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• 1 "" 

ROMA GöROS
MELERINE DAiR 

••rli11Je11 • ı .ıı: • n ntfıp
laern ,...lıim•tfcn aonı• 
Rom• mii•••.,.ef•rinin 
t•t6"•' ••lı•11nıl• nr 
•ıl tecelli O• tah•lılıala 
ed•c•lıl•rini w ör m • lı 
ifin, b i r • :ıı 6•/deffl•lı 
ld:umlf•lİyor. 

Y aaaD: ABiDiN OAVER 

M ihver devletler~ B&
ma ııöriişmekri hakkın
da, nihayet Btırllilden 

blıaz tafııiliıt aı:zdı. Ber~n se: 
liohiyeUar bir menbaı, aşaplaltl 
nıüşahedeleı:de bul~~n: .. 

•Mihver devletlerının muca
delesiıtin uzlaşma payı yoktur. 
Bir uzlaşma, sulhe bahis me".2'1u 
olamaz. İngiltereve karşı mw:a
deleye bütün ce:pıhelerde deva!ffi 
edilecektir. 

.Roma ,ııöriişınelerinde, İngil
terenin ezilmesi için eheınmiyet
li meseleler ,ııörüşü!miiştür. 

•Mihver devletlerinin YllPMl 
mücadelede bir uzlaşma sulhu 
yapılamıyacak ve İngiltereye 
karşı mücadelelere bütün cephe
lerde devam edilecek demek, 
Berı;n siyasi mahfillerinde ili · 
veten bildiril<liğine sıöre. bu har
bin, yalnız mihverin askeı1. ha
reketleri ile değil, fakat aynı za· 
manda siyasi hareketleri ile de 
Yaptlacak demektir. 

Roma görüıımeleri, bittabi yal
nız askeri sahaya inhisar etme; 
miştir. Da..'ıa şi:md.iden, umıımı 
lıatlarıle en büyÜ]< bir meıı'\ll.i
Yet hissi' ile tasrih edilen yeni 
siyasi n"Uamın vasfı, b~Ü 
inkiı;afı. anlıyan bütün d«Vletl~ri 
ve kendisinde lüzumlu hayat~. • 
Yet kuvvetleri bulunan bütün 
ınilletleri, Avrupa cemaatinin 
hukukça müsavı azan yapmı.k 
arzusudur .• 

Bu müşahedeleri Üç kısma a
Yırabiliriz: 

l - Uzlaşma sulbü yoktur; so
nuna kadar harp vardır; 

2 - Harp yalnız silA!ılarla de
ğil; siyasi haı·eketlerle de yapı
lacaktır; 

3 - Yeni siyasi nizam, bunıı 
anlıyan ve yaşamajta kabiliyet
li bulunan biitiin nıilletleri, Av
rupa cemaatinin hukukça müsa
vi 3.zası ) apacaktır. 

Birinci ve ikinci maddeler, sa
rihtir ve ınaltimu ililm kabilin
dendir. Şimdiye kadar haksız 
bir uzlasn1a sulhüne yanaşmıyan 
İngiltere idi; milıverciler. böyle 
bir snlhe candan razı oldnkla -
tını kaç defa yaydıkları barl!i 
tekliflerile göstermişlerdi. Sul_h 
iki tarafın arzusile olacak bır 
şeydir. İnı::ilfore, çok daha evvel 
•sonuna kadar harp• prensipin
den ayrılmıyacağmı açıkça söy
lediği. icin mibverciJer, uzlaşma
snlhii yoktur. demekle yeni hir 
sev •·• omıs olmuyorlar. İngilte
re harbe devam ettiği müddetçe, 
onların da döğiişmekfen başka 
(areleri kalrnamıstır. Bu itibarla 
Romada verilen bu kararı. onla
ra İn~ilterenin inatçı mokave -
meti dikte etmistir. 

İkinci maddedeki yalnız silfıh
larla değil, siyasi hareketlerle de 
harbe denm edileceği sözü de 
)•eni bir s~y değildir; zoten ya• 
pılagelnıektedir. Harp, siyasetin 
başka va.ıtalarla devarru olduğu 
gibi siyaset de, harbin başka \•a
sıtalarla bir devamı ve şerikjdir. 
Ordular harbederken hükumet
ler de kendilerine müftefik arar
lar, muhtemel düşmanları, hic 
olmazsa bitar"f ve harekets>z bı
rakmağa çalışırlar . .Mihvcrciler, 
Yıllardanberi bu işi yeomakta • 

(Arkası 4 ii.ncii. sa.ııfadaı) 

ABİDİN DA VER 

SERVET BERKiN ANLAŞMA HAK
KINDA BEYANATTA BULUNDU 

Servet Beııkin birkaç ıı:iin seh
rimizde kalarak tetkiklerde bu
lunaca'ktır. Servet Berkin anlaş
manın esasları hakkında dün bir 
muharririmize şu beyanatta ibu
lunmuştur: 

teslimi de var 
Londrıı, 26 (A.A.) -· İıı~ 

radyosuna göre İtalyanlar S~•
ye hakkında Fransızlardan 13 ıs· 
tekte bulunmuşlardır. . 

Bu istekler arasındı< lunan • 
larln l•ava meydanlarmuı kon. • 
ttulu ve gemUerle tayyarelenn 
teslimi de vardır. 

Fıcansızlann bu istekluden bü
yük bir kısmını reddettikleri ve (ı 
diğer istekler hakkında ~Ü;"~ • 
kereler cereyan ettijp lıildiril · 
mektedir. 

Bir buıc;ırl< avdanberi c!evaım e
den Türk - Rumen ticaret mü
zakereleri nihavet neticelenııili> 
ve anlaşma dün şehrimiz.de iki 
heyetin reisleri tarafından mera
simle imzalamruştı.r. Yeni anlıl!i
manın mühlın esaslarından b~ 
i!lı:i tarafın bid'birine ver"':~l'.1 
bazı maddeler için serbest dovız 
esasının kaWI. edilmiş olmasıdır. 
Anlaşma bir S<'neliktir. 
Rıımen ticaret heyeti dün a:k

şam Köstence yolile memlelreti
ne d-Onmüştür. 

··- Bir aııı mütecaviz bir za
mandanberi müzakerede bulun -
du.6umuz Rumen hevetile buqün 
müzakerelerimizi bitirdik ve 9 
teşrinisani 939 tarihli ticaret tıe 
tediı;e anlaşmaları ııerine kaim 
olacak ııeni ticaret ve tedive an
!a.şmalannı imza ettik. Yeni an
laşmaların e~as hedefi beı;nelmi
Zel ticaret haı;atının buqünkü 

\ 

lngiliz Harp 
gemilerinin Sidi Ş 
Barraniye akını 

iddetli ;:.SKER.t 
,-VAZIYET 

·:J:Zı~'~ 

Uzak Şark SERVET BERKİN'İN 
BEYANATI 

Dı.ş ticaret umum ıınüdürü 

K.CiANO 
BERLiNE 
GiTTi 

• 
Berlinde Mühim gÖ· 
rüşmelcr vukubula. 
cağı tahmin ediliyor 

····~ 
11 

·~ 

'KONT CIANO 

Roma, 26 (A.A.) - Stefa~i. a
jansı bildirıyor: İtalya r,arıc.ıye 
nazırı Kont Ciano kısa hır mud

{.lrf.:ı!sı 3 ii.>ıcii. sa11fada) 

( Arka.n 3 ii.ncii. sayfada) 

DA KAR 
HARBi 
B i T Ti 

---·---
Dakarın mukavemeti 
Fransa - Amerika 
gerginliğini arttırdı 

Vich.v, 26 (A.A) - Havas bi.
diriyor: İngiliz filosu, dün, 25 
eylfil saat 12 de Dakar önünde -
ki muJıasemata nihayet vermi; -
tir. Fransız keşif tayyareleri, İn
.ı<iliz filosunun cenuba doğru .ı<1'· 
mekte olduğunu _görrnü.şlerdir. 

Londra, 26 (A.A.) - B. B. C. 
General De Gaulle ile Fransız 
ve İn~iliz kuvvetlerinln Dakar 
m.ıntakasından çekilin~ oldukla
rı dün ~ resmen tebliğ edi:. 
m.i.ştir. 

Geri cekilrne hareketi, .ı<eneral '· 
De Gaulle'ün Fransızlar arasın -
da kan dökülmesini istemediği
ni izhar ey lem esi üzerine icra e
dilmiı;tir. 

Esasen !nııiliz kraliyet hüklı -
meti, y;,' hükfunetinin emirle
rine itaat etmeği vazife telakki 
eden Fransızlara karşı hiÇ bir 
flaman harp harekatında bulun
mak niveti beslrnıemiştir. 

İngiliz deniz krıvvetlerinin a
teş açrnalar:na sebep, bütün ih -
tarlarınu1 nazarı itiPara aLnma

( Arkası 4 ii.ncii sayfada) 

Preveze Zaferi 
Bunun bUyUk TUrı~ denizcisi Barbaros'un 

türbesinda merasim yapılacak 
B .. n Türk denizcilik tarihi

Ui<U ' 1 t . eden ni büvuk hır zafer e etVJC .. .. 
Preveze mulıarebesının vıl dönu

.. e Bal'lıaros günüdür. Bu 
:'ün:sebetle satıahlevın saat 10 • - 'f· · 

da sanlı Türk denizcısi ~anb_~- / 
Hayreddinin makberesı onun- ., 

ros da ~ 

de diin yazdığımız program • \, ~·' :-:~""*'*~!JW' 
\J-ooınıde merasiım yapılamktır 

Beşiıktaşta Abbasağa parkı ile 
veni kaymakamlık ·bina.smın a
cı1ma merasrıni de buı!un ıcra 
olunacaktır. 

