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BAL~ANL~RI rlTALYAN KAB İNE
iHTILAFI HAL Si TOPLANIYOR 

' 

k ı gösterir harita - . Avrupa ıtasın 

~Üyük Brıtan11a adalarını~ ve .. B Ü y Ü k H a va 

SARKI AFRIKADA Muharebeleri 
HARP VAZiYETi DevamEdiyor 

S 1. J /tclyanların 
om• •••ı ~ 

1111yıf ln8iliz lıuııv•tl•rı· 
n• karı• b111ladıkları t~· 

O mü.t•ml11k11nın 
•rruıı hi 
i1811lil• n•tic•l11n•e d~ . 

L•/ •Vf ff(• bundcn •eıJ1<U ce_, . 
.. · ı . him bir rı•tıc• 
ocrı •mu 
cılım1111. , 

Douvres limanı üstünde 

12 hava muharebesi 

Dünkü muharebede 53 
Almın tayyaresi düştü 

d 8 (A A ·ı _ İngiliz ba.. 
Lon ra. · .:. 

a nezareti tebhgı: . . 
v B bah Manş denızıode, ge-- R usa . h '" 

'DiN DAVE , . tHcih ed ilen bır ucum Yazan: AB nıılere d avcı ıav yarelerimizıe 
esnasın a · d .. 

.. tav:vareleri arasın a mu-
duşman · · b 1 · ol ddit ha,·a muhere e erı -

YOLUNDA 
Bulgıuistan heyeti dün 
Bükreşe muvasalat etti -
Macar - Rumen 
müzakereleri de 

boşlamak üzere 

İlk görüşmeler bitti 
Bükreş, 8 (A.A.) - Önümüz

deki ıki gün zarJında Kraivo·;ada 
BuJııaristahın Romanyadan a

razi isteklerine dair müzakere
lerin b~lama~ına mtizar olun
maktadır. 

Harici ve nazırı Pop-0f'uıı reis
liiii altında bulunan Bul.gar mu
rahhasları sabahleyin Bükrese 
ııe:lrniş ve öğle yemej'(ini Roman
ya Basvekili Gil(Urtu ile bcrırber 
yeınişl~rdir. 

Romanya na;ınma m üzakere • 
(A1'kası 3 üncü sayfada) 

Bu içt inıada mühim 
iş ler görüşüle c ek 

Bu toplantı ya
rın yapıhyor 

Roma, 8 (A.A.) - Radyonun 
,·erdiğ i bir ha bere göre. ~tu -
~olin i cun1artes i gi.in li mühinı 
bir içti ma aktcdeccı. olan na
z ırlar ntl'e li sine riya~ct t> dc -
c~kti r. Bu İ(fiına esnasında 
ınenıl('kc t i a1 3k adar eden mü
him meseleler görüşii l ecekt i r. 

Milli Şefimiz Otomobille Orta 
Anadoluda tetkikler yapacaklar 

Meb'us!ar intihap 
it al yanlar dairele ine gittiler 
Somalideki 
Yürüyüşlerini 
Durdurdular -lngiiız hava kuvvetleri 

Fa•liyetini arttırdı 
Kahire, 8 (A.A .) - Rcs.mi 

teblif(e nazaran İtalyanlar In -
ıtiliz somalisincfeki ileri hare -
'!<etlerini durdurmuşlardır. 

Teblif(de şöyle denilmektedir: 
Batı ~ölünde 7 aııustosta hu

dutta t am bir siikünet hükc>ın 
sürmüstür. Sudanda, Atbara Ü· 

VEKİLLER HEYETİ TOPLANDI 
Ankara, 8 " /kd11m mu· 

h~ birinden , ·- R11i•icum
hur i-met lnöniıniın bir iki 
8Ün 1111rfında _yurd içinde 
olomobiile bir uyyohcte 
çıkmcları ve bu uyychd· .. .., .............. . ,. 

l•ri ••naaınd11 Yoz811t z11l· 
ııele aaha•ile Kırıehir, Ço
rum ve d i iter bazı orta 
Ancdolu Vilayetlerinde t•t· 
klkattc bulunmolcrı muh· 
t•m•ltlir. (Arkası 3 de) 

.. '"' ,.. . • 

Belediye· Gazinoculara 
ihtikar fırsatı • 

vermıyor 

(Arkası 3 
iindi saııfada) Suadiye plaj gazinosu kapatıldı 

Ş a n g h a Y da bir çok gazinolara ceza verildi 
Tethişçi /er 

Ziraat Vekili 
dün Uşakta 

tetkikler yaptı 
---- - --

Muhlis Erkmen dün 
akşam Uş a ktan ayrıldı 

Uşak, 8 (A.A.) - Bir kaç ~ün
denbcri Kütahya vilayeti kaza
larında tetkiklerde bulunmak -
ta olan Ziraat Vekili Muhlis Eırk
men dün de Gediz ve Simav ka
zalarında cifü;iler le temasta bu
lunmuş ve ıınahsul vaziyetini 
ııözden ııeçirdikten sonra ak
şam Uşağa ııehniı;tir. 

Ziraat Vekili buııün öğleden 
evvel Jrnymakamlığı, komutan
lııiı. ·beledivevi. parlivi ziyaret 
etııniş ve şeker fabrikasını gez
miştir. 

Gerek ticaret ve ziraat odala
rını ziyaretleri ve ııerck ka~a
bamızda ve civar köylerde halk 
ile temasları esnasında kaz:ı:mı
zın zirai vaziyeti etrafındaki dı
lekler ile yakından alakadar olan 
Muıhlis Erkıncn ak-.m üzeri bu
radan avrıJ.mıstır. 

tea Şi mdiye kadar alınan 
ınuştur. . . d "" ınan bombardı
Jıaberler ıkı . u~ d ·· ·· üldüğü-

1 ınan tay:rarcsının uşur 
f aaligete geçti Açık g J zlere aman verilmiyecek 

İ ç.kili, iç.ki sız lokanta ve ı;ıa
zinolarla !bahçelerde yapılan 
son teftişler neticesinde veniden 
6 müessese Belediyece cezalan
dırılmıştır. 

l Romanya' ya 
gönderilecek 

mallar hikayesi 

(Arkası 3 ü ncü sayfada) MACAR BASVEKlLi TELEJ{J 

Yabancı Gar~onlar 
Hikayesinin lçyüzü 1 

1. O Kırdar'ın beyanatı yılan hikayesi halini Va ı r. 
b ·· ··ıtünün boş olduğunu meydana çıkardı 

alın :.ı guru 

- - -- -
Fransa Çine yeniden 

teminat verdi 
Şanııhay, 8 (A.A.) - Reuter: 

Tethişçiler, Ş;ı!lllihavda tekrar 
faalıvete ııecmişlerdir. 24 saat 
icinde iki kaçırma \'ak 'ası ol
muştur. 

Şanııhav. 8 (A.A.) - Reuter : 
Ç in matbuatına nazaran. Vişi 
hükümeti Fransadaki Cin sefiri 
vasıtasile Şungking hükümetini 
.haberdar ederek Hindiçini mese
lesinde Fransanın kararında du
racağını ve Jaıxınvanın herhan
l?İ bir askeri hareketine karşı 
mukavamet edileceğini bildir
miştir . Hindiçini müdafaa ted
birlerinin takviye edildiği tah
min edilmektedir . 

Tokyo. 8 (A.A .) - Reuter bil
diriyor : 

General Miohlhara Hindiçini
deki J aPon uımumi müiettL~li

( Arka"' 3 üncü saııfada) 

Son günlerde lstanbul m at· 
buatına bir hal oldu. Bazı qa
zeteler biribirlerine çatıııor. ba
zı aa:eteler başkalarını kaba -
hatli çıkarmak için tuzaklar ha
:ırltııor ve bazı qazetcler de (her 
zaman olduqıı qibi) başkalarının 
11aptıqı casit hataları dev a•;na
sından qörerek acaip bir rel;a
bet haı:ası yaratıyor. Bütün bun
ların esası talıii meslek ahlak•· 
na yakışmıyaıı ukalalıklardır. 
Eğer gazetelerin birbirlerinıien 
haber almaları bir suç oUıa •Ha
kikat• adlı akşam qazetesinhı 
hali ne olur. Hem biz bu arka
daşm ikinci derecede dahi
li haberlerimizi alıp Mdısevi 
asılsız şekilde inkisa f ettirerek 
manset yapışına ses ctkarıyı>r 
11tUy~z? 

Ne lüzumu var o arkada;ın 
mübalaqa kudretinin nereden 
o~ldıi"inı ~::o1ıa .. 

Fakat biltiin bunların haridn
( Arkası 3 üncüde) 

Beyof(lundaki bir çaJ.ııılı lbah• 
ce ile Yenikapıda bir ııazinoda 
meze namı altında iki dilim hı· 
yar ile .bir dilim beyaz peynjr 
verildiili ııörülüp bu suretle me
ze mecburiyetinden kurtulırnak 
istenildiili anlaşıld1ı?ından bu 
defalık 5 er lira yıldmm ceza
sı verilmişt ir. 

Müşterilerine hesap puslası ver 
miyen, çatlak, sıhhate muzir ta· 
ibak kullanan, duble biraya faz. 
la m iktarda su katımak suret ile 
hile yapan üç muh telif lakanta 
tıakkmda da bu defalık ııara ce-
zası kesilmiş tir. 

1 
S uadiye gazinosun da da beher 

müşteriden tarife harici 50 iku
ruş alındıj'(ı t esbit olu narak bu 

BELED1YE REtS MUA VlNI 
LÜTFt AKSOY 

ııazinonun 3 ııün kapatılıınası ka
rar lastırılttnıştır. 

(Arkası 3 ii.ncü sayfada) 

-------
8 u gün tacirlerin 
ıikayeti dinlenecek 
$ ehrimizde bulunan dış t ica

ret d airesi reisi Servet Berki
nin reisliğinde bll$(iin saat 15 de 
Ticaret Odasında mühim bir 
toplantı yapılacak, R<ıımanyaya 
satılacak malların birlik idare 
heyeti tarafından tevziine dair 
tüccarların sikayetleri dinlene
cektir. Bu toplantıda siddetli 
münakaşalar cereyan edeceği an
laşıl.maktadır. 

(Arkası 3 ünrii sayfada) 

KARA VE HAVA ORDULARIMIZ BÜNYELERİ AYRI iKİZ 
KARDEŞTiRLER, AYRI BESLENMELERi LAZIMDIR 

İııönü kampındaki müstakbel kartallanmızın çalışmalanndan iki intiba ... 

Qavamız şudur; Hava Vekaleti ihdası meselesi ile 
karşı karşıya bulunduğumuzu kabul edelim 

YAZAN: Selimi izzet Sedes Yazısı ikinci sayfada 

• 



SAYFA-% 

Kara ve Hava Ordumuz 

bünyeleri ayrı iki~?: kardeş 
@I~Erf:fi1U 

tir, ayrı beslenmelidir. 
Almanyadan mal 
sevkiyatına başlandı 

Davamız şudur: Hava vekaleti ihdası meselesi Emtia mübadelesi için piyasada hazırlığa baş. 
ile karşı karşıya bulunduğumuzu kabul edelim landı, Alman ticaret mümessilleri bekleniyor 

a nönü havacılık kampında 
O .. Kalk. boru!)unun şakrak 

sesile uyandım. Saat be,, 
bu~llktur; tanyerinin muhte~em 
meydana inikisı bır ş bneın se
rabıdır: Sarı pullar yağıJor sa
nırs1nız; ışık pullarla hezenn1iş 
biiriımcüktür. 

Etrafla miistakbel hava kah
ramanlarınıu cıvıltıları duvuldu. 
Oradakiler söıün tam minasile 

run zevkidir ve bu zevkte öyle bir 
gurur var ki, layctenahldir: Bu 
rüzgarı yenmenin gururudur. 
Kamala yukardan bakanın nefsi 
elbetteki rüzgarları uener! .. Bu 
da ancak yiğitlerin karıdır. Rüz
girları yenenlerin önünde hangi 
düşman durur? .. 

• •• 
Türk genci rüzgirlan yenmek, 

lıiyelenalıiye ulaşmanın zevkini 
kn !ar gibi u
) anıp ku~l r gi
bi konuşuyor • 
Jar: Biraz sonra 
k. natlanacokla. 
rıııı bılir ;ni•. 

Ycızcın: 
tatmak, hava -
!arına hakim ol
mak istiyor. 'fi -
ğıt Türkün bu 
arzusunu ;yerine 

S lami izzet SeC:les 

S t 'tıda yıkanıp ıymmi -
lerd.r; s alı kahvaltılarııu eder
ler 'e Atatürküu bü tü önünde 
ını ırlar: Hep i mc\ cı ttur. 
T mıl haberi geldigi za sa
at altı buçuktur. O.U biri k rk be
e k d r ar zi lı · e çalı ma-

l r b !ar. Grupfar talıme çıkar, 
rlık ve havacılık d rsi \eri-

• •• 
İnönü meydanında ı:oı.! rlmiz 

lı:\\ ada dn!.:ı~ırken, gOzlerinı ha
' lardon &) ıranu) an yüzlerce 
' ıizlerce gence bak ·k n illt 
iıı ~nları hatırladım. GJk>iızii 
ilk insanlar için de y c idi; gü
n e bunun için taı:tılar. Tannyı 
go Y izünde ta D\ vur eden be -
~er bir ıtiıu ona ulaşmak emeli 
ile ya adı: Gök) Lizüne çıkabil -
rnek için beşerin cennete olan iş. 
t akı cenneti go ) Lizünde tahay
) iil ett· ·nd ndir. Yeı)Üzii.1e an
c-ak gökviiz "nden hakim oluna
b ı c gi iç'ndır ki, kitapla mira
cın lC i ardır. Planörlerle ha\B
la a ~dk açanlara, tan·urel -
le l \il tabakalarını parçalı ·arak 
ft. m na l'(Ögüs gerenlere ne ınut
lu, biniercc ) ıl henıcinslerinin 
lıasret cekti~i bo luğu kcnd;Jeri
ne mek yaptılar bini rce \'1-

l·n 1 a li onlar için artık haki
l ttir. Onlar ki, semalara ruh o
l• ~ orlar, onlara imrenmenıek ka
l il mi? .. 