Gece de bütün gemiler ve tür· 
ıbe tenvir edilecek .E?:ecen vapur
lar projaktörlcrini Barbarooun 
tü ,,besine tevcih edeceklerdir. 

Sanlı Türk denizcisi Barbaros 
Havreddinin büyük zaferile ni
hayet bulan Preveze den12 barbi 
zamanında Amiral .ı<emisinde 
kullanılan fenerlerin avrundan 2 
tanesi Beledi·rece yaptırılmıştır 
l 10 lira sarfolunan bu fenerler 
Beşiktasta Ba;-bar05 Ha vredd.in 

BARBAROS 

ma:kbcresine konulacak ve 
_gece yanacaktır. 

her 

• 

ingiliz 
• 

Büyük yangınlar çıktı, io· Hücumları 
Büyük hareket
ler arifesindeyiz 

ihtilafı 
Büyüyor 

nien 

yan 

denizİn(te 

tor pi tosu 

bir hal-
batırıldı 

İskenderiye, 26 (A.A.) - İn.~ 
giliz deniz makamlarının teblı.ı<ı: 

Almanlara 60,000 
Askere maloldu 

Son hava hüeumları hak • 
kında dün ge( vakte kadar 
aldığımız haberlerde, gene 
İngilizlerin Berlln, Kiel, Dün
kerk, Kale, Ostand, Bulony ve 
daha bir çok mühim Alman 
üslerine karşı şiddetli bom • 
bardınıan uçuşları yaptıkları 
ve buna mukabil dünkü Al • 
man hücumlarının hafif bit 
mikyasta cereyan ettiği bil -
dirilmektedir. 

Amerika yeniden 
Tedbirler alıyor 

Çarşamba saıbahının ilk saatle -
rinde, deniz kuvvetlerimiz, ye -
niden muvaffakiyetle Sidi - Bar-

( Arka.oı 3 ii.ncü sayfada) 

Vekiller 
Heyeti 
---·---

Ticaret Vekaleti v• Kı· 
zıl'aya kredi 

•çılmasına karar verildi 
Ankara, 26 (İkdam muh.abi -

rinden) _ Memleketin. kının ih
tiyacını temin maksadıle harı~
ten kafi mik_tarda ithalatta ou ~ 
'unabilmek uzere Vekiller Ht!y -
~ti J{.ı.zıla.Y emrine bir milyoh 
liralık kredi açılınasmı kararlaş
tırmı:;tır. 
Diğer taraftan doğrudan doğ -

ruva müstahsillerden pamuk 
müfbavaa edebilmesi için Ticaret 
Vekaleti emrine altı milyon 1i -
raya kadar kredi rçılınası ayni 
zamanda yine Ticaret Vekaleti
ne fındJk mii.bavaa.sı kın iki 
milyon liraya kadar kredi veril
mesi Vekiller Hey'eti tarafından 
tasvip edilmiı;tir. 

BAŞVEKiL 

Moskova ve Roma 
elçilerimizi kabul etti 
Ankara, 26 (A.A.) - Başvekil 

Doktor Refik Saydam bugün Ro
ma Büyük elçimiz Hüseyin Ra
gıp Bayur ile Moskova bü:vlik el
~miz Haydar Aktayı kabul et
miştir. 

J n il ili .ıı: le r :ı.ayıf Alman 
hacaml •rı ne ı iıld• ti• 

ma•ab•le etliyor 

Londra, ~ (AA.) - Hava ne
zaretinin teblıği; 

Almanva ve Manş limanları Ü· 

zerinde dün gece yaı»]an şlddet• 
lı bombard mı anlardan bütün 
tayyarelerimiz salimen dönmüş
lerdir. 

( A ricası 3 üncii. sayfada) 

rşiddetli Jnqiliz bombardımanına 

İngiliz büclilillnı neticesin
de Kiel'dr, Bulony'da büyÜk 
yangınlar çıkmış, diğer mın
takalarda olduğ-u ~bi bom • 
balar ciddi hasara sebcbiyel 
verntiştir. Bir Nevyork habe
rinde bildirildiltine göre, İn -

(Arkası 3 iincii. saı;fada) 

Hınover 

8Mınlıwick0 

sıRtJll. 
1lı ız0'' 

uijn .. ~n mıııtakaıım lıaritası 

J•pony•nın, Amerilra u• 
ln11ilter• ile mün•aebatı 

11•rgi11ı.,ıi 

Tokyo, 2S (A.A.) - D. N. B. 
Yomiuri Şimbun gazetesi: japon
va - Aanerika münasebetlerinden 
llıahsederek diyor ki: 

c;aponya ile Amenka Birle • 
şik devletleri arasıtıdaki müna
sebeı.ılerin bu derece qerqinleş· 

mesinden bizzat Ruzt'clt mes'u!
dii.r. iaoonı;anın Amerika Birlc
şilc devletlerine hücum için en 
ufak bir niı;eti olmamasına raq
men. Ruzve!t. Amerika halkında 
iaı:ıonı;a aleı;htarı fikirleri kö
rüklemiştir .• 
Hoşi Simbun .ı<azetesi ise di

yor ki: 
•Lüzumu takdirinde, jap0nya, 

Aımerik.a Birleşik devletlerine 
karşı taarruzi vaziyet almakta 
tereddüt etmemelidir. Amerika 
Birles:lk devletleri, Sinl(apur hak 
kında İngiltere ile yaptı/!:ı .ı<örüş
melerde, japonyanın hedefine va· 
sıl olnnwa mani olan bütün en
gelleri uzaklaştırınıya kat'i su -
rette karar vermiş bulunduğunu 
.ı<aliba unutuyor. 

(Arkası 3 ii.ncii. sayfada) 

Norveç' de yeni lngiltere iaşe , il BUGÜN il~ 
idare kuruldu l Nazırı°!nnutku ) PREVEZE l 
Siyasi par:ıe-::- par- \ ''Almanların fabrikelar- Z AF E R İ i 

1 d l .J 
1 

da h 1 1 lamento ağve i oi yaptığı ısar az .,, it AbiJin Do.uer'in lıııy· 
Londra, 2.6 (A.A.J - İaşe 1:1a- metli bir m • lı o. ı. • 1 

zırı Herbert Morriaon buınln bir 

/. manvanın fabrikalarda mesaiyi etmiştlı. İKDAM"da roman, 

JfjfARETLERı, t 

vilayet fabri•kasında isçilere bi- \ İ K D A M, yeni şöhretler
t,.ben söyledili'i bir nutukta Al- \ le tahrir kadrosunu takviye 

inkıtaa uğratnnak için yaptığı hikiı:v.e, hkra, makale "e mü-
tesebbtislerin simdiye kadar sa- ı sahabelerini okuyacağınız ta-
rih surette akim kaldığını ikav- nınmış imzalardan ba•?ları: 

1 

dettikten sonra demiştir ki: Abidin Da"cr, Selami !net, 

Fiat müraka be 
komisyonu nedir? 
Oduna odllll olarak fia.t kondu: ol

ınach dediler. bunun me§esl va.rdır, 
giJrgeni va.rdır ... hlc.ş:e ve l'Ürge.o ola.
r&k fiat kondu: olmadı dediler, bU· 
nun Anadolusu va.rdu, Rumelisi va.r
d..Jr. Ana.dolu ,.e RumeJi ola.:-ak: flat kon 
do: olrna.dı dediler, bunun yaşı ve ku
rusu vardır. Şimdi de 1a.ş ve kuru 
diye tasniJ edilip fiat kon.Aeak. 

Fl2.I Miirakabe komlsyonu bu it
lerden anhyan mütf'hassıs bir heyet 
midir, yoksa bu i."Jl~ri öğrenmiye ça.
lı.p.n he\·eslilf'r topluluiu mudur? .• 

.u. ıı;. 

Norveı· K;aı;liAKON 
Oı;lo, 26 (A.A.) - D. N. B. 

bıldırıvor: N<ırvf'Cte Alman komi
serı Terboven badema Norveç -
te tatbik edilecek ycnı nizam hak
kında radyoda bir nutuk söyli -
yerek Norveç kral hanedanının 
s~vasi bir e-hPrr.miyeti kalınadı
ğ~ı ve artık !';orveçe <lönmıye -
ceğini mukaddema parliimento-

(Arkas~ 3 üncü sayfada) 

N. · N if ~fa•~·ııt .şura.da bura.da mim fend bir ızameltm az '. · - ·:· , 
. . . \ Yesari Suat Dcr\.IS. o ... ı .. a~n 

kac ıstısna bır tamfa bırakılı:sa, Cemal'. A. Şekir. Şakir Ha-
A!man taı;ııarelerının harp ısti- \ \ . K , el Hamid 

:z1m Saını ara., ' 
Jısali teskil6tımıza verdirdiiii ha- N •. 1 ak Faik Benınen. 
_.., <i"Ü.şmamn ümit etıiiiinden pek 

1 
G~~~r:ı"ı:ı. N., Ziı a Şakir, Sa-

azdır.• r faeddin J{arannk(·ı.. ~ 
Sivillerin cesaretintlen w sivil • 9 \ 

müdafaa kadrosunun kahraman· \ 
lıi!ından bahseden Nazır sözle- y Em•kli General M. , 
rme sövle devam evleıniştir: ı A N. :ın bugün mün. 

1 •Bombalar dii.serken t'a:ife \ ıl•rıcat <;olrluitunılan . 
qören itfahıe t•e pasif müdafaa \ R ne,r<!d•mecl İ : İ mi :ı: 

1 memıTları inqi!iz milletiniıı 11iik· ı ( 1 mühim bir •ait: eri l 

\ 

sek seciue.rini i•bat etrııi~ ve 'I~= ) N m • lı a l e a i ~ ~ 
nı2 Londra~a d.el)il. butu.n me l .._ • 
lckete $Cref kazarıdırm~qıardır.» ,. - ::::::::S ' 



SAYFA-2 

Preveze Zaferi 
402 yıl önce bugün kahraman Barbaros 122 kadırga 
ile Andrea Dorya'nın 600 gemidın mürekkep koca 

armadasını maglOp ve perişan etmişti 

Buııün büyük Turk Amiralı fıra yııkın olduğunu ı?ii«terdiler. 
Barbaroıs Hayrettinin, 402 yıl ev- Barbaros. düşmanın '!raçtı,ı?ını IW
vel, A!kdenizin Avrupa klvıların rünce hemen limandan fırladı, 
daki Latinlerin teşkil ettiitı haç- Türk donamruısı, 6 mil kooar a-
lı donarımasını mağlüp ve peri- çıldııktan sonra muharebe niza-
şan ettiği güne müsadi ~ir. O anı alanrk haçlı filovu mücade-
şanlı Preveze zaferinin yıl dönü- leve davet ettiyse <le Andrea D<>-
münde, kahraman Türk dmıan- ria !kahraman Tüı:!lı: denizcileri-

masının, Latın y A z A N n~ bu meydan 
deniz kuvvet- 1 Hl ollıyuşum.ı llÖ'l'-

!:~n~a~1 :f-- ABiDiN OAVER :~:Z~n!e~ 
ğini lıatırlıya- tikametinde çe -
ra"k .milli bir if- kiltp ~ti. 
tihar ve gurur duymak her Tür- Ba!'baros, o gece. ertesi gün 
kün hakkıdır. Bir milletin -tari- düşmanı yak.alıyarak kat'i neti-
hini süsliven bu ıti'bi ımefalıir, o celi bir muharebeye tutuşnuya 
milletin en büyiik manevi kuv- !karar verdi. D~anlI\, sayıca 
vetidir. Buj(iin yasıvanlar, Dün !büyük rüstünlüğiine raı!ımen, ma-
atalarmın yarattıkları kahra - nevıvat itibarile gfuterdi!h düş-
manlrk harikalarını bilirlerse, ya- künhlk, kahraman amiralimızin 
rın. ayni vaziyetlen:!e kendileri - cesaretini arttırmış, aı,rnini kuv· 
nin de ayni kahramanlıkları ya- vetlendirmi!ıti. 
pabileceklerine inanırlar. Düşma- Barbarosun muharebe tabi ye-
nın maddi üstünlüğü karşısında si !!ayet basit ve düşmanın hattı 
yılımazlar, ve onu. yenen atlarının harbini yarı.p dağıtmaktan •ba-
dımıarları.ndaki asll ve yi~t ıka- retti. 
nın kendi damarlarında da do- 27 eylül sabahı, Andrea Doria 
laştığıru düşünürler. Za:fer, çok- azim tefevvütııına ra,ğ;men. sa -
luğu de.itil, kahramanlığı seven atlerce, mücadeleye karar vere-
hir peridir; o, ka.labalıi!ın değil, ımedi. O, Bari:ıarostan korkuyor· 
yiğitliğjn 'kucaiiına atılır. du; n~et Venedik ve Papa fi-

402 sene evvel bugün büyiiık }oları lrurnandanlarının tazyik 
Türk Aıınirali Barbaros ve onun izran üzerine donanmasına ha-
·ıınmıand:ısındaki Türk donanma- reket emrini verdi. Haçlı filosu-
sı. haçlı kuvvetlerini, 600 ~eımi- na omüsaid bir rüzgar esiyordu. 
ye karşı 12.2 kadirga ile mağlup Ye l:kenli gemiler önde. kadırıı;a-
etmişti. İşte size ıbu şanlı Tünlı: !ar arkada Prevezeve dob'u iler-
~aferinin ki.sa bir tarihçesi. lediler. * Fakat öğleyin rü~gar kesildi. 

Barb=n kumandasındaki Katolik l<alvonları oklukları ver-
r:rürk filosu 122 kürekli kadirga- de kaldılar. Türk donanması dfuı-
dan ibaretti; .ıı.una mukabil Al- main görünce onun üzerine vü- I 
ımanva İmparatoru Sarlken'in rüdü. Barban:ııı. du,,mana doğ-
Atnirali Ceneviz Dı.ıaı:ası An<lrea ru, seyrederken donamnasına va-
iDorianın ikumandasmdalci haç- rım ay şeklinde <bir nizam ver-
lı donanması ı 00 tar>esi kadirga misti. Bu nizmn. her iki cenah-
ve 140 tanesi yelkenli büyük tan düsmaııı çevirmiye müsaitti. 
knlvon olıma.k üzere ·300 den Hattı harp gayet rnuntv.amdı; 
fazla biiyük harp gemisi ile Türklerin denizcilik ve manevra 
300 kadar küçilk harp teknesin- ıkabilivetinin vüksekliitini gös-
den ve nıikliye gemisinden mü- teriyordu. Kürekçiler, •bütün gıry-
rel<'kep'i. Ha~l· ld.onannıasımn retlerile iküre'klere asılıvorlar ve 
mürettE>batı 60,000 ki!ıi idi. Bun- lı:&dırııalar provalarından •köı:Mt-
ların 10,000 kişisi muharip ka- !er sacar~ düsmana doğru i-
ra askeri idi. Türk filosunda lerliyorlardı. Baııbarosun mak -
ise yalnız 3000 yeniçeri vardı. sadı, düşmanın kürekli e:eıınileri. 
Tüıık ri:ıüverrihlerine göre, yani kadırgaları yetisıneden ev-

Türklerin 166 topuna mu.kabil ve!, düsman kalvonlarıru çevi-
ihaçlıların 2595 toPU vardı. Bu rip mağlup elımekti. 
nisbet 16 da 1 demektir. Bu kı- Türklıırin ilk atesini Venezya 
sa malimıattan sonra muharebe- (Arkası 4 üncü sa11fada) 
yi anlatalım: 

Türk .filosu, Giridi yağ:ma e
dip 15000 esir aldıktan, Adalar 
denizinde Venedilte t.ô,bi 25 ada
yı ·kaanilen zapt ve Kefelonyayı 

0

da ya,ğ"rna ettiıkten sonra, haçlı
ların Preveze <kalesine taarruz et
tiklerini hB'ber almış ve doğru 
Prevezeye gelmişti. Burada düş-
ımandan eser ycıktu. Haçlılar, 1 
Barbarosun geldiğini hırber alın
ca. üs olaı:ak kullandı:kları Kor
foya çekilmUılerdi. T'ıirk donan
ması Arta limanına girerek ka
ra<la bazı müdafaa tertibatını 
aldı. An<lrea Doria da 25 eylfil 
1348 ,l!iinü Prev.ıze önüne gel<li. 
Haçlı donanma 25 ve 26 eylftl. 

gii.n.lerini Prevezeye asker ı;tkar
mıya kalkışmak, kalevi tcpa tui
mak tesebbüslerile geçirdi. 26 
eylıll günü Preve.e Boğazının 
cenup kıyısında. donanmadan çı
karılan toıılarla tesis edilımi!ı o- ı 
lan muvakkat bataryaları bom
bardıman eden 'düşman k&dırga
ları üzerine Türk kooırgaların
dan mürekkep küQfrk ıbir müfre
ze hücum etti. 

Haçlılar. ıbu ıküctik. Mat ka:lı
raman kuıvvetin pervasız bücu
ımu üzerine demir verini terket
mek suretile <maneviyatlarının sı-
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Edirne mebusları T rak
yayı dolaşıyorlar 

Edirne, (Hususi) - Şehrimize 
ııel:ıniş olan meb'uslarmnzdan Os
man Şahinba.ş ile Fuat Balkan 
bu sabah U:ııunköprü, Meriç, Ke
şan ve İpsala «azalarına gitmiş
ler&. 

Meb'uslıırı.m:ı.z kazalarda halk 
ve zürram ihtiyaçlarını dinlemek
tedirler. 

EDİRNE YOLU ÜZERİNDEKİ 
ÇEŞME YAPILDI 

Edirne, (Hususi) - Edirne -
İstanbul şosesi Ü.Zerindeki Ha -
cılar Ezanı namile anılan mevki
deki meşhur ve tarihi "PS!llenin 
harabiyeti buradan gaçenlere bir 
iç sızıs> veriyordu. Şehrimizin 
harniyyetli tüccarlarından Kadri 
Kara mühimce bir p.ıra sarfede
rek çeşmeyi yeniden ve eski şek
linde olarak tamir ettirımiştir. 