1·ukscl ki Y"l:'i.g b~t y~!' rl'! -
i:>1J ;r. di>en ı.air~n mak adını 
hıl i orum aınma, in an için ar. 
tık yerin, sade bu yer olmadığı 
muhftkltftk, Ayağı ~erden kesme
nin zevki lilyctenalıiye ula ma -· 

m B ni 

getirmek vazi -
femizdir. 

- Ben tonrağıma hılkim .,ıdc. 
ğum kadar ha,·alarıına dıı ha. im 
oJmak i ti~·orum! 

lliyen hangi Türkc: 
-~ Olmaz! Ce\abı ,. r lebılir?. 

t bir mazeret olmadan l'ürk 
gencine: cSeni ta} yareci, para -
iıtrii > apanu~ acağım demek 

artık ai(ır bir cüriim telakki edil
n lı ı . Her isti) ene ha,aeılık 
ok l ıııın npılarını açmak da 
ntan orcndur. 

Y para 12lıh? .. 
Bol le lıir htifhanıı çi t en 

tüylerir.: z ü permcl r. V. tan, 
vat n mi dof ası, ili ınLiı!a -
f :ı mevzı u b h it ?U zaman 
p:ırnd n bahsetmek Turküıı arı 
de 1 1 r: ara •Zlı aıı na 1 'kil
yet edebil'riz. ki. to rıı •:ır mıza 

sah ·p olmak için evvel· ba\'3<1-
lı s nn !1e ha\ ac lık 'c <!a
ha on l ene ha\ t c lı • ı t ır-. 
Ben bendcu "d · ı, ld , n 
sonra par m ne kı) met' k lır?. 

Hayır, topraklarını kem göz
lerden kor m k iç n vatnn v -
l~t arını ha\nlarına hakim kıla
cak paı-an 1cmin etnıh'ecck 
Tiirk 'atanda ·ı ta.savnır ~dile -
ıncz. llavntılıg'n inkişufı ıc·n 
kaç m:Iyon l5:zın1ı.a verıneli,> .. z, 
veree ...... ;ız. 
Aııcnk diy<>ruz ki; ha•acılık

ta halkın ~·ardınıııı:ı devi •t büt
çesi ve) a devlet bütçesine hal -
kın yardunı inzhnaın etmeiidir 
\"e 1ıa,·acılık müdafaai milliyt> ve
kiılr~inin bir kolu sa)·ılmnmalıdır. 
Ilızce hnvn kuv·vrtlcri orrl1ınun 
bir cüz'ü de il, bellı f,aş(ı bir ordu
dur. Ilugün nasıl ecllati, kahra
manlıgı cihana destan ola.ı bir 
Türk kara ordusu \:arsa, )Ur.1n da 
bir Türk havn ord u olacaktır. 
Hava \'C kara orduları ikız kar -
de !erdir; beraber buyürler, b 0 ra
I er ) et: 'rler, beraber .ı lirürler, 
fakat b n.ı !erinin cibazı ayndır; 
a~·rı bt'slenirler, ayn geliş rler. 
Artık bir havacılık vckıileti, ha
va ordusu vekaleti ihdası darnsile 
kar ı karşıya bulundngumuzu ka
bul edelim, 

SELAMİ İZZET SEDES 

Mes'ut bir izdivaç 
İkti:sat Vekili Hüsnü Cakır'ın 

kızı Bayan Kamm·anla tanınmış 
tüccardan Hamdi KcfC'linin oıi
lı.ı YilY..ıe;: Muhendıs Yahya Ke
felinin nikahları d unkil r,erşem
be ııünli Hüsnü Çakır'ın Bostan
cıdaki evinde samimi bir aile 
ımuhiti icinde aktedilm · tır. Her 
iki tarafa saadetler dileriz. 

Yazan: 1 1 Türkcui: 

Gi dö Mop_•_•_a_n_I =.,_s_e_ı_a_m_i_ı._· ._s_e_c.:_e_s_, 
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Büyiik bir ziyafetti. Andermat 1 

k< yıin yiıksek mt'murlarile, kap
lıraC:aki belli baslı müşterileri 
d:ı\Ct etmi ti. Masaya Kristian 
riy:lbct ediyordu. sa;.mda rahip, 
so!unda beI.,diy~ reisi ~ardı. 

ıis!akbcl kaplıcalardan ve 
köy iin istikbalinden bahsettiler. 
Oriolun kızları peçetelerinin ara
sında birer kntu buldular, kutu. 
!arın için~en ziimrüt ve incili 
birer bilezik çıktı. O kadar sevin
diler ki, aralarında oturan Gon
tranla konuşmıya basladılar. O
nunla hiç bu kadar uzun ve bu 
kadar samimi konwımamışlardı. 

Gontran da coşmuş anlatıyor, 
bü) ütü de ı:ülerek diııliyordu. 

Pol bir şey yemiyor, konuşmu. 
yordu Sanki bu gece hayatı sona 
erecekti. Birden bire aklına gel
di. Tazönada yemek yedikleri ge
cenin üstlınden tam bir ay geç
mişti. 

Sofradan kalkılınca salonda 
Kristianı yakaladı: 

- Bu gece sizi muhakkak bul
malıyun, çünkü bir daha sizi ne
rede bulabileceğim malılm de -
ğil. Biliyorsunuz ki, tam bir ay 
oldu ... 

- Biliyorum. 
- Köyün önün«e, kestanelerin 

altmda, Poş - Pradiyer yolunda 
bekliyeceğim. Bu sırada sizin bu
rada bulun.m.adı&ını:aın kimse far-

T ü~k .: Alman ticaret anla~mas.nın ta~i üzerine piyasada 
buyuk hazırlıklar başlamaktadır. Bugunlerde Almanyadan ti. 

caret mümessilleri beklenmektedir. Diğer taraftan birçok Alınan 
firmaları anlaşmanın tasdikini beklemeden memleketimize do~ 
mühim miktarda mal sevkiyatına başlamışlardır. Bugünlerde Tuna 
yoluyla limaıumıza gele.:ek olan bu mallar arasında bilhassa mü -
hiın miktarda makine, eczayi tıbbiye ve elektrik malzemesi ;vardır. 
Bu maddelerin derhal ucuzlıyacağı ve piyasada bollaşacağı ümit 
edilmektedir. 

Rumen ticaret j 
heyeti gelecek 

Yeni maddeler mübade
lesi müzakere olunacak 

Paz.ar ünıi Romanvadan 
meuılcKdın .ze il. .:..ı.ncx ıizere 
ha ticaret lıeyetiniıı hareket e
dece,ıı .. .ıbcr alııur.,tır. Bu he
\et AI. arına I' c.,;k ve hü
.kfunetlc ık.i nıcın.tkct arasında 

mubade e edllecck bir cok veni 
rnadcelcr iızer,nde rnüz.:.kcrc:cr 
yııp aktır. Rarnan"va!Jar bil
hassa pamu:.~ ıstern . teairler. 

Di er taraftan l\laearbianla 
t,, ı rr ila d.ri arttı=ak 

• m A •. arada 'il ·· ereler va
pı • ktacıır. ~ acarlar rnemle
kc zden ramuk. yun. l?lida 
ı:c ıklcl ı, , • ru ,.,.,cvval~r al:'l.ak 
ve sa . yı ..ılatı v r-ıek i.s-
teane :ı:t"4irler. 

İKTiSAT 

Dünkü ihracat 
Dün 75 bin liralık ihracat 

yapılanış, Raınanya\ a z.,ytin. Al
man yaya Tuna yolile 150 bin ki
ID mazı. İtaıvava trenle 2500 ki
lo afyon, İsvicreve sieala vaıiı. 
ıgönderilmiştir. 

Otomobi 1 lastiği fi atları 
Fiat rnürakabc kamisvunu dün 

akşam toı;lanmıs. otaınabil His
tii'ti fiatları üzerinde tetkikler 
t•aoını.s ve tü-ccarları din1 .-.mistir. 
1'~nihtura tüccarlarından da 
·bazı rna iımal alırunıslır. 
~ 

MÜTEFERRİK 

Münakele V kilinin 
mesi bekleniyor 

gel-

Münakalat Vekıli Ali Çetin
kavan•n pauırtcsi gunü tekrar 
schrinme i!cl.ll'esı b.klenrnckte
dir. Vekıl. bir rnüaJd istira
hat edecek ve varım kalan tcı -
kiklerıne devam edecektır, 

1\1 AA R İ F 

Devlet olgunluk im
tihanl<11rı 

Lıse devlet olııunluk iımlihan
larına 2:ı eylul pazartesi eünü 
başlanılacaeı J\!aarıf Mooürlu
i!ündcn mekteplere •bildirilmis
tir. O ı:ıün edebiyat kolunda 
edeıoivat. fen kolunda rnalerna -
tik imtihanları yapılacak ve im-

1 
tihanlar 28 evluld<' neticclendi
rilccektir. 

kına varmaz. l\.lademki yarın ay. 
rılacağız bu gece gelip bana veda 
ediniz. 

l\Iırıldandı: 
- Bir çeyrek sonra gelirim. 
Pol kalabalıktan kaçtı. Bağlar-

dan geçti, şoseye cıktı. • 
Znman geçiyor, Kristian gel -

miyordu. Ortalık serindi. Üşüdü, 
ürperdi. 

Ay yavaş yavaş yükseliyor, 
soğuk bir rüzgar esiyı.rdu. 

Yol, hem be~ az, ai:.ıçlar orta -
sında uzayıp gidiyordu. 

Fakat bu •oğuk. Birden bire 
soğuğu bir fclikct gibi cii(erlc -
rinde hissetti. 

Birden bire yolun köşesinden 
bir g<ilge belirdi. 

Kristian geliyordu, heyecan -
dan, saadetten titriyerek bekle. 
di. 

Genç kadın yavaş yavaş yiiı ü
yordu, seslenmekten çekiniyor, 
bir ağacın altına gizlenen Polu 
aörcmeyince cndise~:e dü~i.iyortlu. 
Nihayet durdu. Önüne gölgesi u
zanmıştı. 

Pol yerinden kalktı, Kristia -
run ıı'ilgesinin ucuna geldi, diz 
çöktü ve dudaklarını gölgeye da- 1 

oturan Karaya 
çuval vapuru 

Alemdar kurtarma 
ameliyesine başladı 

Canakkale civarında karava 
oturan <;uval vuklü Yt;nan ban
dıralı Klivantiıs vapurunun dün 
sabah Al · Qr tn!ılisivesi tara
fından kurlan '1la ameliyesine 
'başlan_ nştır. Vapur tam volla 
kazaya u rıııınıs ve burun tara
fı tamam :ı karava cıkımıstır. 
Berek , I· ıza mahalli cuk kaya-
lık olunıı :ıdan teknede E. ,eın-
ımivct i ı ara acı .,,.,am tır. a
k:at kurt rma isınin u ..... I.{ ı :sürc
ceıti tahım.n oiunına:ktadır. 

DENİZ 

Yandan çarkl lar araba 
vapuru olacak 

Dem2 Y 1'.ırının hurda v an-
dan ça; lı !arın n ar a 
"~aouru v ..>ıkn1'1.11 kararl, srr tır. 
Hlilcn b le , 1 ıı elde olan bu 
vapur ardan ıki:;i yakınc.a ha -
,·uzlaroa tadil edilmive baslaM
caktır. ___ _,, ___ _ 

Mithat Ozar dün 
defnedildi 

Bir yıl süren bir hastalıi!ı mü
teakip evvelkı Qc'<:c Fransız lla&
tahanesinde vefat eden Güzel 
San'atlar Akademisi muallimk~ 
rirı ıen ve müstakil r~...sa'TI. ve 
hevkeltra lar birli.itine .mensı..1> 
deiterli san'atkarl;;rdan Mithat 
Özer'in cenazesi dün saat 16 da 
Fransız has~anesindcn mu:ıl
lim ve talebelerın!n göz YaJ lan 
arasında kaldırılmıs ve dcfncdil
m~tır. 

* :thracat bırli.kleri umuın;i kfı
lıl.ıliı.:ine ı .. vin edilmıs ol:ın ta
kas Hmücl şirketi müdürü Sa
lih diliı veni vazüesine ba.sla
ırıııstır. * Şimdiye kadar lercümei hal 
.ka ı t!a. ını ve:ınemis olan 1Iaa
rıf mensuplarına badema rna
aslarının öderımesi Maarif mü
dıirLgune bildirilmi!;tir. Ancak, 
pansıvon oıncmurları ile vardırn
cı ö · retn enler bu karardan ha
riç tutulmu !ardır. * Rami - Topl,apı - Gü:müşsu
yu yolu lii bin 13:! lirava, Acı
ba<lem - Çamlıca yolu 23 bin ' 
616 liraya, Taksim - Mete cad
desi iltısakı 16 bin 2'.!2 liraya 
dün Beleiliyece ihale oluımıu.s
tur. Derhal inşaata baslanıla
lacaktır. 

yadı; sonra emekliye emekliye 
genç kadının ayaklarına kadar 
gitti. 

Kristian şaştı, hatta biraz kork
tu ve konw,mnk için l'ohııı doğ
rulmasını bekledi. Pol diz çök. 
tü, genç kad.na sarıldı. 

Kristian sordu: 
- Ne olu)-'orsun? 
- Sarmaşık seui kaybediyo -

run1. 
Kristian parınaklarını Potun 

saçlarına hat:rJı, başını ark2ya 
eğdi, ~Uı.lcriııden öptti ve gülün1-
siycrek: 

- !\"eden? Dedi. 
- Yarın ayrılacağız. 
- Ne çıkar? .. Bir iki gün ay-

rılacai{ız. 

- Kimbilir. Herlıalde burada
ki hayatı bula,ııayız. 

-Buradan çok daha mesut gün ı 
Jer ya!iıyacağız. 

Poı kalktı, bir ağacın altına gi
cl' oturdular. Kristian anlattı: 

- Ben Paristc scrbcsthn ca -
nım. Kocanı heuinıle hiç mcş • 
gııl olmaz. İşleri kafi geliyor. l\fa
demki sen e\'li değilsin, senin e
vine gelirim. Her gün. hazan sa
bahları, hazan akşamları ı:elirim. 

Et ihtikarı 
Belediye azami 
fi at koyacak 

Et fiatlarında görülen nis -
betsizlik hakkında belediyece 
tetkiklerde bulunulduğunu yaz
mıştık. Bazı semtlerde kasap. 
!arın aralarında anlaşarak bir 
fiat trüstü halinde çalıştıkları 
tebeyyüıı etmiş olduğundan 
be.Jediye reisliği ete bir azami 
fiat tayin etmeyi miinasip gör- ı 
müştür. 

Ancak bu tayin bir narh ma
hiyetinde bulunmayıp rekabe-

; te imkan bırakacaktır. Aza -
mi fiat; Beyoğlu, İstanbul, Bo
ğaziçi ve adalar gibi ıncrke•i 
uzak yerler için mesafe naza
rı itibare alınarak ayrı ayrı 
olacaktır. 

Fakat her yere nakliyat be
lediye ve vesn·ıi ile yapılmak
la olduğııııdıın fiat farkı 
semtlerin uzak ve yakınlıgına 

ı rağıneıı yine büyiik olınıya -
ı caktır. 

" ~ 
FA T 1 H BELEDiYE 
DOKTORU HA -
Ki DA TAH i AT ------

Bel di} e dokiorlarına bir 
tam.m gönderilec k 
Bazı semt! rdck.i Be!odive dok

torlar; un ça -rıl n her hasta\ 11 

gıtıne<liklcri hakkında alakadar
l·ra şıkavetlcr vapıLnıstır. Bu 
eumlcden AksaaV'da fakir bir 
ımuhac r ailcsıııin hasta ç0eıı.e:u

na bakn'ıası .kendislntlen iste
nilen Fatih doktoru Sam.inin bu 
davete ıı.itrnedii!i iddia olurnnUŞ 
ve bilfı:lıare de çocul!un Valide 
camii avlusunda öldüi!ü anlaşıl
mıştır. 

Belediye Rei.sliiti bu savanı te
essür hadise karşısında hemen 
tahkikata başlamış ve mevzuu
bahis doktor S=i hakkında ta
kibata geQnı~ir. 

Diii;cr taraf tın Belediye dok -
torlarına halka ve fakir, hasta 
vatandaşlara büyük bir şefkatle 
muamele euilip iher hastanın 

muavenesinın bir ııneslek, vazi
fe ve vicdan borcu oldulhı lbir 
tamimle hatırlatılaeaktır. 

Bir otomobil çok dik 
bir çu u·a kaydı 

Arsak Yazıcının idaresindeki 
951 numaralı hususi otomoi:ıil, 
dün s'1ibalı Tozkoparan a_ı~lt 

yolunu takiben Sishaneye iner
ken. şoför önüne çıkan lbir ço • 
cuııa çarpmamak icin direksiv<>
nu salta kırar eş ve otomobil ıslak 
olan yaya kaldırımından 40 met
re derinliifuıde Bedreddin yoku
şund:ı.ki keskin ;meyılli çukura 
kavmıstır. Şoför fren vaı:ımıs. 
tekerlcltleri döıım ciıği halde <>
tomobil ağırlıcı ile ka\mııva de
vam etmiş ve s.oför varı VQlda 
arabadan allamı.slır. Otomobil 
v'>kusun nilıo etindeki ahşap e
ve çarparak durmus ve muei -
ze kabilinden şoför hafif yara
lanımıs. arnba cüz'i hasara uğra
mıştır. 

Burada görüştüğümüz kadar, hal· 
ta daha da sık görüsürüz. 

Pol, ba~uıı genç kadının dizine 
da"aıpış: 

- -Seni ka:\·bediyorum sarma
sık! .. Seni elimden kaçıracağımı 
his~cc1iyorum! Diyordu. 

Kristian bu ınanasız, bu ço
cukça teessürden sabırsızlanını. 
ya başlamıslı. O bayallarındau 
bir şey in değişn1iyeceğine, onla
rı kimsenin ayıran11yacağ1nı:ı o 
kadar kanidi ki. .. 

PoJ söyleniyordu: 
- İstersen sarınaşık seııinle 

kaçardık, çok uzaklara, çiçekler
Je bczenn1is bir di~·ara gider ora
da sevisirdik. Sö) le kaçalım mı?. 
Bu gece gidcliın mi? 

Fakat Kristian kızıyor, sinirle
niyordu. Hülya kurnıanın, rüya 
görmenin sırası değildi. Şimdi sık 
sık görüşmek çarelerini düşün· 
ınek Jawndı. Tekrar dedi !:i: 

- Dinle canım, iyice r '-aşıp 
ihtiyatlı davranmalıyız. Bir ke
re hizmetçilerinden emin misin?. 
Onlara itiuın':iaı var mı? En kor .. 
kulacak şey ihbardır, kocama ya
zılacak imzasız bir mektuptur. 

(Arkası var) 

Genç ve münevver arkadaşım, 
doğrn özlü, doğru sözlü meslek -
ta~ım, cSon Telgraf. ın Halk 
}'ilorwfu, halkın sevdıği muhar
ıir Reşat Feyzi dünkü ~·azısın -
dan •gayri saıniıni gürültü. baş
lığı altında Romanyalı gars.on -
!ardan bahsediyordu. Yazıyı hay· 
retle okudum ve okuduktan son
ra üstünde durdum: cAcaba bu 
yazıyı başka biri yazdı da; yan
lışlıkla mı Reşat Feyzi imzası 
kondu!. Diye düşündüm. Benim 
tanıdığım Re~at Feyzi •biz, düne 
kadar, gazinoya değil, mahalle 
kahvesine çıkardık. Düne kadar 
1-0kantada yemek yemez, eve ge. 
lir, yere ('.öınclir, bakır teps.i etl:'a~ 
fında parmaklarımızla yemek 
yerdik . 

Binaenaleyh, modern gazino -
culu~'Un \'e lokantacılığın bizde 
mazisi, an'ancsi yoktur. 

Taksime ve ~:olcu 1talonuna ge· 
tirilcn Romanyalı müstahdemi -
nin hiknıcti \rJcudii, bize, bu iş
leri öğrctnıesidir •• Sözlerini söy
li) en, bu mütalea nrkada<ı -
mın ne haline uygundur, ne de 

dair 
kavline. Herhalde se"iınli Halk 
Filozofunun noktainazarı bu 
değildir ve bir zühul eseri olarak 
fikrini yanlı~ ifade etmiştir. Beu 
diyorum ki, Reşat ı•eyzi: cBizde 
büyük, modem kazino ve lokanu 
idare edecek garsonlar mahdut
tur; hepsi de işlerinin basında -
dır. Gerek yolcu ve gerek Tak
sim belediye kaıinosunda çalış
tıracak kişi bulmak iruklinsızdır. 
Bu imkansızlık karsısııula ha -
riçten mütehassıs g~rson getirt
mek zarureti hasıl olmuştur. ButL 
da asabilesecck sebep görmüyo
ruz. Hem bu mütehassısların, gar· 
sonlarımızın pek çoğuna servis 
yapmasını öğretecekleri de mu
hakkak olduğundan bu işte ileri
si için fayda da ,·ardır.> demek 
isteınistir. 

Evet ben genç ve m•·nc, .. ,,r 
mcsleklaşımııı bunu söylemek ;,. 
tedii:rine kaniirn, yoksa o biıint 
mahalle kahvesi pe~·kesinden ~ok 
daha salim, daha yüks k, daha 
nezih ze,·klerimiz olduı;ıınu pek· 
iyi bilir. 

SELAl\lİ İZZET SEDES 

1 ADLUVE 

Hakim ayağı 
nezarethanede 

VE POLD 

kırık bir hırsızı 
ç kti sorguya 

Sultanahmette Sau'atler \lektebinin deposu c'uak kul 
imaret binası Ü•erind ki kur~unları ralarl.en ye' !anan H 
lalı adındaki sabıkalı dün adlıyeye vcrilı:ı · ve sorgu ç ki ı t 

Ancak Habibullah yakalanacağmı ani J ınca binan n t p ıı 
10 mc tre derini" inıle olan sokağa atladı · ınd n a~ aı;ı k rıl 1-
çt)'a alınmıştır. Ilımdan do'aJ. adli yen n · t k t ( •lam 1 bu 
mın üzerine Sul!anahmct itçüııcü sulh eczil bakı : ı! ıkt"lo ile bcrn
ber alt katin' i adliye - nrethanesine inerek su ı,., ıı orada ı ı ~ap 
etmiş ve te ·k'fine karar \ermi~tir. Habıbullah tevkifhane h. taha. 
nesine ı:öudcrilmi~tir. 

Bacağına tığ!80 lik ama gii· 
batangençöldü vegin macera5ı 

Tığı batıran kız hakkında' Ertesi sabah ne kadını ne 

tahkıkat yapılıyor de paraları bulabildi 
Eyüp, İslfün bey mahallesinde 

Güınüşsuvu cadd<"siııde 2"2 nu -
marada otur :l Hur d ı?e<:en 

ımavısın birınci güı.ü bir kızın 
elindeki çiçel!i a'mak istemis. 
kız da şaka ile elindc-ki tun de
likan.'ının bald:rına biraz balır
ıınıştır. Tı!!ın battı1tı ver<le 20 
!'ÜD sonra ilt .:ıplı bir yara hu
sule ııelmi.s ve Hurşid hastaha
neye kaldırılarak amelivat va
pı1mı5tır. Fakat teda\ i müdde
ti bitmeden hasta.haneden keneli 
i.sraıile cık.lrılr::.;s ve evinde te
davi edıli:kcn il\ıhap stddetlen
ımiş ve nLavct dün ölmüstür. 

Ccsocli muayene eden Adliye 
tabfui morgh otcıpsi vı;oılıınllSJ.· 

na lüzuım il. :_"11üstür. Ölümün 
kat'i sei.ı ·bini ıınoı-.ıı raporıı tayin 
edecektir. EV'ÜP rıfüddeiuımu
miliıli hadise haklındıa tahki
ikata başlamıstır. 

HEM HAKLI 

HEM HAKSIZ 

Gazetelerde çıkan yazılara 
göre garwnlar şunu söyliyor
lar: 
•- Lüks yerlerin Türk gar-

sonlarına kapandığını görüyo • 
ru,. Bilhassa Romanyalı gar
sonlar gön gertikçe çoğalmak
tadır.• 

Na.nemcllaya konuşuyorduk 
ta: 

- Garsonlar bir bakıma gö.. 
re haklı, bir bakıma göre hak· 
s12dırlar. 

Dedikten sonra devametti: 
- Garsonluk büyük dikkat, 

temizlik, itina, tatlı dil, zera -
fet, mükeınmel hizmet, güzel 
konuşmak bliyeıı bir sanat 
haline geldiği gibi ayrıca psi
kolog ohnay ı da icap ettiren 
bir meslek haline geldi. Eğer, 
Türk garsonlarımız bu tekem
mülü güsternıiyor]arsa ec .. 

nebi garsou kullanmaktan hiı -
li istiğna edemez bir halde 
bulunuyoruz demektir. Bina -
enaleyh, garsonlarım1zın her 
şeyin başında bu istiğnayı te
min edecek liyakate gelmeleri 
davayı kökünden halledecek
tir. 

TELLAL VE 

DOKTOR 

Gazeteler bir kısım doktor-

Bir gözü hic ııörm.:vcn Ye di
ller ıı:özü de wk az ve lıu · < 
ı?Ören Sükrü adında 80 v n
da biri grırip bir bırsızlıııa , , e
ruz .kalını tır. 

Kül'ük Lfınga<la oturan C: k-
riyc, tan:stı ı Şevk t a ı 

bir delik nlı annesini r• 
ımak teklifinde bulurn u ,, $ 

• rü razı olunca annesini alarak 
ihtivann evine ııctirnnis ve ni· 
kili bilahare yapıl . ak üz re 
hemen o ı.ıece l!c:<i"l(e l y
ırnustur. Erlesi $in uvkudan 
kalkan ihtiyar enleki bir kı nı 

lm'imctli e<-valarile !o,ri.ktird• j 

·ıaraw"ın verüıd yeller ı mi 
ve müsta}{bcl karısıle ş.,.. · etın 
de meydanda olmalıgını ı;ore • 
rı-k zabıtava bıu; vur.nu tur. 
Sevket vak·, anm:ı.k fucredır. 

!arın tellal marifctile ha Uı 
bulduklarını haber variyıırlm. 

- Nancmolln~·a tabii hıitün 
doktorlar Istanbulda topla.ı -
dıklarıııa göre yapılacak ne 
kalıyor ki? .. 

Dedim ve güldii ve: 
- Tellfıların acaba çıngırak

ları da \'ar nu?. 
Diye sordu! 

ANADOLU AJAN. 

SiNiN HİZMETİ 

İstanbul Vali ve Bdediyc 
Reisi Lfıtfi Kırdar lstanbul 
matbuatına Taksiın gazinosun
ıla bir akşam yeınej(i verdi. 
Naneınollu ile konuşuyor -

duk da: 
- Bir kahvenin kırk yıl ha

tırı vardır .. Derler. O halde 
bir yemeğin seksen yıl olnılıİ< 

gerektir. Acaba Lutfi Kırdarın 
ziyafetinde böyle bir maksat da 
memzuç olabilir mi?.. Dedi. 
Hemen Anadolu Ajansının teb
liğini gösterdim. 
- Aferin Ajansa. Artık vali

sinin ziyafetinin c bir tenvir 
yeıncl:i. olduğunu bile aka 
binde yeti,liriyor. 

Dedikten sonra ilave etti: 
- Yemekteki maksadı bile 

keşif ve izah eden Ajansurı • 
zın dünya hadiselerindeki va
ziyetini artık un tasavvur eti 

A. ŞEKİP 
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yeni rejiminden 
memnun 

Alman ve ltalyan 
in tbuatın1n neşriya· 
tına hayret ediyor 
Clermont-Ferrand, 8 (AA.) 

Gazeteler yeniden Fransanın 
yapml.'l olduğu iıhtilalin mana ve 
şwnulünü izah etımektedirler. 