Bu çeşme yol üzerinde gelip 
.l(eÇerılerin mühim bir ihtiyacıru 
kaişılamaktadır. 

j ikdamın Edebi Tefrikası: 20 <I~ 
_i 

KISKANIYORUM! 
Yazan: SELAMI iZZET 1 

Bedia yürüdü, kapıyı açtı, e -
şiktc durdu, bana döndü ve se -
vimli bir gülümseme ile: 

- 18 dedi. 
- IS mi? .. 18 de n·~ir Bedia? 
Sahiden anlamamış ım. hayret 

içindeydim. 18 de ne dernekti? 
Bedia biraz daha anlattı: 

- 20 de 18. 
Çıktı, kapıyı kapadı-

* Bu mes'ut halatunın bir nok· 
sanı vardı, sözün tanı nıanasile 
mes'ut olmam için bir bissinı ek
sikti: Kıskançlık. 

Henüz Bediayı kıskanmamış
tnn. Kıskançlığın ne olduğunu 
henüz tatmamıştım. Kıskanç -
hk nedir bilmiyordum, bilemez.. 

dim de, çünkü Bedia bana o ka
dar ender geliyor, kendini o ka
dar gram g-ranı satıvordu ki, bu 
derece hasis bir verginin payla
şılabileceğini tasavvur edenıi -
yordum. 

Hem Bediayı ktskanarnazdım 
ki, sebep yoktu. Onu başka er -
kekle beraber görmüyordum, gör
düğüm zaman kimse ile fazla 
meşgul oln1uyor, konuşmuyor -
du. 

Haftalarca bütün günlerini ba
na hasretmişti. Beraber İstanbu
lu bucak bucak gezmiştik. Son -
ra: 

- Gel! 
Demiştim. O derhal kabul et

miş, o:;."'ne apartımana gelmişti. 

,-.·r:.rn~J 
GÜN 0 N TENKiTLERi F'fll"Wil 

Acı şeyler fakat gerçek !.. .. 
Trakyada tröst, Is-
tanbulda inhisar 
Kars peynirltti üzerinde inhisar kuran bir 

adam fiatı 70 den 120 ye çıkarmış 1 
T .rakyadaki pe)'11İr tüccarlarının aralarında anlaşarak vü -

cude getirdikleri trost hakkındaki tetkikler ilerlemektedir. 
Diğer taraftan Kars gravyar peynirlerini İstanbulıla satmak in

hisarım bir k;.,.;nin üzerine aldığı ve fiatları 70 kumstan 120 kuru -
şa kadar çıkardığı anlaşılmıştır. Bubususta tetkikler yapılacaktır. Fi
at aıü:rakabe komisyonu da bu işi yakında ele alacaktır. 

Vali fi at fark-\ D i l b ay r a m ı 

ıiarını tetkik etti 

Beyoğlu 

daha 

• 
ciheti neden 

pahalılıktır 
Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi 

Kırdar dün Beyoğlu kaymakam
lığına giderek ka.zanın ihtiyaç -
ları, imar ve yol işleri etrafında 
tetkiklerde bulunmııştur. 
Beyoğlu cihetinde bazı mad -

delerin palwtlı olması sebeplerile 
ka.zanın ilrtıs&di vazfyeti de ay
rıca gözden geçirilmiştir. 

iLıtanbul ile Beyoğlu ar,..mda
ki fiat farkında dü.k.kAn ılrirala -
rından başka ii.ıniller bulunup bu
lulJ!lladığı da bu meyanda araş
tw:tlın:ı.ştır. ----o----
VİLAYET 

Bulgar konsolosunun 
ziyareti 

Bulgaristarun şehrimiz başkon
solosu dün Vilayete ııelerek Va- 1 
li ve Belediye Reisi Lütfi Kır -
darı makamında ziyaret etmiş
tir. 

ÜNİVERSİTE 

3 senelik konferanslar 
ta bedi idi 

Üniversite Rektörlüğü tara -
tından üc y>klanberi tertip edil
mekte olan serbest konferanslar 
ve memleket konferansları seri
si bu •kere Rekt.örlü.k tarafından 
1938, 1!<39, Hl40 yıJları için ayrı 
ayrı olmak üo:ere 3 cilt üzerin -
de tabettirilmi!ı ve bunların ma
arif müesseselerine ve umumi 
kütü.phanelerle Halkevlerine tev
ziine başlan:mıştır. 

SPOR 

Bu haft• yapılacak lik 
maçları 

İstanbul Futbol Ajanbğuıdaıı: 
2.9/9/940 tarihinde yapılacak 

ın.ru;lar: 
Şeref stadında: 
Süleymaniye - Beyoğluspor, 

saat 13 te. Hakem: Muzaffer A
kın. Yan hı.kem: Muzaffer, Şekip. 

Bevkoz - İstanbulspor. Saat 15 
te. Hakem: Hüsnü Savman. Yan 
hakem: Faul - Bülent. 

Beşikta.' - Altın tuğ. Saat 17 
de. Hakem: Halit Galip. Yan ha
kem: Bahattin, Necdet. 

Fener stadı: 
Topkapı - Vefa. Saat 16 te. Ha

kenı: Şazi Tezcan. Yan hakem: 
Sadık, Tar>k. 
Feneriıahce - Galatasaray. Sa

at 17 de. Hakem: Samih Duran
ooy. Yan hakem: Ahmet Adem, 
Feridun. 

Böyl" bir kadını nasıl ve ne di
ye kıskanırdım. 
Hayır, Bedia benim, yalnız be

nimdi. Onu adeta inhisara al -
nııştım. Böyle bir kadını kıska -
nahilir miydim?. 
Mantık buna: 
- Hayır! <::evabını verir. 
Fakat ben .. Ben .. Bu hi• · -ıi 

nasıl aııJat:ıcağuııı, nasıl tah 0 e
deceğimi kendim de bilmiyorum. 

İçinıde bir azap duyuyordum .. 
Tamam, artık olan oldu; her 

şey bitti. 
Bedia istediği kadar soğuk dav

ransın, bana soğtık veda edip ay
rılsın, beni yaşadıi'un gökyüzii 
ilcmlndcn yeryüzüne atsın, bun
ların kıymeti yoktu. Ben her göz
den gizlenen ili\heyi görmüştüm ... 
Fakat bu ilaheyi acaba baska baş
ka gören y-0k muydu?.. Bedia 
yalnız ve yalnız benim miydi?. 
Şüphenin zehiri girdi içjme ..• 

Şüphe, kıskançlı!< merdiveninin 
ilk basamail;ıdır. insan bu ilk ba
samağa adımını attıktan sonra 
j?eTi dönemez ... 

Bedia ile randevulanmn gene 
seyrekleşiyordu. Günleri artık 
kendisi tesbit ediyordu. 

dün kutlulai1dı 
• 

Ankara d• eb•di Şefin 
kabrine bir çelenk kondu 

Dil bayranu dün, memleketi -
mizın her tarafında oldu.,i!u gibi 
şehrimizde de lrutlulanmış ve 
HalkevJerinde merasim yaın].ı:nı:r 
tır. Bu merasimlerde dil inkıla
bımızın ımana ve ehemmiyeti te
lbarüz ettirilmiştir. 

Bu meyanda Kadıköy, Beyof(hı 
ve Edinönü Halkevlerindeki toı:r 
lantıda oirç<lk münevver lct ve 
erk.eklerle Üniversiteliler ve ke
sif bir halk kütle.;i hazır bulun -
mııştur. Radyoda da Türk Dil 
Kurumu !!ene! sekreteri .İhralı.i.m 
Necmi Dilmen tarafından bir 
konferans veril.ıni!ıtir. Dil Kuru
mu azaları namına bir hey'et de 
sabahleyin Anıkarada Ebedi Şef 
Atatürk'ün maloberesini ziyaret 
ederek bir ihtiram çelengi koy
muşlardır. 

----<>---· 
Ders kitapları listesi 

teblig edildi 
Orta m&tepler, san'at ve ti -

caret mektepleri ile muallim 
mekteplerine ait yeni ders ki -
tapları listesi de dün Maarif Ve
kaletinden mekteplere tebliğ o
lunmııştur. Bu münasebetle Ve
kil Hasan Ali Yücel tarafından 
mu.alltrnlere hitaben ~önderilen 
ibir emirde hiçbir muallimin ta- 1 
!ebeleri yeni kitap almağa ic -
ibar etmemeleri ve eski baskı, ki
tapların da t"'bettirilip okuttu -
ruI.a.ı:ıilece,ği tebliğ olunmııştur. 

Vekaletin tel:.~iği 
Ankara, 26 (A.A.) - Maarif 

Vekilliğinden tebliğ edilmiştir: 
Tasviri Efkar ve Vatan gaze- · 

telerinin 25 eylfıl 1940 tarihli 
nüshalarında Vekillilice yeni bir 
talimatname yapıldığı hakkmda
ki ha.her doğru değildir. 

Küçük haberl•r 

* AHLAK zabta.ı memurları dün 
Beyoğlunda Zibada umumi bir kont
rol yaprruıslar, 1, 2, ve üç numaralı 
genel evlerde !uhuşa sürüklenerek 
gizlice ve vesikasız olarak çalıştı

rılan 15 - 16 ı;ar yaşında 9 kız ya
kalamışlardır. Evler -kapatılmış, ka
dınlar- sıhhi muayeneye sevkedilm.iş
lerdir. * HASTALANDIGI için tevki.!hane 
hastahanesine nakledilen katilden 
mahkUm Hasan, hastahane yatağı

nın içinden bir miktar pamuk çalıp 
kendi yatağı.na nakletmiştir. Bunun 
için Birinci Sulh ceza mahkemesin
de muhakeme edilmiştir. 