Jour gazete;inde Fernarıd La
urent, ihıiliılin memleket t_aı:; 
fından :bir ıkurulus gıbı tela.. 
e<l.ııcrek muazzam bir ekserıvet 

akta -ceı.ı:ıetınl.'l olduıı;unu yaz.ın 
dır, ··~ 

Ocuvre (!azetesınde Dcal şo,-
1 azm~ '<tadır: k vet 

•llergu.n daha .riııade ·uv ·ıe 
bul'11akta olan ı·e vekaY_ı .1 i 
le ıd edilım bu. ıııi.ksek ılıtı!alc 

ı qu,tere -a nıı.nız oatıp Qt:. ene . • . ı:anıın-
c il. r kı, ııeni Arrııpa 11 • • 
da h_ım d hakkJıauatımız var 

dır.• t inde 
Ac•ion Fran a e ıı;aze ı..akta _ 

de Lobcc .ıe şu e 'a:.ıı 

d r· . . 1 ,. gaze-
•Ba;;ı 1taı•1an ve Ama. aı>-

te!eri Petaın 1ıw-u.met:. n " k 
deri nJ..-ı!abın ta 

m~ oldu.qu, . n.;, bazı taktik 
dm bıre d m Y ·dı.ııvetine 
scbc l r cıoıaııı.n!e. C1 a istenıi.
inan nak istem•ııor v / Bazısı 
ııo q bi goru._ıu . · d'ue ıe
bu 1 areketı Kmu aı da bu 
lakki ed·yor. Bazıları ih ol
kad.ar parlak bir şeııın sa la 8 , 
mllft'1a ilıtmal t>M"e11l111°':

1
. r.:.,, ' 

- '·ik" e·~ ca ı •<ıazeteı rın hw. ı v ~~ ı et ·-
İıe!crıne çok fazla hal/Tfih pek 
mek !ıizımdır. Maaına . ve 
ca' k karar ı•erme11'elerı 

1 
. 

h d at n ınkişafını bekleme ı;;;'r 
de ryq.-u b"r şeu c>lur. Ya~ber
istır.. ':>al bir çok rrı.e•elele~iituıı 
taraf eaerek lazı11ı.ııe en kt 
te ııd!eri meydana çıknrııca ır.• 

İsveçte birkaç. 
fabrika yandı 

Stckholıın, 8 (A.A.l - Bir :;; 
k~t ·1· bacasıııdan çvkan •. 
~mv ı ın il' de kam 

vılcumlar Baltık sah ınd bazı 
lıN in Vister lıınanın a 
fabrikaların yanmas;na ro~~~ 
olmuştur. Ias:ırat bır 
korondan fazladır. 

8ir İngiliz 
• 

mayn 
b ttı tayyaresı 

Lo 8 (AA) _ Ruter: 
ndra, . . . b Idırdiği-

Bahr. ve neuıretının 1 Ri. 
tarayıcısı -ne nazara:-ı mayn · . • aynına vcrclvdc :bir dusınan 111 

çarpar. k ba tıııı.ştır. • 

Macar ticaret heyetı 
Moskovad•· 

M skova, 8 (A.A.) - Tas bil-
d rıvor; . Al 

Tam salahiyetli büviik elı;ı u: 
fred Nikl'in riyaseti altında. ib 7 lı.:nan Maear ticaret hevetı 
a oo saat 9,31 de :Moskovaya 
ıınu al.t etmiştir. ••

1 Kız !ay Fransız mu ~ 
tecilerine yardım 

edecek . 
Ankara, 8 (İKDA!\I Muhabı

tinden) _ Portsait liınanın.~~ 
Son günlerde 'eba zuhur e!hıtt 
g .. ··ı .. k. 1· arıda bır ta-oru n1us mcz ur ım 
taftan s:W.i tedbirler alıı'.ırken _ 
diğ r taraltan da be) nelınıicl sa 
libıal!nıcr Kızılaya 111ürac~a.t1~ ' ··ıı clSının lnilyot larca Frans:ı7. mu e . 
\'aıiyetleri feci olduğundan y~
)"ec~k . e•·lerle »ardını edilıı'.esı.. 
· ' ' ı ellı va-ııı ricalaınıstır. Kızı ayı!' htc- 1 

R'orı hu .rday gOnderınesı mu 
lııeld r. ---<>----
Şanghayda 

. (B~tarafı 1 inci saııfada) 
kı Vazi[esine d-Onnıek üzere bu 
S11bah hava yolu ile Hanoi'ye gıt
"1iştir 

k General Hindidni tarikile Çun· 
1 nı:ı r ukO.mclinc ,gönderilen er

zak Ye nalzemenin durdurulrın~
sı !,. k . -ek u• ı da hır rapar ve.ı.ıu 

zere T, kvora gelmiı;ti. 
J 'I'ok o, 8 (A.A.) _ Stefani: 

•t>on h ici ye nezareti namına 
SOz GÖ~. mı"e salı>hiyet\ar bir 
Zat ·.• ! 

ınat l.ata beyanatta bu una-
~ak J aoon hükumetine ııelcn son 
t.aberlere ı:ıöre Iruıilterenın. f!I• 
/S~ıği taar hütlerin ·hil:ifına ola
} ' Cankavşek hükfunetine var-
"1llıa d . · t· evıun ettiE!ıni söyleımıs ır. 
~ Avni zat bu vazivetin kat'i su· 
•ette d. iti . avdııılonınası Jfızım ııel ı-

1 nı cünku J h···-·-etinin n ·ı apon u ........ 
be ıı~ tereden vardmı. ııörerek har-
bült" eva.m eanesine. Cankavse.~ 
~ Urnetıne hiç bir vııchile mu
tııiştha etıınıveceği.ni ilave evle-

ır, 

1 KD A • 

AI m an 1 ar Mans JAlsasloren ve 
Limanlarına h i ~ 'Lükse.m?urg' da 

l :rt«ğoot-'] f M ektep kitaplarının safı
Bu,ün ° Je Manzum - ş 1 e s a S 1 a r a b a g" 1 a d 1 
Pazar gezmesi , 
badem ezmesi l 

Kimseyi sokmuyor yenı ıdare 
İskele luueahın(tır, vapurlar tı. 

ka basa .. 
Halk gezmiye gidiyor he:amola, 

Hclasa! 
Kimi Boğaza yolcu, kimi adaya 

Gider, 
Fakat sanırslllJZ ki, çoğu Dada

ya gider! 
İngiltereye hücurrı ed.ecek 
kıtaata erzak gönderılıyor 

Liırbon. 8 (A.A.) -:-- A~~~:~ · sı;ıaJ. edilen ,.,,,.,.... 
tarafından ~ip edilmiş mınta
Fransa~ ·aret eden Portekiz ııa
kaları J . de Jane
zetelerinden :'rınııı:~irinin bil
iro'nun hUBUS• m . ilizlerin 
clirdiğıne ~an, ~' aıde
Havredcki .,_... ıaşe "'"""'~ 1 
,, işııale ıı.ğramaıını.s ıııbidir. _ ,r:_ 
'"' tl · · •~~lanlı s....,-.liz zabi erının ..,., 
f!I da dolaplar hıila siı!ara ve nun 
·iski ile doludur. 

' Gazetecilere Havreden <baska 
., sahilinde bulunan Jınıan-
"nıuış · tir Almanlar 
]ar ııczdirihn011US : 

dolavısile J:ıu lınıanları f!e2r 
harP. k klu.i!unu söyle -
anenın ,rasa o 
mişlerdir. · ·ııe 

Portekizli muh:.bir Inıı:ı re-
l;ıucuma ıı~'C<k kıtaata. yı-

ye madaeleri nakleden ıase 
<ye<-CI< ·• ·· Havre ile 
koıları ıı:orduırunu . ·er ve-
J'arıs arasında hıc bır .. 

. \·'mo rastlaınadkllll sov-va C".J.Z cz.ı.• ...... 

Jemı:;tıı_·. __ _.,,_ __ 

Almanya ILmir Fua
rın~ iştirak ediyor 

1ıımir, 8 (AA.) - Alma:ıd hü
k .n ,;ana:vi proP gan ası 
ıınahlvetiııdc oı.ırak entcrnaS'IO-

l 1 r Fuarına ist r&kc ka-
na 1h tıe:ber al~ .ı tır. 
~ar' J · İsveç . talyan 

mübadeLleri 
Roma 8 (AA.) - Blu!ü.nler

de ıtah' an _ İsv.,ç on adelele-
' vazrveLrı tetltlk etmıs °:-

rLWI1 eç ve 1talvan hcvetlen 
lan sv rıi bitiııınislerdir. Bu 
dun ışler ecel< sonbatıarda mc-
,•yetler ııel. edeceklerd r. 

saıl r• ne devam ~ 

Romanya bugd Y 
ihracatını menetti 

8 (AA) - BW!dav 
Bukr~. ·m~clcetin ilı-

reıkoıtcsı anc!şılıvabileccl<tir. 
tiyacaUJU · tokların kat'i 

Esk. ve yenı s 
ı · biilün ihracat 

t - ı..ıninıne !(adar 
'"'' !eri iptal edılmlstir. 

ııntiSı'aae 

Gafenko Mosko.vaya 
hareket ettı 

Biikres, 8 (AA.) - . Ah1r~n 
·a Ruımen elçısı tavın 

;Mo&koV&)l Gafenlro. dün Mos -
edi.J.ınlş 0.~ iizcre Bükreşten 
kovava W 
avrılınıstır. k 
Mısır Genel urmay 
başkanlığı 

Ka.)ıire. 8 (A.A.) .. _~cl<a~: 
ed:.l Aziz-el-"'"''"! P~ 

sCV'~ ~~eıkurmav b:ı.slrnnlı
yerıne !! - yav -ı Liva 
- a kral Farll1(un . . 
gın 1. İbrahim Ataullah ııasa 
ı:ıenera ı . . 

·n -~; ımıstır. 
taYI uu-• k•tı 

H iciyede na ı er ar h b" 8 (İKDAM Mu a ı
Anknra, ı clriliiti baş-. l _ J3ru < ' . 

rındtn .1 n rkeze Anvcrs 
katibi Ceın• ı . ' ı T .. 

Orhan Serim c çı ıgı 
l{ıınıçarı .. d .. 1 .. •üne tayin edil -
e•Tak nıu ur ug 

ıniderdir.. h ·rt oda 
Vergı ta sı a ı 

fazlalık 
S (IKDA• 1 Muhabi-

Anknra, 1. . \'ekiıletinden 
. )-MnQC 
rınden J" ta göre· bu •ene
alınan n1n ı~n1:,.ı vergi tabsil:itı 
nin tcınnıuzte;~muz nyına naza
ııecrn. sene k milyon lira fazla
ran bır buçu 
Jaşnıı~ş_tı_r_. _ __,-o~---

Romanya ya 
<J'önderilecek 
::J (Bu.tarafı ı i11ci sayfada) 

. .. bütün \ue<:arlara 
Birlik aun . . 

ı. ve toplant.oa 
tebl.ıı!at yapnı "ıte bulunmalarını 

uhakJ<ak sure . d 
m keııdilerınden unza a 
bildırerek ş·mdiYc k:ırlar hic 
toplamıştır ... ' t t .k edilmıven 
b . toplantı ıcın a b .. 
ır liıkadarların uııun-

bu w;ul a derece ehem
kü toplantn·a ne . . ·teı:ı:rekte-

. t verdıklerını go.> 
,nıYC 

dir. b ttusustaki 
Diğer taraftan . u . 

. . .. zerıne evvelkı ak-
dedıkoaular ~ k dar süren cc vakıtlere a 
sam g. e heyeti toplantısı dl.'l 
bir!ık ıdar .· reisinin buluııma
ticaret ~aıresı ook hararetli ve 

a ra~en l.k · · sırı lı o1mus ve ibir ı reısı 
munakasa Alemdar bir ara sa
Serafeddı~ rak binanın alt lca
londa~ fı~ ıya ve or 3 cta vazd&:ı 
tına ınnus . . .ııademe ile vuka
istifanamesik~ sonra cıkııı ııit
rı gönderd en 
ani'3tir. 

Hitler iki kararname 
neşretti, Valiler ara
sında yeni tayinler 
Berlin, 8 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı ibildiriyor: 
Al.sasloren ve Lüksemburıı 

da sivil idarenin badema aske
ri kumanda heyetinin emri al
tında omu. yıp, doğrudan dol?
ruya ıkendisıne merbut bir sivil 
idarenin emrine 1<eçeceğine da
ir, Fü.hrer iki kararname nesret
ıınistir. 

Fü.lırer, Loren icin mıimessil 
olarak vali Yoscıoh Buerckel'i 
ve Al>as ıcin de vali Robert V aıı:
ncr'i tavin etınıiştir. Vali Gus
tav Siman Lükscmburg'un si
vil idaresi şefi olarak tayin olun
muştur. 

Fiilirer, Alıman l!Cll(Iİİi:i scli 
vazifesinden Baldur Von Sch'r
rach'ı Viyana valilıitine tayin 
etın ır. Baldur ayni zaımanda 
Na.~nol - Sosvnlist partisinin 
ve Alnı anyanın gençlik te1'biye
si teşclekülüne mlikttis tavin 
olunmuştur. 

Rumen - İtalyan müba
dele müzakereleri 
;Roma, 8 (A.A.) - İtalya mü

ba<ıelc ve döviz nezaretıııin mu
ahedeler bürosu umum müdü
ru Dallolio'nun buı:ün Büh"T~ 
j!idccejii ~ildir ::meıı.tcli:r. 

Dallolıo İta! an - Rumen ıroii
ibatlc leleri n llİ memlclretin 
!halihaz c nki .. ıtıvaçlcına ııö
re, tan"l'ınııne nı nur mulı.tclit 
komisyonun mes =e i tırak e-
d tir. 

Bir Jngiliz gemisi 
torpillenerek battı 
Londra, 8 (A.A.) - Attra is-

mınde kı 93J7 ton! uk İ~ıliz l!C
ıınısı İrlanda ıhcri ~ığında 
arasında bulwıduL'U kıınleve hü
cum ~ en bır denizaltısı tara
fından b .. ırıhm ~ır. Sai! kalan
lardan 450 klı;iden faz ısı /bir in-· 
l(iliz limanına çıkmı:;lardır. 25 
kışi kayıptır. Gemi tohr n n ya
nın saat ıçindc batmıs•ır. 

ltalyanlar 
(Da~tarafı 1 inci sa11fada) 

zerinde muvafiakıvetı;.z lbir ha
va bask.nı kaydcdilmıştir. 

Samalide, derpis edild.i.l!i \>eç
hıle, dusman .kuvveUe.ri Har
ııe· ·a Od.bt '.la'vı zapttan sonra 
deırmuşlardır. Yalnız hava is
t~ :ıfları 'e bu mevkiler etra
fında küçük bır faalivet :kay
dedılmiştır. 

'.Beırao .J:ıôlııesUıde ve Doituva 
dor::ru yaz.ıvet normaldir. 

Kenya Ye Filistınde kavde de
il;cr .bir hadise olmamıstır. 

Kanire, 8 (AA.) - lnglliz ha
va kuvvetleri tctbliill: 
Müıeac.d.t kesif uçııı;ları ya

pılarak c ı ıve.lı malumat 
eUc ed" mıst r, Trablu• ııarp 
hududunda Barc....a limanında va
'PUrlara hücum edı.ıniş ve bü
vuk bir bıııa tahrip C'd.ilmis!ır. 

6/7 aııu.;tos L.:esi İngilız bum- . 
bardıman tan arckri şarki Afrı
kada Erıtre ve Ma ·awa'dakı 1- 1 

talyan denizaltı üssüne hücum 
etmişlerdir. Alınan raı:ıora na
~aran bır gemi .1 · bir denizal
tısın.ı tron isabet vaki o1nıustur. 
Yapılan diğer bir hücumda üc 
~t:'ı'll hasara ugratılmı~tır. 

Ltındra. 8 (A.A.) - R~cıter: 
in.,;zıliz Sumalisinin isıiJ:lsın! 

ımtınakasa eden Reuteı ın ~ ke-

TelleZZilh mü, sıla mı? Aşkolsun 
anlıyaıı.a, 

Paket, çıkın ü&tüste, sepet, (nn -
ta yanyaua, 

Cezveleı; semaYerler, bardak, ta
bak, fincanlar, 

Domatesler, biberler, hıyarlar, 
patlıcaular! 

Koskoca bir tencere ve bir de 
saplı tava, 

Buyurunuz birazdan patlıcanlı 
pilava! 

Hattiı kiminde çanta, kiıninde 
heybe, bavul.. 

Bir eksik olan ortada bir darbu
ka, bir davul'. 

Çocukların elinde çeşit ~e~it 
siınıtlerı 

Galetalar, çörekler, pastalar, bis
kiıvitler .. 

Bir genç züppe ayakta, sözde 
nükte snvurur. 

Aklı sıra boş liıC!a a k helvası 
J a\ urur 

Bir hoppa kız, züppenin liıfı ag
ı1nu tıkar, 

Böyle, boş Jaf edenin k:ıfasıııa 
turp ıkar! 

Göbeklıce, kır saçlı, kesik bı) ık.. 
lı biri, 

Eski hovardalardan esnaf lulık
lı biri: 

Zihnen hazırlar gibi şifahi tra
şını, 

Bir oğlana, bir kıza bakııı lı.ar 
b ını! 

Bir ihtiyar haıninne bırden hay 
kırır: - Aınan, 

Cstiimü berbat ettı bu yumur
cak Toraın:ın! 

Ana düşer telaşa, baba hırsın -
dan ça !ar, 

Toramanın yiizıinde hnfif 1'i r 
mar p tlar. 

Il01'ken, tez bir va\"CJ !iı kopar 
soguk nevad. n, 

Yemişçi cevap verir bcmcıı bo. 
ğuk nevadan: 

Haniya, nancşe1.er, şaın fıstık. 
kurnbiye, 

Yeniköye uğramaz, do doğru 
Tnralıye! 

Bö~·Jelikle varılır, Sarı)ere, ni
ha\'et, 

Daha orada başlar bu ge-,nwden 
şikayet! 

• •• 
Hele bunun akşama bir dlil\ÜŞÜ 

''ardır ki: 
Sabahki o ~idişten kat kat daha 

zengindir; 
Bu dönüşte yürekler o dere<e 

dardır ki: 
Akşamın üzüntüsü sabahtan ~ok 

engindir: 
• •• 

Çelebi, böyle olur, bizde Poıar 
geı.ınes.i; 

Buna derler: Tadından yenmez 
badem ezmesi! 

OSMAN CEMAL Kl\.YGJLJ 

Vekiller heyeti 
Dün toplandı 

(Bn ctarafı 1 inci sal/fada) 
Ankara, 8 (A.A.) - icra Vekil

leri Jlc\·eti bııgiln tiglcden sonra 
1 cklilette Ba~vckil doktor Re_ 
{, faydamın riyas tinde toplan-
mıştır. . . . 
.MEBUSLAR iNTiHAP DAiRE-

LERİ. 'E GİTTİLER 
Ankara, 8 (iKDAM l\luhnbi -

rinden) - Bü~ük Millet Meclisi 
ıniiteakip toplantısını 21 ağ"ustos
ta yapacajtından buradaki mc -
busların ç<>ğU htanbula \ c in ti. 
hup daircl~ı ine gitnıi~lerdir. 

İşaretler 

r; n.ı.harriri div~r ki: . : G a z e t e l e r m i z d en 
cS01·'rtlı11in 1nüdafa.a.~ıitı te'11.ın • 

edeıı kJ..:t'etlerc kumaııda ~derı Beklenmıyen hafiflik 
L;"a qe1ıcrali Chater'in 1'az\fe.si 

d 11 .. 11 ,~1111 t arietçe faiki 1 ıe1.i q~iz 
> . k L. l o11üne çetrrılerak Oru.l/ o. rır.-

dıqı a •.la."llı•'. Diqer Orta Sm 1: 
.,r?urcı,I., ır,1 ında vazivet aeru.n ' 
b~lıı.,dıı<ıu miiddetce bü~ı;ı, ıal.
ııiye kıtalamın intizar edemez. 
AJrıkadu 1,0 ptıijı tecri.il.•elere, 
kıırnmıda~ı altuıa konula>~ kıta-

l n ı:iıbek evsafına ve .>OW.«lı al . .. z·ı 
toprakları tkhm~nin 111ı~re .. ~ e-

kar~ koudııqu mu.şkulata 
~:venrrı.ek mecbttriııetindedir. 

italııanlar, misafirperı>er olmı
n ve kurak bu memlekette 

ya .. ! . d 
ilerlcdikce ~e ııs erm en tı-
%aklaşmaktadırlar. Halbuk.i m11t
lak .mrette bu kıtaata 11ı11ecek 
maddeleri, be..ıin ve cephaı:e 
talı~• ı•c seııketmek mecbı.ırı
ııetindedirler. BinaenaleTıh d.aii
lar arasından Berbera !imanma 
do<1rtı daha ileriye qitmeleri ko
lııu olmıııacaktır. 

(Baş tarafı 1 incide) 

de kaqde decjCT bir lıcidise dalıu 
var. V azitesi sabah oazetelerı
mıı vzrduıi haberleri öqteden 
sonra vermek olan kubbe altı 
ceridesi ·HABER- ke,,di saatin
de , ıkan rcıkibinin muvaffakı
ııetiııi kıskanarak onuıı yaptıijı 
hataları qilnü Qiirıü"e iıımat et
miııe ba.ladı. Bu qarip hale 
sa,mamak e!de deiiH. Sanki üc 
bes okuweusuna, kendisinin e
risemediqi bir mevkie sahip o
lan refikini ;urnaı etmekten ne 
kazanacak?. 

EaCT bu qi!>i iurnaller ve ma.
kas7Jamn vazife qcirdüiiü yerler 
hakkında söz qenişlerse rüfeka 
paçayı ko!aıı kurtar~. Bu iti
barla münak~aııa sarfettikleri 1 
emekleri11i ııonnal işe hasretseler 
kendileri kazançlı çıkarlar. 

-'--'-

(B~tarafı 1 inci sayfada) 1 
Talimatnameye göre. Veka""· 

neşrıyatını yayın evlerinde veya 
lüzllilll ııöreceı!i yerlerde açılan 
satış yerlerinde toptan ve Pl'ra
k<>nde, pc:;in para ile satacaktır. 
Vekfı!et neşriyatı, Vokaletten 
satıcılık müsaadc.-;i alanlar la 
mektep kooptratiilerine verile~ 
cektır. Toptan satışlarda dooo
lardan ve yayın evlerinden al
mak şartile ilk mektep kitapla
rında yüzde 16, diııcr mektep ki
taplarında vüzde 14. mevku.t 
nesri yatta yüzde 25, sair oe:;ri
vatta yüzde 20 iskonlo yapıla -
caktır. Iloi'rudan doi!ruva ya
yın evlerinden alınacak kitaplar 
icin satıcılara bir vardım olınak 
üzere aynca yüzde dört mun
zam ı.:>konto vaı>ılru:aktır. Mektep 
kıtapları -dışında ııcsrıvattan pas
ta ile sevk scklıle yaoılacak si.ııa
r· !erin ambalaj, sevk ve PQS'ta 
ıınasraflan yapılacak iskontova 
u ahsup ed•'CC tır. Yalnız ay
ni cins bır kılaptan bır def.ıda 
t~ be< e 1 e ve pesin ııara ile 
dor t n .azla k p satır. a an 
ırrek p ı' 1 ılc halke\ lenne 
her d r ı< mukabıl bır ki-
tap ut ı n 

c er 
a d 

kont.o yapılacaktır. 

• Ya ın evleri k nd, bölıı 1erin
J • .ıt ı r n m .t ;, veva 
t " la v r ..ı c k •va. ..,le.ri, 
b veva pı:ı.s hav i ı:v -
d ilmis o mak .ırLile. d nı a 
do ru\ a kaol.l \e ' lror ;;.mu 
.., ap ı< .m llerıne ııonJcre -
cckt.r. 
Yayın ~ vC) a ,11.0. t.a.:ımatr a-

'"ie hı.it ı ı& w ındc. 1nu
s~Jdelı a ıc ı bu • .mmı an yer
lerden ~.• ktup VC'Ya telgrafla. 
pasta veya bnka ile parası eôn
derilıınis oknak sartile, vaoıla
cak sipariskri de kııbul ed rck 
ı>lcnen ne;;rivı;t sıparis salıı - -
ruı~ .gönderırJcr. Bu nevi sıoa
nsl rdcn iskonto '"· pılmıvaca.k
tır. Yali' z t ahhiıtlıi olarek 
l)OS(a masrafı yavııı C'Vince tes
vıve ed lecC'ktir. Sarılı ve ia
deli s: ·ari.şler kabul cdihnıye
ccktir. 

SatıeıJ r, ald 
meı lck t:n ı, r ner c: .r-
sa oisJn ustu.naci<i fıa la s.ıtrınak 
ve satı vcrlerlru okul talebe-
6ının aaınıa . :.rıp ç;kabilcceııi 
ne .ıı bır ) er olarak mu afaza 
e ek ve ,·itrinlcrinfn en rıtôze 
ı;ıôrt, tir yerırc •!Mn rı~ Vekil
i n srivatı ura<ı;ı satJır• Ya
Lılı birer le, ha kovn ak mec -
burn ctır dider. Satıcılar. av
ri zamanda bu mudur'"'°"n ken-
c;. l ı; e K.t.ıp ıınak \C tanıt-
.. '.lk ıcın wı ı d•r ktıfleri 
ka ul ve ııondereçcııı afisleri u
• :;;.mun gı;:e<;cıu )erlere a.sıın 

veya yap.stırma · mukellcfıye
tinde olacaklardır. 

Satıcı olma1<. o yerde yalnız 
kendısınin Maarii Vekill!ı?ı neş
nvatı satıcılıl!ını yaoacaaı ma
nasını tazammun et:nez. Bir 
yerde a• nı şeıulde müsaade ala
cak muteaddit satıcılar buluna
bılece~ı gıbı baska yerdeki bir 
sat.cının orada kılaP sattırmasın
da da bır mahzur olmıvacaktır. 

Bu talımatname hüküıınlerine 
ı?Örc. müsaade alan satıcılarla 
tcıptc.n ıılocaklan okul kitapları 
i ın bodelinin 4 te biri Pesin ve
rıınıek üzere rcdi ile de mua
mele )apılır. Yalnız bu suretle 
verilen kitaplarun islrontosun
dan vüzde 2 tcnzH edilecektir. 

Yeni nesrivatın tanınması ve 
:mevkut neşrivatın sürüıınü icin 
devlet kitapları mütodavil s.:r
ıınayesi müdürliilN lüzu:rn ııör
düfrü yerlerdelci satıcıla11a 250 
liravı geomemek ve bu suretle 
acılaeak bü.Un krediler tutarı 
on bin liran asmamak üzere ti
cari senetlere müstenid husus! 
kredj hesapları açabilecektir. 

OJ.."Ul ders kitaplarından iade 
kSJbul olunmaz. Ancak tedristen 
kaldırı1rnı.s olanları.. tedristen 
kaldırıldıih ders yılının· iY;nei
testin avı sonuna kaclıu olan 
:müddet içinde verine ıvni de
i!'erdc ba.<lka kitap verilmek su
retile ıreri alına<:~. 

Korolsvonlar eli:le yapılan sa
tış bedelinin oknlların derııe bas
ladığı tarihten iti.be.ren en QOik 40 
ııün içinde rıkammn tamaırruııı 
alınmış c' ılunması ve besaı:ılan
nın ç 3 av içinde kaoatıkme 

o1ması. lazım ııelecektir. 
Satılanadon kalan kitaolar ko

misyonlarca bu tal' ma \namede 
Yazılı şekilde olmak şartıle alın
dıkları Ya\ln evlerine geri gön
derilebilecektir. Komisvonlar 
en çok t.t · ay içinde kendiknne 
~öndcrilen kitaoların bedelleri
ni tamamen ödedikten ve artan 
kıtnplaı da ııeri yolladıktan 
sonra <ıl1'; işlM"ini idare eden 
mamuru yapılan muaımde nis
betınde olmak üzere Vekillikçe 
takdir edilecek ve satıs tutarı
nın vü2'Cle 6 sını ııeomı vecek 'bir 
aldat verecektir 

Krımibvonları;,, sattıkları ki
tapların her nednin yüu.Ie ıo 
u nisbetinde kitabı fakir ve kim
sesiz talebeye bedava vermele
ri caiz olacaktır. Yalnız bu ~u
retle Para ız dal!ıtılan kitnpların 
nevı. m ktar ve tutarları lbir 
maııbata ı;n tesbit edilerek ko
"10lSV ııca imzalanıp ve ıki niıs-

olarak Vekılliı:!e <?cin l .lecek-
tır K Yanlar elılC' kit.ı?J te-
"" 'ılavetlerın Jkul ko-
operatiflere avrıca u;konto k u--

.n.vni m 
tedır: 

Bu 

Her ::ıov le c.. mek-

ndc B 
~'l.c-.ıt lht ıarı 

Fakat u ..;t-
etın 

n.oaaUerin. al r e-
drn bu L .. .ı lan kokun n hal
.e eK içın ik, t rafın da tavız
lerdc bulunması lfızundır. Cün
ku ars ıklı tavızler olıı \.sızın 
iyı .r anla a olamaz. 
Bız i} ı nn ·timızı izhar etme -

le beraber BUL. arlar...ı:ı da avni 
ımusaıd his! n t • r..ılarını ıste
rız. Çünkü her iki tarnfca ar-
zu edilen d 'anılı ve r i 
o r ııı ıaş .ıvı temin 'Jilecck 
y g ne yol karşılıklı ırnu aaae
lkiırlık yoludur. 