Gene ayni suçtan mahkemeye ve
rilen Namığın da Bakrk.öy emraz.i ak
liye hastahanesinde bulunduğu an
laıı;ılmışbr. 

- Geleceğim! 
Dediği günlerde beni beklet -

mivor, tam zamanında geliyor
du. 

Geldiği giinler beni mes'ut e
diyordu. Bir an bile yammdan 
ayrılmıyor, gözlerini gözlerim -
den ayırmıyordu. Yanaklarım -
dan öpüşü candandı, sa~larımı 
candan okşuyordu. 

Bedia beni seviyordu. Sevildi
ğime eınindim. 

Fakat garip değil mi? .. Se\"il
di«imc kanaat getirdikçe içime 
kurt düşüyordu. Bediayı göz -
itiyor, ona tuzak kurnıağa çalı -
şıyordum. 

Bir salonda, bir gazinoda bu -
lunduı.!umuz zaman, Bedianın 
başka erkeklerle koııı..~tuğunu 
e;örünce kalbim sızbyordu, içimi 
bir şey kemiriyordu ... 
ı•Konuşmaktan bir şey çık -

maz!• 
Diyordum kendi kendime, fa

kat bu telkin beni teselli etrni -
yordu; bilakis ııereden geldiğini 
bilmediğim, tanımadığım bir ses: 

•Ne cıkarsa konuşmaktan çı

kar!• diyordu .. 
Acaba Bedia ne konusUYo!tlu? 

Ekmek 
Fi atı 

Pazartesiden itiba
ren 20 p•ra artıyor 

Vekiller Hey'eti kanırile 
Toprak Mahsulleri Ofisinin İs
tanbul için ver<liği buğdayla
nn fiatlarına da 20 para zam
mettiiini yanıuştık. Bu vni
yetin ekmek fiatlarına ne ka
dar tesir edeceğini kararlaş -
tırmak üzere dün Toprak Mah
sulleri Ofisinde Belediye İk
tisat Müdürüniin de bulun -
duğu bir toplantı yapılmıştır. 
Neticede bu zam yüzünden 
bir çuval unun 50 kuruş pa
hablaşaeağı anlaşılmış ekmek 
fiatlarma 20 para zamınedil -
mesi karadaı;ııuştır. Yalnız 
değirmenlerin eski fiatla al -
dıkları buğdaylar pazartesi 
>!Ününe kadar kifi e:eleceğio
den ekmek fiatları pazartesi 
giinünden itibaren 20 para art-

Bir teneke beyn peynirin 4%5 
kuruştan 580 kuruşa çıktığım 

resmen ilan ettikleri gün bir te
neke beyaz peyniri 860 kuruşa 

alırken şikayet edecek oldum, 
mağaza sahibi: •Aklın varsa bir 
teneke daha al dedi, beş on gfuı 
sonra bin kuruşa alacaksın!. .• 
Yağ fiatlarıBln tetkik edilip 

yüde on, on beş bir kir nishe
tl teshil edildiğini resmen söyle
dikleri gün, yüz altmışa satılan 
tereyağını yüz seksen Iı:ıırwıtan 
alırken: •Bu ne hal? .. • diyecek 
oldum, majtaza sahibi: •Bugün 
gene ucuz veriyoruz, yarın iki 
yüze de alamıyacaksın!• dedi. 

Limonun tanesi üç kuruştan on 
para fazlaya satılnuyacak dedik
leri gün limonu beş kurusa abr-

Ticaret vekale
tinin tebliği 

tırılacaktır. • 

\ı ~ Dahil ve har~çte satıla-
' ADLiYE ve POLiS 1 cak üzüm standardı 

Ankara, 26 (A.A.) - Ticaret p d • • h Vekaletinden tebliğ edilmlştir: encere en oınp ır- ıe~~.~~~~~l~z~ 
Sızı ık Yapan bl·r kız memleketimiz dahilinde yapıla -

cak satışlarında, alıcı ve satıcı -
nın talebi halinde, ihracat kon
trolörleri tarafından muayene e• 

Suçunu itiraf etti ve ce
zalandırılması istendi 
Dün Yedinci Asliye """"' mahke-

dihnesi ve muayene neticesi hak-
kında a!Aıkadar!ara bir vesi.lı::a ve
rilmesi ve bu suretle dahili mü
bayaatın emin bir tarzda cere -
yanına yardım edilmesi karar al-

mesinde yirmi yaşlarında bir kız tına al1.nmı.ştır. 
hırsızlık suçile muhakeme edi~- Satacağı veya alaca~ı stan -
tir. dard tip çekirdeksiz kuru üzürn-

Anna isminde olan bu kız, Teodo- , leri muayene ettir- 't isteyP..n-
ra adında diğer bir kız ve LOt!i ile !er İ.zmir ihracat b~ontrolör -
Avedis isimlerin.de iki erkek arka
daşile beraber Yahköyünde Davidin 
evine girmek, iskarpin, elbise gibi 
muhtelif eşya çalmakla maznundur. 

Anna suçunu itiraf etmiş, müddei
umuml Annaoın pençereden eve gi
rerek arkadaşlarına k.EWıyı açtğ:ı 

ve eJYa çaldığı sabit olduğundan ce
zalandırılmasını, diğerlerinin beraet
lerini istemiştir. Mahkeme karara kal
mı,:;tır. 

Bir gasp davmsı 
Çekmeceye yakın bir yerde demir

yolu kenarında gece 15 ya§larında Hü-
syin isminde bir gencin 11 lirasını 

gasbetmck suçundan maznun Nuri 
ve Ahmedin muhakemeleri.ne Bi-
rinci ağır ceza mahkemesinde ba~
lanmıştır. 

Şahit olarak jandarma Halil, Ca
fer ve Mustafa dinlenm.işler ve Merrır 
duh çavuşun celbi için muhaken1e 
başka güne kamlıştır. 

Ay,eyi kaçıran Uç 
kardeş 

Silivrinin Fete köyünden Ayşe a
dında bir kızı kaçırmakla maznun 
Ömer ile kardeşleri İsmail ve Meh
medin muhakemelerine dün İkinci 
ağır ceza mahkemesinde başlanmış
tır. 

Mahkemeye gelmemiş olan Ömer-in 
~er olduğu anlaşıllllli, kardeşleri 

ise hBdisede alil.kadar olmadıklannı 
\SÖjyle.mişlerdri. ömerin celbi için 

mahkeme ba~ güne bırak.ılınıştır. 

• 

lüj;;üne müracaat etmelidirler. 
2 - İhraç edilecek çekirdek -

e:iz !<uru üzümlerden beher ku
tuda bulunacak safi üzüm mik
tarının, normal standard üzüm
lerle bu grupa dahil olabilecek 
şekilde ihzar ve k>ılularla sev -
ikedilmek istenilen hususi tip ü
zümler için 12,5, ince standard 
üzümlerle bu grupa dahil olabi-
lecek şekilde ihzar ve kutularla 
sevokedilmek istenilen hususi tip 
üzümler için 11,5, tcrbalarla sev
•kedilecek standard ve ya hususi 
tip üzümler için de 25 kilo olma
sı, tatbikatta bu safi ağırlıklar ü
ızerinden yüzde l 1ıolerans kabu
lü karar altına almm~t;r. 

Havacılarımızın el azık' da 
yaptığı uçuşlar 

Elaı>k, 2ô (A.A.) - Dün bu -
raya gelmi!ı olan Hava Kurırmu 
tıryyare ve paraşütçüleri hava -
nın müsaadesizliiti dolayısile dün 
tehlr edilmi!ı olan uı;ıış ve para
şütle atlama gösterilerini bu sa
bB'h yapmışlanlır. 

Bu hava gösterilerini takip et
mek için binlerce vatandaş sa -
bayı doldurmakta idi. 

Dördüncü umumi müfettiş ge
neral Alpdoğan bu vesile ile söy
lediği bir nutukta tayyareciliğin 
önemi ve buna verilmesi icap e
den ehemmiyete dair bir hitabede 
bulunmuştur. 

Selami izzet Sedes 

[ 

ken: •İyi amma narh nerede?• di
ye soracak oldum, satıcı giile -
rek: •Yarın yedi bueuğa çıka -
cak!• dedi. 
Zeytinyağ fiatlannda kilo ba

şında beş knruş bir tereffü var 
dedikleri gün elli beşe aldığun 
zeytinyağım yetmis kuruşa alıp 
eve geldim, kendi kendime: 

- Belediye İktisat Müdürlüğii 
ne yapıyo~?. Fiat ınürakabe ko
misyonu nasıl iş görüyor? .. di
ye söylenecek oldum: Elime bir 
gazete verdiler, ve şu havadisi 
okudum: 

•Büyükderede zenavatçı Ko -
ço isminde biri beş kuruşa aldı- ' 
ih domatesi on beş kurusa sattı
ğından mahkemeye verilmiş -
tir .• 

SELAMİ İZZET SEDES 

Yağ ve kırta
f i atları • 

sıye 

• 
Mürakabe komisyonu 

tetkikat yaptı 
Fiat mürak&be ıkaınisvonu dün 

toplanmıştır. Kaiiıt ve kırtasiye 
satışları için kAr nisbeti tesbit 
edilmesi gelecek toplantıya kal
mı:;tır. Paşa.bahçe cam fabrika -
sından isten.ilen malfimat da gel
ıınemiş olduğundan zücaciye fi -
atlaı:::ı da gelecek toplantıda te.
ibit olıınacaktır. 
Yağ fiatlan yeniden te1ıkik e

dilmiş, fakat kar nisbetlerinde 
bir deği!ıiklik yapılnıam~tır. Ma 
amafih tetkiklere devam oluna
cakt>.r. Komisyon şark vilayetle
rinin çıkardığı yağların Trabzon 
yağı sayıldığını, •hunun için hep
sine ayn ayrı kar nisbeti tesbit 
edilmesi icap etmiyeceğine ka -
rar vermistir. ----o----

DUn aktamkl feci kazı 
Şof6r İsmailin idaresindeki 1742 

numaralı otomobil dün ak:1am Şeh

remininden geQerken Şehremini E

reğli ırnthallesinde 2 numaralı evde 
otum 11 yq!ıınııdakl CelA!e çarpa

rak ifade veremiyecek derecede ağır 
yaralam.tştır. Yaralı hastahaneye kal
dırılmış şoför yakalanmıştır. Celfil.iıı 

hayalı tehlikededir. 