Bugün R m· n.,·n ve BulJıaris
tan ılıer hanı?! lıir u~unciı bu dev
i tın tı kı lıl'ok l.Z'n v lnız
ca anlıış bilirler. İ te bundan 
dolavıdır kı muzır c. lerın iki 
taraf arasında har eten ı;ıeıcn 
tcıkınL re ehcımnuyct vcrılme
dcn de< a.rnını arzu e1.mektcviz. 
Kczalık • ne bu z ·ın tlcdir 

ki, ıvı bab r alan m_ fili r Ro
man anın Macarıstanla da hır 
t la ıa vapr-ak ıstedil! ni be
'· ' .mek\ dırı r. 
\MACAR - RUMJ...'l' 
:MÜZAKERELERİ 

.B kreş, ô (AA.) - R ter 
Aıansı.. .tl al1\:ii.IU:.1 R.x .. ul el
Ç.IS.L Bo sv tarafın ar .i3u peş
tede va "n gortismelerın '11.ha
yet butdu unu o cımıı tır. Bosv 
bu ak.,~m .Bukreşte he1tle11!111e1>
tcdır. 

Budapeşte, 8 (A.A.) - N "11 

rcsmı kavnaktan bildirilivor: 
~focar esmı makamatı, Bos

<y mn Budapeşted ' ı ~kameti 
J:ıa:kkında büvuk bir ketıı:miv;t 
ımulıafaza ctımaktc, ve vın•.ms 
olduıtu gör~m1'l<rle l<er-Jisınc 
\eril mis olan talimat hukkında 
da bir sev ncsı-etmonıP'Ltcdirler. 

Bossı '11 in gelmesi, Buda peş
te sıvasi mahafılinc'.e buı ük bir 
alaka u ı andırml.'l tse de, Macar 
O:ıukümetı B<r..s·; nin saliıhivet
lerınin d •rercsıni bilcmedil!i 
cihetle, mün,kcrelerden iyi ne
ticeler ü.rr:.d cdilmemcktdir. 
Macarıstan ile Ramaırra ara

sında t-,slıyacak olan müzakere
lerin esasını. hazırlaanıva me
ıınuı· Ramanyanın Roma sefiri 
.B'JSSv, Kont Telcki ve Kont Caki 
'Ae )!Örii.,;tükten son bu.ııüıı Bük
~ hareket edecektir, 

Zünh, 8 (A.A.) - Reuter; 
iN&H! Zu.ercher ZeituDQ'. ııaze
tesinin Berlin muha.birimn yaz
dıi!ına aöre. Balkan devlet adam
larının Salzbullt'a yaptıklar. 
zivaretten sonra, Al:man matlbu
atı ilk defa olarak cenubu sar
ıki A vrupasının arazi eselele
Jinin hallinde mü~kilat o.idUİ!'u
nu kabul etmektedirler. IMuha
bi.r, AJmanyanın Macaristanla 
IRoınanva arasında cereyan eden 
mina'lı:eı:ekrin ilerlemesini sa -
hmıızlıkla ~ ililve et
rnebedir. 

l!IAYI'." - ~ -
Büyük hava 

Muharebeleri 
(B~ıarafı 1 •nct saııfada.) 

nii te~·it etmektedir. Başka hir
çok dil man ianarcl~rinin dalı• 
tahrip edildiği bildirilmişse de 
hcniiz teyit ediJn1erni.ştir. 

Londra. 8 (A.A.) - Bugiin 
Manş denizi üzerinde bir İngiJ;,. 
kafilesi üzerine yapılan taarrıur. 
esnasında cereyan eden mul • 
rebede elli üç Almnn tan·nrcsi
nin diisürüldü~ii re nı n bildirl'L 
mekit.ı.dir. İngiliz aycılarmın pi -
!otlarından on altı<ı kayıptır. Bit 
Alınan torpitosu batırılnu§br. Kn• 
fileye dahil vapurlardan yakın li. 
manlar arasında seyriseferc mah.
sus üç yapura torpil isabet ede
rek batını~ ve bazı vapurlar hava 
boınbardımanı esnasında mü -
him hasarlara maruz kalmı<tır. 
DÜN SABAH DÜ, ÜRÜLE~ 

ALl\lAN TAYYARESİ 
Londra, 8 (A.A.) - İngiliz ,.e Al 

ınan avcı ta) yarelcri arasında 
bu sabah 1\-lan~ denizi üzerinde 
cereyan eden muharebede I -
serschmitt 109 tipinde bir dü~
man tn>J aresi alc• !er içinde di.i 
şürülnıu~tıir. 

Londra, 8 (A.A.) - 118\'a ucza. 
ı eti i tıhharat biıro~unun hı!dır-
' iu!nc nazarnıı, ln~ılı hava l~uv• 
\.et ~rinc m n ıp hır lJ.o har,ı
ınn ı ta '\:ar nin p tu alı .,...c 
nu o le n l"a ıs l\ .. 

rında n 1 1 nıııa hu 
rum ctmı r. 

Bır~ok ha lf m 
tıı" arclc ı e dıgc 
bo) ı!.1 Al 

n 

Loııdra, 8 (A ) - Ha\n b 1-
dinı:or. 

İııgıltercnın kı>pc ı mesabe n
de olan Dou\ rcs JıJuanı ustun de 
)aptık!arı 12 k dw ha\a mU!ı3. 
robesin:foıı ve bilb" •a Alman 
b.aşkwııandunlıgınuı ı !ediği ne
lıce elde Nlicııı ın·~ olan S<on 
keşif bombardıman ıc cbbü n
dcn sonra Alınan pı1'>tlnr1 hu 
şehre 'Cehennemin ko~si-.. is -
mini \ ernıı !erdir. 

Douucs ahali i Jerle,.;ndc kal· 
mışlardır. Tıcnrct erbabı islerine 
de,am etmekt ırl r. HaJk bir 
vol -~ıı üst · de ) ş.ar gıbidir fa· 
kat t ınİ) le sakındır Pence -
rclc~in ço unda ırnıızı, bP;) 1 , 

mn\:ı renkte 'c it7erındc a"'" 1ı 
dal i parofa ) uzılı kağıtlar ) ,,ş: 
tu·.lmış bulunmaktadır. 

P •·ola şudur: 
•Gitmek nh etındc d gılız, J,.,. 

rada ız ve burada kalncngı:ı.. 

Belediy'"' 
( BCl§taraı' 1 ı11 , •U!i de ı 

B lıck !!azın n 3 I? '· 
'l1· d tle kımatıım ı ha.,K n
da!kı Be.tL-d.ıye j~ararına bu · a
zıno hlbı larafı .. u.m u u n 
muhakemeye muracaaLa ıtı
raz olunn1u tu. 

.l\lırhakcıme ıtirazı telkık et
anis fakat Jıadise ve ı'1tikfü ha
dise i hakkındaki zı>bıtlar sa
r~ oldufondan r detım.istu. 
Karar bu suretle kesbi katıyet 
eyl';'-'lUs bulun Uİ!'undan mez.k(u 
ııazınonun ayın 18 ineı Pazar. 19 
uncu pa.zartesi ve 20 nci salı ~n
lerı kapalı bulunması Beled.iv<'
ce lensin olunarak dun kevfivet 
muc .;.ı.seye de ibildırilmistır. 

Yeni bir kira ihtikarı 
davası başladı 

Ba:kırkövünde 10 teınımuz cad
desınueki evıni Hı lırava kıra
larken icar bedelıni 12 lirava 
<;ııkarunak surctile Milli Korunma 
kanununa muhalif J1areket etti
ği ididasile Senn" adında ıbtc\'ar 
bir kadın Adliveı e 'erılmıs ve 
dün Aslh e 7 ııci ceza mahkcıme
sinde muhakeme edılmıstır 

, Seniye 10 lırava oturan eski ki· 
racısı !filminin elektrik ve ç .. 
parasını da verdiğim, hslbttkı 
'\ieni kiracısmdan bunları ken
disi vereccii;i İ.<Çin 12 lira ala<:a
itını söylemiştir. Muhakeme kan· 
tr~tıarın getirilll'esi kin ba.,ka 
aınc bırakılmışlır. 
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Ali, Ühut gazasında~- düşm~n ordu-
sunun muhariplerini tepeledi 

(Ali) nin Ou. viiksek fazileti
ni, ıherkesten zi.vade, Resulü Ek
rem Erend'.iıniz takdir ed<>r ve 
takdirlerini de, alenen i:z.har e;v· 
lerdi. 

İns İibni Malik riva'r'et eder
iki ... Resulülla.h Efendimiz bir 
'1i.i.n mescitte oturuvor. .. Etra
fı da, eslıa.bı ikiramı ile mu<hat 
bulunuyoniu. O sırada kapı
dan içeri (Ali) ııirdi. Uıınuıına 
hitaben, selam verdi. Oturacak 
bir yer bulımaık icin, eslıaP ara
sına göz ıı€'21dir<li .•. (Ali) nin bu 
hareketine Resu.h'.ılla!ı Efendi
;rniz de iştirak etmiş, ırewıili da
madına !kimin ver verecel?ini 
!bir an lbek:leımisti. 

Resulü Ekremin saii tarafın
da oturan (Elbu Bekir), derıhal 
•biraz da!ıa saii tarafıııa cekild;. 
Resulüllaıh ile kendi arasında 
"cılan yeri (Ali) ye l!österereık: 

- Ya Ali! .. Bıwur. Otur. 
Dedi. 
O anda, Fılhrikfilnat Efendimi

zin yiiızünde ibir ıınemnunivet a
liiımeti .belirrli. !Bütün ceınaata 
hitaben: 

- Gördünüz ımü ? .. Fazilet sa
hibinin kadrini, fazilet sıclıiıbi o
lanlar bilir. 

Diye, (Ali) l:ıa.klkınrlaki lıiss:i
yatını i2ftıar etti. 

* (Ali) halı:k.ında söylenen ef-
sanelerin ıhepsi, birer hakikate 
ımüstenittir Vakıa onun bir na
il'asile (yetımiş bin !kafir. haki 
heUık) e serilanerıriştir. Fakat, 
d'Ü$nan saflarına saldırdtih za
m an, ııür ve hevllıetli sesi ile: 

-Ya. Hay ... 
Diye, iıfrıar ettiği korkunc sa

davı işitenler. tiril, tiril titremis
lerdir. 
Vakıa (Ali), zülflgarı her sal

layı.>ında (yetmiş kMirin Jı:af~ cı 
ibir anda) kesilrnemiştir. Fakat, 
o me.şhm kılıç, !:ıer darbesinde 
mutlaka bir diişmanı kanlar için
de yere sermiştir. 

Vakı.a (Ali), Devler ve Cinler 
ile muharebe etmemiştir. Fakat, 
!bunlardan daha korkunç olan çöl 
kabilelerinin ıslahı için Resulü 
Ekrem efendimiz tarafından ken. 
disine vazifeler verildiği zaman 
cidden büyük yararlıklar göster
miş.. Hiç <bir kuvvet karşısında 
l:ıoyun eıiJmiyen bu vahşi sürüle
rini, kılıcının wrlu kudreti sa -
yesinde, çar çabllk itaate mec -
bur etmiştir. 

(Ali), tam manasile (kahra 
man) !ık vasfını temsil eden 
mümtaz bir şahsiyetti. Garp ha
yalperestlerinin dimağlarında 
canlanan ve yaşıyan esatiri şah. 
siyetler gibi sadece isimden iba
ret bir efsane kahramanı değil
di ... Daha çocuk yaşından itiba
ren kuvvet ve şecaatini göster
miye başlamış olan (Ali), Resu
lüllaha karşı insafsızca husumet 
gösteren (Ebu Süfyan), (Ebu 
Cehil). (Ebu Lehep) gibi (Ku -
reys) rüesasile onların binlerce 
tevabiine karşı kılıcı ile tek ba
şına muıkavemet etmiş .. (Hicreti 
Seniye) esnasında, Resulü Ekrem 
efentlimizin yatağına girip yat -
ma.k suretile, koca bir (Mekke) 
halkından gelecek olan korkunç 
Uilili.~eyi e-msalsiz b~ per·.·as12 -
lık:la istihfaf eyleımişti. 

Ali, (Tebük) gazasından ma -
ada, bütün harp ve gazalara iş
tirak etti. O harpte bulunmadı
ğımn sebebi de, Resulü Ekrem 
efendimizin tarafından (Medine) 
nin ve bilhassa (Ehli Beyt) in 

m·uhafazasına memur edihnesi 
idi. 

(Bedir) gazasında, gece yarısı 
düşman orousnn= kalbgahına 
kadar girdi. Ordunun mevcudu
nu ve vaziyetini keşfetti. Aldığı 
esirleri önüne katarak Resulü 
Ekreınin huzuruna getirdi. 

(Uhud) J!azasında, düşman or
dusunun en namdar kahramanı 
ve bayraktarı olan (T alha Bin 
Ehi Talha) ile, mübarizler ara
sında adları haşyetle yadedilen 
(Ertat Bin Şerci!) ve (Suap) 
,gibi en meşhur muharipleri bi 
rer hamlede tepeledi. 

(Ali) bımıuharebede o kadar 
müthiş ve mıııh]p idi. ki Ebu Süf
:yanın .zevcesi ve Muaviyenin 
annesi (Hind), cür'et ve cesareti 
ile me.şhm olan kölesine; 

- Babamın intikaımru almak 
için, ya (Muhammed) i, ya (Ali) 
yi ve yahut (Hamza) yı katlet
miye muvaffak olursan seni a -
zad ederim. 