~nkara borsası ı 
26. 9. 940 -

Kapanış fiatları 

Açılış 
1 Sterlin 5.24 

100 Dolar 130.025 
100 İsviçre Frc. 2.9.605 
100 Drahmi 0.9975 
100 Leva 1.6225 
100 Peçeta 13.90 
100 Pe~ 26.5326 
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.175 
100 Yen 31.1375 
100 Isvec Kronu 31.005 

ESHAM ve TAHVİLAT 
ErJ:(ani 19.Sl 
Stvas - Eraurum 5 20.20 

• • 6 20.-
Anadolu Demiryolu 1 ve 2. 40.25 * EVVELKİ gece Aksarayda kol!a-

sı İ1m1aili bıçakla yaralıyan doku
macı işçlsi MevlU:t dün Birinci Sulh 
ceza mahkemesinde sorguya çekile
rek tevkif edilmiştir. Hadise bir ala
cak ve hesap meselesinden çıkınl§

tır. 

!~R~LJ.,--~JI •...q,.w.,...-:w:-.z..w.v 

Herhalde havadan, sudan, ,..iha
yet tuvaletten, sinemadan bab -
sediyordu. Amma buna emin de
ğildim, hatta böyle şeyler konuş
tuğunu bile tahmin edemiyor -
dum. Kimbjlir o erkeğe neler, 
neler söylüyor, ne güzel diller 
döküy-0rdu. 

Bir erkek Bediaya: 
- Seni seviyorum! 
Cümlesinden başka ne söyliye-

bilir ki ... Bedia bir erkeğe an -
cak ve ancak aşk ilham eder. 

Bu böyle olunca aşktan, aşka 
dair konu~tukları da muhakkak
tır. 

Yerimden kalkıyor, onlara yak
laşıyorum, fakat sokulmııy-0rum, : 

uzakça duruyor ve adamıu yü -
ziine bakıyorum, dikkatli bakı
yorum: Yüzünde kendi yüzüm
deki gönül iltimaını arıyorum. 

Halini tarassut ediyorum, in -
celiyorum: Acaba aşkın verdiği 
heyecan ve helecan var mı? di
ye .• 

(Arkası var) 

T U HA F pılan şikayetleri Vali tetkik 

AMMA! 

Eski meb'ııslardan 
Çolak bir ırazeteye 
mektupta: 

lbrahim 
yud.ığı 

•Ben fazla olrumağı sevme -
diğim için.-• diyor ve dört 
devre ait bazı hatıralar arasın
da kendisinin ismi geçirilmi~ 
olduğunu arkadaşlarının su -
allerinden öğrenmiş bula.ndu
ğunu ifade ediyor. 

N anemollaya: 
- Üstat ismi İttihat ve Te -

rakki, mütareke, istiklal, in
kılap devirlerine karışan bir 
eski meb'usun fazla okumayı 
sevmemi<; olması tuhaf dei:il 
mi?. 

Dedim, gülerek: 
- Tuhaf amma, ne yapar -

sın, adamcaii;ızı bundan sonra 
fazla okumaya alıştıramayı:& 
ya ... 

Cevab1m verdi. 

YERİNDE 

BİR İTHAF 

Yağ ve peynir fiatlarınm 
yüksekliği münasebetile ya -

ettirmiş, haklı bıılınuş. Her 
iki gıda maddesi için de yeni 
fiat tesbit olunacak. 

Nanemolla ile bu bahsi ko
nuşuyorduk da: 

- Bu havadisi, lst.anbullu -
lanu şikayet hastalıjhna uğra
dığını zanneden muhterem 
say!av Nasuhi Baydar'a ithal 
etmek ne kadar yerinde olur. 

Dedi. 

KİME 

KİME 

NİYET 

NAS i P 

Müjdeler olsun. istanbul 
Belediyesinin dört otobili!ü yo
la çıkmış ve geliyormuş. Bun
lar Keresteciler - Eyfrıı hattın
da ealıştırılacaklarmıs. Nane -
molla da havadisi. olrumıış o
lacak ki: 

- Oh, oh .. ma~allah .. 
Dedikten sonra. ilave etti: 
- Tevekkeli kime niyet, 

kime nasip ... 
Dememişler. Belediye oto -

büsleri İngiltereden getirtme
yi tasavvur edivordu, halbuki, 
A tinadan geliyorlarmış! 

A. SEKİP 
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---·---
bir Bunlar sene 

ta 1 im görecek 
Y
1 
aııinıı:ton, :IB (A A ) - Ruz-

ve t d" · · · • un yenıden, milli muha -
faza kıt'alarınd '"" 700 ,,,.· . fili . .. . an uv1 ~ıyı, 

a.skerı hızmete çağırmıştır. 
~n~ar, 15 teıırinievvelde hizme
k :recekler ve bir senelik as -
erı a~trenrnan göreceklerdir. 

b Malum olduğu üzere Ruzvelt, 
kundan evvel, milli muhafaza 
fi~·~arı.nctan 60.500 kişiyi daha 

ıznıete cağ:ı-rnuştı. 

Norveç' de yeni 
idare kuruldu 

.. ( Baştarafı 1 inci sayfada) 
okun uçte >kisinin teşkil ettiği ıbir 
e s · !' erıyetle bu hanedana muha -
~f· bulunduğunu, harice iatica et
k ,"i bulunan NijagaardsV(l]d hü
l lllnetının de ayni vaziyette bu
undu.ğunu Ve kral hanedanına 
~7 kaçrms __ bu_Iunan hükumet le-

ne her turlu faaliyetin mem -
nu bulunduğunu, hÜkUınet ida
re,/:_ey'_etinin faaliyetinin sona 

• ~': ıgıru beyan elmiş ve şunları 
a ve .. etmiştir: 
. •Führer tarafından bana ve -

. rjjen selilhiyetıere istinaden bu
Runden itibaren hüıkı'.ımetin ida
~esini deruhte edecek muvakkat 
~klet _müsavirlerini tayin ettim. 
l"b ı sıvası partiler buaünden i
hı aren lağvedilrnişlerdir. Bu 

1 u.susta ayrıca tafsilat ı 
ee~~tır. ::ııyai>ı faaliyete göster
llıeıp istihdaf eden yeni siyasi 
:fürtı_lerin teşkiline müsaade e-

nııyecektir. 

Kont Ciano 
Berline gitti 

d 
(Ba.~tarafı 1 inci saufada) 

et icin bu sabah Alınanyaya ha
reket etmiştir. 

Roma, 26 (A.A.) - Kont Cia
llo ile birlikte, Almanyanın Ro
'llla büyiik elçisi Von Mavken -
sekizde Romadan hareket eden 
sen ile İtalyanın Berlin büyük 
elcüıi Alfieri de bu sabah saat 
hususi trenle Berline gitrnişler-

Panama, 26 (AA.) - Milli 
'llleclis ittihaz ett~i karar mu -
~ibince İsı:ıanyaya Almanya ve 
I~alyanın yambasında haı;)ıe sü
l'Uklenmernesi tavsiyesinde bu -
lunmuotur 

" • -y-
~ 

F ranıız ordu)arJ 
kumandanlığı 

Yişi. 26 ( A.A,) - Bıı.qün reır 
ını Qazetede çıkan 13 1!1Jlıl.ı ta
Tıh!i bir emirname He, orqeneral 
litı:ntziqer, kara ordulan kuman
danlıqma taııin edilımiştir. 

Ruzvelt yarın nutuk 
söyliyecek 

Vaşinınon, 26 (A.A.) - Ruz -
Velt, cumartesi ~ünti Greenwich 
saati[c saat 19.30 da yeni Vaşing
to;.ı tayyare meydanının küşadı 
tnıunasebetile radyoda bir nutuk 
~OY!iyecektir. · 

lzmir postasında görül• 
memiş izdiham 

_ İ>:ınir, 26 (A.A) - Dün şeh
r~ınizden ka1kan tzm.ir vapuru 
R0tiilmemiş bir kalabalı.k:la dol
:ınuş, fakat liman reisi vapurun 
~Yle b_ir yolcu kalabalığı . ile 
t.areketıne mıisaade etrneınış -
ır. Vapur, fazla yolcular ç>ka -

t1ıldıktan sonra .bir saat teah.lıür 

Ingiltere 
Ruz v e it tank ve 
''Uçan Kale,, ver il
mesini tetkil< ediyor 

Nevyork, 26 (A.A.) - Nev -
york Herald Tribune ga_zetes_i
nin Vaşingtondan aldıgı brr 
telgrafa göre, Ruzvelt, des -
troycr mübadelesinden sonra 
İnıı;iltereye bir miktar tank 
ve «Uçan kale• tayyaresi ve
rilmesi hakkında yapılan tek
lifi ciddi suret:c tetkik eyle
mektedir. 