Diye, bu üç zattan birini katle 
memur ettiği zaman (Va~i) is
mindeki bu köle, en evvel (Ali) 
yi öldürmiye teşebbüs etımiş ise 
de, o büyük kahramanın, güıkre. 
mi.ş arslanlara benziyen hal ve 
vaziyetini g<irür görıınez, ona yak
laşınıya cesaret edememiş .. Ni -
hay et bir fırsat gözeterek, haz -
reti (Hamza) yı kah-belikle şehit 
etımişti. 

(Ali) bu muharebede, emsal
siz bir şecaatle düşman saflarına 
saldırmak sayesinde, (Allahm 
Arslanı) ünvanını bihak~:in ka -
zanmı.ş .. Ve Resulü Ekrem efen. 
dimizden, (Zülfigar l gibi kıy
metli bir kahramanlık mükatatı 
almı.ştı. Bu meşhur kılıç, o gün 
(Ali) nin elinde, bir ölüm ıkasır
gası haline l!elmişti. Ve her dar
besinde, dü.şmanın belli b~ı mü
bariz ve muhariplerinden birini 
yere sermişti. 

Fakat, (Ali) nin o büyük kah
ramanlık hasleti, bilhassa (Hay. 
ber cengi) nde tebarüz etmişti. 
Ve bu harptir ki; {Ali) ye ebedi 
bir şöhret kazandırmış .. Şark ve 
Garp tarihlerinde ona şerefli bir 
ıınevki temin eylemişti. Hayalpe
restler bu bariz hakikatten itiıam 
al~lar; (Ali) nin cenk menki
belerine dair bitmez ve tüken
mez menkibeler yaratmıı;lardır. 
Vakıa bunların coğu, hurafeler -
den ibarettir. Fakat bütün bu 
hurafeler, yine .birer asla müs -
tenittir ki o da, (Hayber ıkahra
man:) nın izhar ettigi harikulii. 
de hareketlerden mütevellittir. 

(Arkası var ) 

RAŞiT RIZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN BERABER 

9 ağustos cuma ciinü alu;anıı 
Suadiye, Şenyol. Aile bahcesinde 
cYATAKLI VAGONLAR 

KONTROLÖRÜ, 
Vodvil 3 perde 

ZAYİ - Manisa 8 evlı'.ıl ilk 
mektebinden 1929 senesinde al
dığım sahadetnaınevi kaybet -
tim. Yenisini alacafumdan es
kisinin hükımü yoktur. 

21 numaralı Melek 

ZAYİ - Emniyet umum mü
dürlüğ>ünden naıınıma verilen 
(2948) sayılı tanınma karneııni 

zayettiım. Yenisini alacağıandan 
eskisinin hükmü kalmamıştır. 

Ni11azi U11anık 

...................................................... ~ 

BOYlJK TARIHi ROMAN~~1 '-··- --

· - ı11:ua.v - ;«;:tN~ı...,.ııı----n 

~ ı!_-_ı_s_T_A_N_B .. U_L __ E_E L_E_D_l_Y_E_s_ı. N_D_E_N_ı ~~:;ı;.~~:;~~a :;~;,_;:.:~'.::: 
T.A.P. Sl.71 m. N.s Km. zo ltw Tahmia İlk vet leri bulunmaktadır. ingilizler, yağmur mevsimi ol-
TA..Q.19,47m.15195 Km.20 Kw bedeU temlnalıı llabeşistan hariç, yalnız İtal - duğu için Babeşistanda ve etra-
Hll m. U8 Km. ııo ltw. yan somalisi, 590,000 murabba fında bir müddet daha büyük ha-

9 Ağustos Cuma 
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 
18.30 
18.05 
19.15 
19.45 
20.-
20.30 
20.50 
21.15 
21.30 
21.45 
22.30 
22.45 
23.25 
23.30 

Program 
Neş'eli parçalar (pl.J 
Ajans haberleri 
Ev kadını - yemek listesi 
Gitar havaiııen (pi.} 
Kapanış 

* Program 
Türk müziği 
Ajans haberleri 
Tii.rk mii.ziqi 
Uvertür ve melodiler 
Kapanış 

* Program 
Sıreııı caz (pl.) 
Halk havaları 
Rad110 •SVİnq• triOS'll. 
Tii.rk mii.zi.<li 
Ajans haberleri 
Türk müziği 
Kon~ma 
Fasıl heyeti 
1ktısat saati 
Radııo gazetesi 
Radyo salon OTkestra.~ 
Ajans haberleri 
Cazbant (tıl.) 
Yarınki proqram 
Kapanış 

HAMLE ÇIKTI 

1125,00 84)38 Ekmek etıketlerinin tabında kullanılmak üure a1macak kilometre (1936 danber i Habeşis- r ekit yapılamıyacağını ileri sü-
150 top ikinci hamuı· gazete kiiğldı. tandan ilave edilen var ça ile rüyorlardı. Somalide İtalyan ta. 

1495,45 112,16 Karaağa~ müssesat.ı itin alınacak. altı kalem 31ftt ve edevat 700,000 mura b ba k il om etre) dir arruzu nun başlaması, y a b u ıncv-
Taırı.iı· atöl,yelesi için alınacak 18,09'1 metre mikB.bı muh- v e n üfusu 1931 tahririne göre simde o nııntakada, asıl Habeşis ... 
\elif cins kereste ve 50 adet kontrplak 1,091,000 kişidir. Daha sulh za • tanda olduğu gibi, şiddetli yağ -
Çöp arabalarının imal ve tamirinde kullanılmak üzere alı- manında, burada 2 müstemleke mur yağmadığını, yahut, yağ -

1076,19 80,71 

nacak 11800 kilo muhteli! demir. tugay ı, 2 sivah gömlekli motör - murların büyük harekilta müsai t 
leştirilmiş makineli tüfek tabu- olmasa dahi, küçük kıt'alarla ya-

2761,75 206,65 

1650,00 

1182,50 

2265,00 

4655,50 

813,80 

1159,CO 

6182,50 

2448,30 

123,75 

88,70 

169,88 

349,16 

İstanbul vilayeti ilk okulları için alınacak 2000 adet soba 
borusu, 500 adet düz dirsek ve 500 adet deve boynu dirsek. 
Me-arlıklar mUdtirlüğü içixı a1ınacak 21,500 metre mikabı 
kel'este 
Bahç-eler müdürlüğü için alınacak muhtelif cins ve eb'atta 

1610 adet kereste. 
Bahçeler müdürlüğü için alınacak 56 kalem demir mal-

zeme. 
61,04 Cerrahpaşa hastanesile ZeynepkAmH doğumevi için alına-

66,93 

3J2,l9 

cak hasta ve matbah levazımı 
Ha-sekl hastahanesi için abnacak 25 adet basta abası 20 
adet hasta pelerini, 2 taknn kapıcı elbisesi, 2 takım maa 

kasket arnbacı elbisesi ve 25 takım hademe e1bisesi. 
Haseki hastahanesi i~ill alın.:ıcak Amerikan beı.i, patiska, 
havlu, peçete vesaire, 

183,62 Mezarlıklar Müdürlüğü iç1n alınacak muhtelif cins patiska 
ve tülbent. 

~640,00 198,00 BeledJye daire ve şube1erinde mevcut kadın ve erkdt 
hademe1er için 120 takım elbise ve manto. 

97,!SO Haseki hastahanesi için alınacak 1000 kilo idrofil pamuğu. 
209,44 Cerrahpaşa, Haseki, Zübı·evi hastalıklar hastahanelerile Zey

nepk3mil doğumevinde bir sene zariında vefat edecek fa
kir hastalara ait cenazelerin tedfin işi 

1300,00 
2792,50 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yaz.ılı muhtelli 
mübayeat vesair işler ayrı, ayrı açık eksiltnıiye konul ·-:..r,.,tur. Şartnameler 

Zabıt ve Muamelfıt müdürlüğü kalemin'ie görülecek.t;r. İhale 12/8/940 pazar
tesi günü saat 14 de Daimi Encümeııdc yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları ve cenazelerin tedfininden gayri işler içi.n 940 yılına 
ait Ticaret Odası vesika1arile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende 

bulumları. (6560) 

ru ve 1 nıotörlü topçu grupu,2 'pılacak hareketlere mani olmadı· 
1opçu müstemleke bölüğü vardı itını göstermektedir. 
k i, bu kuvvet bile İngilizlerin - İtalyanların İngiliz somalisine, 
.kinden üstündür. Halbuki bu İnP'ilizlerinkinden üstün, fakat 
darülharek attaki İtalyan kuv - esas itibarile küçük kuvvetlerle 
vetleri yalnız bundan ibaret de- taarruz ettikleri tahmin olunabi. 
ğildir. Harpten evvel bütün şar- lir. Adisababa, - Cibuti deıniryo-
ki Afrika müstemlekelerinde 43 lu, Fransız somalisi ile İngiliz sa-
bin kişisi yerli ahaliden olmak malisi hududuna yakın bir yer-
üzere 68,000 kişilik bir İtalyan den .geçtiği için, Zeyla'yı zapte-
ordusu bulunu yordu. Avrupa den Italyan kuvvetlerinin bu de-
harbi başladıkt~n sonra, İtalya, Jiliryolu vasıtasile İngiliz soma. 
zamanı gelince, bu hube işfüa. lisi hududuna tahşit edildikleri 
ke karar vermiş olduğundan şar- anlaşılıyor. Muh telif kollardan 
ki Afrikadaki kuvvetlerini mun- taarruz eden İtalyanların zaif İn-
tazaman arhrnuş; top patladık- giliz kuvvetler i karşısında, bu 
tan sonra denizden muvasalanın m emleketi ktimilen lşpl ede -
kesileceğini de bildiği için, bur a- cekleri tahmin olunabilir. Gerçi 
)'a, bol miktarda mühimmat ve İngilizler, somalinin dağlık ve 
malzeme de yığmıştır. Nitekim yo~uz ararisinde, motörlü ve 
İngi li zler, şarki Afrikada 30,000 zırhlı birliklerin harekat yapma-
ki•isi beyaz olmak üzere 155.000 !arı pek az mümkün olduğunu ve 
~ilik bir İtalyan ordusu bulun- k endilerinin çete harbi yapacak-
duğunu söylüyorlar. ların ı söylüyorlarsa da, sayı üs-

Buna mukabil İngilizler, denize tünlüğü faz la oh mca çete harbi 
h akimiyetleri dominyonları ve ile hasmı tamamile durdurmak 
miistem!ekeleri itibarile, şarki k abil olmaz, ancak iz'aç etmek ve 
Afrikaya daha büyük kuvvetler zayiata uğratmak miimkün olur. 
göndermek imkanlarına sahip ol- B u, arkadan takviye kıtaları ye-
nıalarına raiimen, hazırlıksız bu. t iştiiti takdirde faydalı bir mu-
lunuyorlardı, Buralarda, gönüllü lıarebe usulüdür. Somalinin ka-
usulile büyük kuvvetler tedarik m ilen _İtalyanların eline geçme-
edilemezdi. İngiltere, mecburi m esi, lngilizlerin oraya, Berbera 
askerliği kabulde geç kaldığı için, limanı düşmeden kafi kuvvet ye-

Muharrir arkadaşımız Celaled-
din Ezinenin tesis ettiği cHamJe, / l"'9••••••:m•mm:mm•mamıııı:ıa11111111•11111•m•ıııı:ı•~ 

~~m::::~~sı:'!~h:r:~a!?:!\ır~ inhisarlar Umum Müdürıu~undan 1 kara ku\'vetlcri mahduttu; İn - tiştirmelerile kabildir ki, bu da, 
giltereden şarki Afrikaya pe!: az bugünkü şartlarla pek mümkün 
asker gönderilebilmişti. İngiliz- l!'örünınüyor. Yoksa, çete harbi, nııştır. Birçok genç ve değerli il 

imzaları sayfalarında toplıyan 
32 sayfalık bu eser herkesi tatmin 
edecek bir şekilde hazırlanmış
tır. Okuyucularımıza tavsiye e
deriz. 

. : . ,. ~- ~ . . _:::: . '.- ' 

Askerlik işleri 

Ehliyet namclileri 
şubeye davet 

Eminönü. Yerli Askerlik $Ube
sinden: 

Asaii:ıdaki yazılı maddelerdeki 
evsafı lhai!Z. taım elhliveıtnameli 
okuTlar 5 a.ltti6t<ıs 940 dan 20 a
~tos 940 a k3!dar Besiktas as
kerlili su.besind" teşekkül eden 
askerlik ııneclisince muayeneleri 
yaptırılıınak üzere hemen şube
ye müracaatları ilan olunur. 

1 - 336 do.ITTııınlu ve bu do
ğumlularla muaımeleve tabi tam 
ehliyetnoorıelilerden lisevi biti
rin daha yüıksek okula devam et
miyecek olan yüksek okulları 

terkedenler. 
2 - Bunlardan 327, 326, 325 

ilah doğumlu aşkerlik ıkanunu

nun 35 inci maddesine ııöre 29 
va~ını dı<>lduranlardan tahsille
rine d:evaıın edami'veceklerin
ien bunla'lcın taıın ehliyetnameli
leri .bir okula anüdavıinn olsa da
hi lbıraıkaraik hemen sulbemize 
müracaat edecekleıxlir. 

* Askere d3vet 
Beşiktaş Askerlik şubesinden: 
İstarıbulda bulunmakta olan 

336 doğumlu ve bu doğumlular
la muameleye tabi lise ve mua
dili okullar mezunlarile vüksek 
okullarda tahsile devam e!ıınive
cek olanların Besi•ktaş Askerl1k 
şubesinde son yoklaıınalarına bas
larmııı;tır_ 20/8/940 ı:rününe ka
dar 'he!J!Ün devam edecek elan 
askerlik ııneclisine alfil<adarların 
nillus cüzdanları ve okumus ol
dukları okulların vesiikalarile 
vaktinde m üracaat ederek vuk
lamalarını vantınnaları ilan o
lunur. 

Padisahın hamam cünbüsü !!e
ce, ııün<l üz devam edeııdi. Ba
zan sabahlara kadar süren saz 
ve söz alemi l!ilndüz de devaıın 
edin dururdu. 

Muhammen B. Yüzde 7,5 
teminatı 

Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Şel<li 

Yangın söndürme 
Aleti ve eczası 2 kal~ 174-0 50 130 50 açık ek. 

Eksiltmenin 
Qünü Saati 

26/8/940 14 

davayı halletmez. Fakat İngiliz 
ler, Fransa yıkıldıktan sonra, Af- somalisinin sevkulceyş bakımın-
rikada onun yardımından mah - dan büyük bir kıymeti yoktur. 
rum kaldıkları gibi, kendi ada- Buranın işgali, İtalyanlara Kızıl 
larınm derdine de düşerek Afrika denizin cenup kapısını sımsıkı 
ya sevki mukarrer A vustralya kapamak imkanını vermez. Bu 
kıt'alarının bir kısmını bile Bü- bakımdan Babülmendeb'in Af-

Yangın S. ve levazunı 8 > lı74 46 95. 59 > > > 14,30 yiik Britanya lldasına celbettiler. rika kıyısını teşkil eden Fransız 
Donı inyonlara gelince, onlar as- somalisi daha mühimdir ve Kı-
keri hazırlık hususunda, İngilte- zıldenizin cenubunda Fransız so. 
r eden daha geç kalmışlar ve an- malisine bitişik olan Eritre İtal-

Yangın S. ve levazlJDJ 3 > 2381 96 178 64 > > > 15 

Gemici feneri 209 ad~t 313 50 23 51 Pazarlık > 15,30 

Sedye 56 > 308 00 23 10 > > 16 

Sıhhiye çantası 43 > 1182 50 88 68 Açık ek. > 16,30 cak 1941 senesi yazında hatırı sa- yan müstemlckesinin Asab linıa· 
yıbr kuvvetlere sahip olmak ii- nı ve deniz üssü de, İngiliz soma
zer e teşkilat ve seferberlik prog- !isinden daha mühim bir mevki
ram!arı yapmışlardı, Avustralya, dedir. 

İp ve geçme 

merdiven 19 > 228 50 17 13 Pazarlık > 16,45 
Yangın sön. levazımı 2 kalem 2188 00 164 10 Açık ek. 27/8/940 14 
Yangın sön. illeti 15 adet 202 50 15 18 Pazarlık > 14.30 
Yang1n sön. Aleti 7 kalem 175 41 13 15 > 15 
Genlir i feneri 171 adet 256 50• 19 23 ,. > 15,30 
Sedye 37 > 203 00 15 22 > • 16 
Sıhhiye ı;antası 23 > 632 50 47 43 Açık eksilt. > 16,30 

I - Nümune, şartname ve müfredat listeleri mucibince yukarıda cios 
ve miktarları yazılı yangın söndürme ve pasif koruma levazımı hizalarında 

gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleri, -muvakŞ.at teminatlar1 eksiltme gün ve saatle-

ri hizalarında yazılıdır. 
111 - Eksiltme ve pazarlık hizalarında yazıJı gün ve saatlerde Kaba

taşta 1evaznn ve mübayeat şubesindeki alım komisyonunda yapı1acakhr. 
IV - Şartname ve müfredat listesi sözü geçen şubeden parasız alınabi

leceği gibi sedye nümunesi de görülebJ lir. 

V - İstklilerin tayin olunmı gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme para-
larile birlikte mezk(ır komisyona müracaatlan. (7123) 

Öcini"'d ----Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
' kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
kar" gayet tesi rlidir. Barsak solucanl arının büyüklerdu ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne abnarak solucan bastalıklannda bunu 

kullanmaları faydalıdı r. 

Hekimlerimize ve halkımıza t avsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

K u t usu 20 ku ruştur. 
• !- · ' ; c ut l ır. 

İMTİYAZ SAHiBi VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
BASILDIÖI YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 

ra gözlü, iri ela J!ÖZlü .. Tatlı es
mer tenli.. !Mevzun ve sahin ba
kışlı kırzlar bıribirlerile varısa 
cıkarlardı. 

vuz filemi başlardı. iste, Sul
tan İbrahimin, ıhavatı heıı ıböv
le devam ediıp _gidiyordu. Bu 

Yenı Zetanda ve Hindistanın İtalyanlar, İngiliz sonıalisini 
mevcut kuvvetlerinin ekserisi, zaptettikleri takdirde, bunun te-
Süvey.şin müdafaası İ<:İn, Mısı_ siri, maddi olmaktan ziyade ma-
:ra gö:r;ıderildiğinden şarki Afri- nevi olae.ıktır. 
kaya Italyan kuvvetlerine kar ı ABİDİN DAVER 

Yabancı Garsonlar 
(Bwıtaraiı 1 inci sayfada) 

bir kısmı da Türktür. Roman
yalı garsonlar mahdut miktar • 
dadır. Bunlar, böııle büyük ve 
modern bir müessesede servis 
hususunda Tii.rk garsonlarının 
yetişmelerine hizmet edecekler
dir. 

Taksim gazinosu ayni zaman
da bir nevi qarson mektebi va
zifesini gÖTecektir. Garsonlu.k 
mesleği bizim memlekette ye
nidir ve itiraf etmelidir ki; bu. 
işte ııetişmiş, ihtiyacı karşılıua
cak miktarda eleman 11oktu.r. 
Bazı garsonların Romanyalı 

garsonlardan daha üstün olduk-
' !arı hakkındaki iddıialara ge -

lince, biz tanınmış yerli gar -
sonları Taksim gazinosuna al -
dık. Bunlardan bwıka, hiila kıy. 
metini takdir edemedic'iimiz, mes
leqinde mütehassıs qarsonlar 
mevcuttur da işsiz, boşta kalmış

selesi düşünülerek alındıJiı an
laşı1mı.ştır. 

Esasen 2007 nuıınaralı kanun
da ecnebi ııarsonlar için bir ka
yıt ·bulunıınadığı da ııöruJrnüs
tiir. 

GARSONLAR CEMİYETİ 
ŞEFİNİN BEY AN ATI 

Garsonlar cemiyeti reisi Meh· 
met Dilım-an ·bir QOk Tuıık J!ar
oonlarının açı.kta .bulunduğu ve 
lıatta Romanyalı IJ!arsonların 
ıgelmeleri üzerine bazı ııarson
ların açıkta kaldııkları hakkın
daki iddialar münasebetile iken
disile görüsen bir anuharririmi
ze bu iddiaların yalan olduğunu 
söyliyerek şw1ları il:lıve etmiş -
tir: 
•- Bilhassa bu mevsim tJar

sonlann en fazla iş buldukları 
bir zamandır. Ve garsonluk vas
fını haiz hiç bir iizamız acık ta, 
işsiz deiiildir.• 

larsa bunları derhal Taksim ga- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiöil 
zinosuna almıya hazır bulunmak
tayız. Nitekim garsonlar cemi
yetine. de haber yolladım. İyi 
yetışmış ve mütehassıs 20 rıar
son istedim. Fakat el'an bir ce
vap verilmedi! ... • 

Dii!er taraftan Galata Yolcu 
Sal oııunda1<i Rumen garsonları
nın - kisiden ibaret ıbulundu
~u ve bunların da islerinde 
ıınüteıhassıs olup bi11ıassa ecne
bi vapurlardan çıkacak yolcu -
!arla Jronuşmak icin lisan me-

Dün yaka lanan 

kaçakçıları 
zehir 

Zabıta zehir ikaçakçılarile mü
cadeleye devam etmektedir. Dün 
de sabıkalı Celaleddin Kasını
pasada bir miktar esrarla, sabı· 

ikalı Hfuiaııncddin Galatada eroin 
ve esrarla, Ali kızı Hikımet, Ca· 
fer, Muammer, Yorgi ve Mey
robe Gedikpasada bir miktar 
eroinle yakalanmışlardır. 

SEKERrARE SULTAN 
' 

1 

Sultan Iıbraıhiım. gene olduğun
'ı dan ve Cınc i hocanın ilacları da 

takvivet .bulduıtJııdan ıbır dil
berden lbir dilıbere konarak ilıınc 

Mat renkli, doll!un vücutlu, 
ıbazan da QOk şişman •bÜnveli kız
lar da hamaım sürüsünün kine 
katılırdı. 

Sultan İlbraıhim. saralbın ver
dii!i saıih0$1uk.. İlacların ve ııenc
liğınin verdiği ıhızla bir aV'J!IT 

~ibı durmadan S'iirü5iine salar 
ve yürürd'il .. 

· muıhtel dimağın vereceği eınlirler 
hlc şÜt>hesiz ikatilden baska ne 
olabilirdi?. 

Hanva kalesini binlerce şehit 
mukabilin1l.e zaııteden Türk as
kerleri Girid dağlarında ~ ve 
biiliıc vasıvorlardı. 

Soma Belediye Reisliğinden: 
cllOO> lira ke.şi!li seyyar bir etüv makinesi açık eksiltmiye konulmuş

tur. Eksiltme 2/9/940 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da Soma Be-
1ediyesinde ve encümen huzurunda yapılacaktır. 

~ 

Y•z•n ı M. SA.MI KAR AYEL 1• -
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Hamamın idnde sazende kız
lar vardı. Tarıbur. santur, düm
belek. zilli masa. def calara:k sar
Jı:ı cıkurlardı. 

Gene di1ber sazendeler üryan 
bulunurlardı. Yüzleri hamamın 1 
d:ivarına cevrilmiş bir halde otu- ' 
nırlar .. Gözleri yalnız dwarı gö
rürdü Baska hiç bir ı>ev l!Öre
me'Llerdli. 

Sazenıdeler, padi~ahın sevdiği 
sarkıları sıra ile calarlar .. Bazan 
da içlerinden birisi, i·kisi avai!a 
lka1karak ı:ıiilbek atıp ovnarlard!ı. 

Sultan Lbrahim, haıınamda i
~di. Haım:ıım. ne çak sıcak ve 

d - evsi-

iıbra!him, sıra ile huzuTuna !!e
len veni ve -gün görmem.i~ dıl
berleri j!'Özd.en gecırır .. Gön1ünü 
kaı:ı<tırdııhnı yanına alırclı. 

Havuzda yüzüp ovnaşanlar .. 
Padişaha •hoş ıtörünımek. hırsını 
tahrl'k ile ııözde ve Haseki me
yanına daıhil olmak idn bin bir 
isvebazltklarda bulunurlardı . 

Dlbberler .. Havuzdan tasra cı
karlar .. Kırılırlar .. Kostmurlar .. 
Gülerler .. Biribile<rini iterek iha
vuza atarlaTd1. 
· Cıiihk. kahkaha.. Saz ve söz 
sesleri T01Yk3'Pı sarayının kul:ı
belerini, dehlizlerini cınlatarak 
aksi sadaları ıınuföahı annirnve 

alırdı. 

Bazan, ilıaımamd:a !bulunan on 
bes yinmi di1ber kifayet etmez- ı 
dı. Gözü dovmıvan ve daha 
fazlası.nı ve ceı-::itlisıni ist'iven pa
dışah ... Carivelerine baıiırırdı: 

- Daha yok mu?. Havdi ııel
sınler .. 

Cariyeler, ıbendeı:ıiın .. Evvelden 
hazırladıJdarı cesitli di1berleri 
de"hal hazırlavıp iırvan lbir hal
de hamama salarlaı'!iı. 

Bu dilbederin m-illiyetleri ce
si tli i-di.. Rus, ruım, e:mneni, u
la:h, bulgar, sıııp, italvan, adalı 
ilah .. 

On ;bes, o.n dört, nihayet on 
altı vasında ibulunan dilıbe'rlerin 
her -biri biri-birinden ırözel ve 
ren.kleri cesitli icti. 

M_avi !!özlü .. Perube heva2 ten-

Sultan iİibrahiım, hazan l!'iin • 
lerce bu filemin verdiği tesirle 
yatağına düser lr.a1ka(lllazdı. 

iste, o vakit Oinci Hocalar .. 
Hekim .başı.laır ıpad.isaıhın teda
visi le uiirasır lardı.. Bitap düs
mfu;, ilikleri ·bosalıınıs.. Dirnaih 
tezelı:üle ıiitraımıs Padiooıhı ıvı 
edecei?iz dive savasanlar uyku
larını trekederek veli nimetleri
ne kuvvet zerki icin calısırlardı. 

Sultan İ]prahim. yavas. vavas 
ivilesirdi. • Vücudu telkrar 'kuv
vet kesbedeTd'i. Kanı o••;namıya 
-Oa.slardı. 

Padişah, derhal emir verirdi: 
- Haıınaıın ihazrr laooın? .. 

1 iba-

Padişah, Hanya kalesinin zap
tını lbile taSV'ir ettiğ<iım lıaıınaıın a
leminde almıstı. Verdiği emir şu 
olmuştu. 

- Ziafer şeı:ı.l<likleri va.m.I -
sin .. 

Pa.disah. hemen iher ııece de
vaıın eden ı.ş ve nı'.ıs safalarına 
zafer şen.l.ilklerini de ikattı. Bu 
zafer, Sultıın [İJbra!hilınin cür'e
iıini ve cinnetini lbir kat daıha 
arttırdı. Cinci Hocamın :rıüfu
zu J!ittınce -arttı. SaTa'r'da mü
sallillıe kadınların ricasile azil
ler ve rnısnlar tevali etti. 

Padişah, zaier lkuıvıvetinden 5&
tifade ede<rek Se-vl!:ıülislam Eibu 
Said Efendiyi deiıistiıımisti Ye
rine Muit Ahmet Efendiyi 
tayin eylamisti (IH. lOOô) 

iArkası var ) 

Muvakkat teminatı c82> lira «50) kuru~tur. 
İstekliler 940 mali yılı Ticaret ve Sanayi vesikası ve bu gibi işleri yapa

bileceklerine dair evvelce yapmış oldukl.irı .işten fenn! ehliyet vesikalarını ib

raza mecburdurlar. 
Şartname vesaireyi yapmak üzere ihaleden evvel Soma Belediyesine mü .. 

ra.caat etmeleri. c7117> 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğazın muhi:elff mmta-kala.nna. röre yiizde !5 den 50 ye kadar ten

zA fltı. havi 1 ve 3 aylık kart abonemanla.rımızm yenileri Ağustosun \1 
hıc1 gününden itibaı'eın mer'tye(e konulacaktır. l\ıluht.erem yolcu.Ja.n~ 

m.ızdan almak lstiyenlerin şimdiden idaı"ei ınerkeziyemiz 