·------------~ 

Uzak 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Tokyo, 26 (AA.) - Stefani 
Ajansından: . 

iapan gazeteleri, Ingiliz me
murlarırun Sinıı:apurdaki jaµon 
konsü lı?enerallii!l memurlarından 
birini tevkil elmek ve hatta ·kon
soloshanede müsaderede bulun
ma-k suretile japonyaya karşı 1 
yapmış oldukları hakaretin va
ha•netini telbarüz ettirıınektc ·ber
devamdır !ar. 

Yomiuri gazetesi ile Miyato 
l!azelesi, ayni noktai nazarda is
rar ederek inıülterenin hattı ha
reketinin Büvii'k Okyanusta va
ziyeti vahimleştirmekten baska 
lbir netice vemıiveceğine işaret 
eylemektedir ter. 

Tokyo, 26 (A.A.) - jaııon ha
riçive nezaretinin söz söyJem.ive 
sallihiyettar bir memuru. Hi'lldıi
çinl meselesinde BiTles>k A.'Ileri
kanın müdahale etmek ihtimal
Jc·i· oldu~nu kabul etmiştir. 

Nişi Nişi $iombun _gazetesi, •ia-
1 

-ponyanın cenulba doğru geniş -
]emesine mani olmak için Birle
şik Amerika ile İngilterenin müş
tereken i-ktısadi bir tazyib vapa
caklann<lan bahsetmC'kted>r. 

Vaşinl(ton, 26 (A.A.) - Aııne
ri:kan radyosunun bildirdiğine 

göre, Amerika Birlesik devletleri ! 
'lıükıl:meti, tehlike tıı:kdirinde. U
zak Şarktan 11 bin Amerikan 
vatand'asının tahliyesini organi
ze etmiye bazıralıınıaktadı.-lar. 

• D 

Askeri Vaziyet 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfad,a,,) 

gilizlerin Alınan istila üsle -
rine yaptıi:rı hücumlar, Al -
manlara 60,000 güzide aske -
re mal olmustur. 

BüHin, bunlar İngiliı hava
cılığı lehinde ve nihai zafer 
üzerinde müessir neticelerdir. 

Alman hücumlarının g-ev -
şemesi ehemmiyetli bir tet -
kik :ııwvzuudur. Bugünkü 
harp şeraitinin devamı Al -
manian nihai zaferden her 
gün biraz daha uzaklaştır
maktadır. 

Hülasa; bugün cereyan et
melde olan hava harbinin sey
rini uzun müddet muhafaza 
etmesi İngiltere lehindedir. 
Alnıanya şiddetli boınbar -

dımanlar altında kalmanın ve 
İngiliz hava kuvvetlerinll;ı_ t~k
viyesile gecen her gunun 
keııdi aleyhinde ol:luğwıu 
takdir edeceğine göre yeni hir 
yıldırım harbine ~v_urm~
sı muhtemeldir. Bu ıhtim~l'ı! 
tahakkuku büyük ve nihaı 
muharebelerin başlangıcı o -
lacaktır. 

• • --· 

---·---
BirleşikAmerikaya ha
va yolile nakle:lilecek 

Nevyork, 26 (A.A.) - Nev -
york Herald Tribune gazetesinin 
Vaşinl(tondan alrnıs oıti t:.ğu ve 
henüz teyit edilrn iyen bir habe
re nazaran, Fransız tayyare ge
misi Bearn tarafından Fransanın 
tesliminden evvel Martinike gön
derilmiş olan yüz tayyareyi ha
va tarikile Birleşik Amerikaya 
getirmek üzere bir Arneril;a pni
lot gTu-pu yola çıkımş bulunmak
tad,ır. ----lngiH3 harp ge-
milerınin ah:ını 

(Basta rafı 1 inci saııfada.) 
rani mıntakasındaki hedefle.-e 
hücum etmişlerdir. Bir seri 'n
filil.kı müteakip büyük bir yan -
gın çı•kmıstır. İki saat sonra bt. 
yangın bala yanmakta idi. 

İTALYAN TEBLİGİ 

İtalyada bir mahal, 26 (AA.)-
111 No. lı İtalyan teblıgı: Şimali 
Afrikada, hava kuvvetlerimiz, 
gece Eldooa tayyare me.vdamn. 
bombardıman etmişlerdir. 
Düşman Tobcuku bavadan ye

,-.iden bo.n'Ward~ıman etmiştir. 
Düşman deniz cüz'ütamları, 

Sidi - Barraniye ateş açmışlar -
dır. Avcı tayyarelerinden mü -
rekkep bir grupumuz, Malta ü -
zerine bir taarruzi. ke$if uçuı:;u 

yallt"TI.ıştır. Bir tayyaremiz üssüne 
dönmemiştir. 

Sudanda, Otn>b'da düşmanın 
müdafaa mevzileri, diğer bir tay
yare grupumuz tarafından bom -
ibard>man edihnistir. 
Düşman tayyareleri, Kenyada 

Gura ve Sololo, Adigaela, Me -
tenmıa ve Magi üzerine bomba
lar atmıştır. 

Bir torpitomuz, İonien den'. -
zinde bir düşman denizaltısı ta
rafından batırı.lnıışt r. Bu tor -
pito müre~ebatıının ekserllii kur
tarılrn1ştır. 

KISAAJJANS 
HA 6ERLERl 

* Şanghay, 26 - (Reuter) Enter
nasyonal imtiyazlı mıntakanın her 
ta.nıiında bütün nakıl vasıtalarında 

umwnl ~v il!ın edilmiştir. 

* Londra, 26 - :7-Jlonya hariciye 
müsteşarı doktor Zygmunt C~rlirıaki 
husust bir vazife ile Kanadaya git
mekte iken İrlanda sahillerinden 900 
kilometrelik bir mesaiede boguJmue
tur. 

* Budapeşte, 25 - Şaki Macar mın
takasile Tra.nsilvanyanın anavatana 
avdeti münasebeti!e Kral Naibi ya
tana yaptığı fevkl.Ade hizmetlerin 
minnet ifadesi olarak Başvekil Kont 
Telekiye Saint Etiennc büyük haçı
nı vermiştir. 

* Londra, 26 - (Reuter) İaşe ne
zareti, tereyağı ve m.agarin tayınm
da, önümüzdeki pazartesi gününden 
itibaren değişiklik yapılacğını bildir

miştir. İhtiyat tedbirleri olarak, stok
lar muhafaza etmek üzere, insan ba -
şına haftalık tereyağı ve margarin 
tayn mahdut mevrudat mevsimi 
için, dört Onsdan on iki onsa indiril
miştir. 

* Barseloo, 26 - (Stefani) Sabık 
Belçika Başvekili Pierlot ile sabık: 

maliye nazırl Spaak buraya gelmis-
lerdir. (A.A.) 

lKDAM 

lstanbulda şerbet 

ihtiyacı 1 
Şimdi kızılcığın, ekşi n.ırın, ta

ze üzümün, hatill biraz mevsi ~ 
mi geçmekle beraber şeftalinin 
~ol zamanı değil mi? Fakat koca 
lstanbulda bir bardak kızılcık, 
ekşi nar. taze üzüın, şeftali şer -
beti bulabilene a;,kolsun! Dün, 
hava hayli sıcaktı, sıkmtılıydı, 
öğleden sonra, :voruun argın ve 
öğle yemeğinde biraz tuzluca ye
diğiın için, fena halde iciın yana'" 
.rak ta Fııtih Ça,şambas;ndan Be
yazıta gelinceye kadar, yollar -
da, gözlerimle hep şerbet ara -
dım ve ne yazık ki bulamadım. 
Bu yukarıd:ı savdığım şerbetler
den vazgeçtim, hatta bu upu -
zun mesafe üstünde bir tek li -
monatacıya bile rastlıyamadıın. 
Nereye yanaştımsa hep: 

- Su var, gazoz var, soda var, 
soğuk bita, şarap var, maattees
süf şerbet yok! 

Halbuki. bir zamanlar. htan· 
bul adeta bir şerbet şchı·i idi. 
Kış da dahil olmak üzere her 
mevsinıin, kendine göre ne gü -
zel, ne enfes, ne yürek tazeleyi
ci serbetleri vardı. Bu nıevsinı
de, adını haşına kızılcık, ekşj nar, 
taze üzüm, şeftali hatta böğürt
len şerbetlerine ;astlanırdı. Üs
telik kavun çekirdeğinden ya -
pılan ve adına sübye denilen 
bembeyaz ve besleyici şerbetle 
keçiboynuzundan yanılan ve a
dına harııp denilen kahve renkli 
şerbet de c~baydı. Şimdi ise İs
tanbulda, Babıalinin ali başın
daki bir dükkan müstesna olmak 
üzere, bir şerbetçi dükkanı, hat
ta bir bardak şerbet bulmak, Be
yazıt havuzunda çinekop bulmak. 
tan daha ııi.iç! İstanbulun şu es
ki meşhur ve nefis şerbetçiliğini 
yeniden ihya etsek nasıl olur der-
•• ? 

sınız .. 

OSl\<IAN CEMAL KAYGILI 

S( Vy t t gazetelerinin 
mühim bir tekzibi 

. Mo~loova, 26 (AA.) - Tass a
ıansı bildiriyor: Krasnaya Z -
vezda gazetesi tahrir hev 'eti bu
gün bir beyan=e neşrederek, 
•ikinci emperyalist harp ve Bal
kan memleketleri. başl:ğı altın
da gazetenin 21 eyliil tarihli nüs
ıhasında A viapetian tarafından 

nesredilen makalenin tahrir hey
etinin de,iiil, muharririnin ;ahsi 
noktai nazanm ifade Pttiğini bil
dirmistir. Bu sebepledir ki tah
rir hey'eti bu makaleyi yanlış _ 
!ıkla n~redilmiş telakki etmek
tedir. 
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Soldan sağa: 
ı _ Yabani bir yemiş. 2 - Biri

ni borçlarından tamam.ile kurtarma, 
insan yuvası erk,anı. 3 - Nota1 Hin
di.standa bjr şehi:r. t - Meriç'in kol

larından, bir edat. 5 - Ters çevirir
renlı: bir nehir olur, meohur bir Fnuı
.61Z hırswnın ilk ismi. 6 - Me~guli
yet, bir edat. 7 - Bir ikarnetgiha 
yerleetirme, itikad esası. 8 - Nota, 
büyillı: adamlar (cemi). 9 - Dans 
yapan (ilr.i kelime), 

ı e Yola cıkrmşt:r. Cı.karılan vol
~Ular dün limanımıza gelen K_a
l< eş vapuruna bindiritmişlerdır. 

ades vapuru üçüncü posta ola
~ak bugün İstaooula hareket e

ecektir. 

Hatta, bu memu: daha ziyade 
sert bir lisanla: 

_ Muiafferıvet bizimdir .. Bu 
kat'idır .. Türkler çok zayıftır'.ar: . 
Cenabı Hakkın bize ihsanı. azımı 
olan taliden istifade ctm~lıyız ... 
Kral ile beraber ordu'!!ı>hımıza 
11el:rnelisiniz. Tüı'klerın taarruzu
na oradan mukabele etmek da
ha k-0laydır. Böyle uzakt,a kala
rak harp mecl.ıslerile munakaşa 
ve mücadele etmek vakit kay.bet
ıınek zı.manı değildir. Eğer tek
liflerimizi kabul etmezseniz or
du hepınızi pan;a!ıyabilir .. 

[!]- YAZAN: M. Sami Karayel -III 
KANUNİ SÜLEYMAN 
VİYANA KAPILARINDA 

Fransıda tevkifler 
d_'Vichy, 26 (A.A.) - Havas bil
~rıyor: S<>b>k dahiliye nazırı 

21 
aks Dormoy, sa:b'.k maliye na

k!{ Vıncentauriol, sabık başve
b a et müsteşarı Jules Mo.:h. sa-
1 ~·k rneb'usan hariciye encüme
nı ikinci reisi Salomon Grurn -
~ach, i~a_,·eten İndre eyaletmde 
e!Jc\'cısın'de entrene edılrnış

lerdir. 

B~r lngiliz gımisi battı 
k Ncvyork, 26 (A.A.) - Ameri
h an telsiz ista,·yonları, 5000 ton 
acınındeki ve Clulavir adın -

dak.i İııgi!iz gemisinin İrlanda 
Sahiline 175 kil metre mesafede, 
toroillenerek ba'>ırılm·~ oldugu
nu biltlirmektedir:cr. 

Kinin fiati 
. Ankara, 26 (İkdam muhabi -

rınden) - Sıhhiye Vekaletince 
Yapılan bir tamimde 6 kompri -
lllelik kinin kutuiarın:n pera -
kentle olarak otu;: kuruşa salıl
lnası J:ıildiril:rn · ·tir. 

Dedi.. Ordu murahhaslarının 
bu tehdidi harp ııneclisini basta 
Kral olmak üzere, derin bir sü
kuta götürdü. 

Bunun üzerine Kral Lüinin 
Muhaç ordusun<la muharebe ic
rasına kararı kat'i verildi. 

Bugünlerde Macar ordusuna 
'toplarla dolu ıııeınilerlc bera

ber Kralın eşyası da ı<eldi. 
Toplar ve eııyalar derhal Mu

haç tarafına gönderildi. . Bir 
yandan ·ıia imdat kuvvetlen ge
liyordu. 

· Hırvatistan beyi üç dört bin 
süvaı·i ve liir miktar piyade ile 
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imdat _gönderdi. 
Macar ordusunun mevcudu, 

n><;fı süvariden mürekkep olmak 
üzere yirmi sekiz .bin kışi ile 80 
top raddesinde idi. (!) 

Macarlar bu halde iken Tlirk 
ordusu üs 'ekten ayrılmış bulu
nuyordu. 20 ağustos. . 

Kanuni Süleyman J:ı.ir an ev -
vel Muhacı tutmak, düşmandan 
evvel kuvvetlerini yerleştırmek 
ve, vaziyet almak için sür'atle 
hareket ediym:du. Havanın fe -
nalığını asla dikkate alnuyor -
du. $iddetli yağmur yağıyor, sel
ler yolları kapıyordu. 
Yağmur o derece şiddetli ya • 

_$yordu ki Tuna ile Drava bey
nindeki arazi ld\milen bataklık 

(1) Peçevi, cilt ı. S. 111. 

ha"ne girmişti. Bu, ibataklıitın i
çinde yalnız yüksek şehirler ve 
köyler görünüyordu. 

Türk ordusu Petin bir yürü _ 
yü.şten sonra Baranya var kasa • 
basına gelebilmisti. 

Türk ortlusu yağmurun şidde
tine, sellere ve bataklıklara na _ ı 
zaran bu, son yürüyüşünü bir 
günde otuz kilometre olara.k ya
pı.bilmişti ki, bu, büyii!k bir rou
vaffakiyet sayılabilirdi. Çünkü 
ordunun toplan, ağı.rlıklan ile o
tuz kilometre çıkarması harika 
sayılabilirdi. 

Türk ordusu Karaziça suyunu 
bu son yürüyüş noktasından geç
ti Bu sebeple Padişah, ordusu
nu bu su noktasında topladı. İki 
,ııün mola verdi. (21 

Bu mola elillasıı:ı.da d~ el,. 

Türk-Rumen ticaret 
anlaşması imzalandı 

(Baştarafı 1 inci saııfaı?,, 
şartl~rına mü.mkü.n oldıı4ıt ka
dar ıkı memleket ticaretini in
tibak ettirmek olmtı;ştur. Anlaş
mp.lar ve onlara baalı oıan rıroto
kollar kanuniuet kesbederek neş • 
rolunduiiıt zaman memleket ef
karı umumi1ıesi anla,mıaların 
teferruatından tamami!e haber
dar oıaeaktır. Şimdiden size söıı
liııebileceaim esaslar şunlardır: 

Yeni an!=a dolaııısile önü
müzdeki uıı Rorııanua ile oıan 
ticaretimizin hacmini ııani :l'ha
ııit ve ihracat rakamları ııeku
nunu en az 36 miıııon !iraııa çık
mış qöreceijiz. Şimdiııe kadar en 
çok 10 mi!ııon !iraua bile varma
mış olan ticaret hacmi bu su
retıe 3 - 4 misli artmış olacaktır. 

Bu rakamıar içinde en mühim 
mevkii alan kısım ihraç madde· 
forimizden olan '7nı!nsucat sana
uii ham maddeleridir. Buna mu
kabil ithalat maddesi herkesin 
de bildiiii veçhile mayi malıru
kattır. 
İmza!adıiiımız anlaşmalar bu 

mühim maddelerin mübadele
sini azami Sttrette kolaııla.stıra -
cak sekil!eri ilıl:iva etmektedir. 
Gerek bıtnlar vr. qerek diiier bazı 

1 

Türk ı-c Rumen ma!ları serbest 
dıöviz esası üzerine mübadele 
edilecektir. Mü.lıade!e vasıtası 
olarak serbest döı\'::in tercihi 
her iki pitJasanın normal zaman
lar avdet etticli takdirde dahi bi
ribirine en tabii bir şekilde baii
lanmaları ve alısmaları imkanı
nı hazırlamak icindir. Sebest dö, 
viz!e mü.bade!esi kabu! edi!miş 

lngilierenin 
Protestosu 
Almonlllrın Finlımdiya 

toprajfından geçm••ine 

miuad• edi[miı 

Londra. 26 (A.A.l - Reuter: 
'Helsinkide •bulunan İngiliz sefi
ri V"reker, Alman kıtalarının 

Finlandiya topraklarından geçe- I 
rek şimali Norveçe ötmeleri hak-• 
kında Finlandiya hükı'.imetıi ta-
rafmdan verilen ıınüsaadeyi e
neriik 'bir surette protesto et
ıınek kin talimat alını.stır. 

Resmi malı:füll.er bu hareketin 
bitaraflık kanununa ve beynel
ımilel hukuka sarih ·bir tecavüz 
teskil etti/tine işaret etmektedir. 
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Evvelki babrılM>&IWl halledllmiş ~ 

Yukandan aşağıya: 

1 - Anahtar ve kilit miilelıaıısJSI, 
2 - Cümle, kı,ı bahçesi. 3 - İki harf 
yanyan.a., İskandinavyalı bir musi.ki
şinas1 4 - Şerit, bir cihet, 5 - Ten 
~irirseniz cbirdenbire> olur, Fnw.
sada bir :>ehir. 6 - Alçak ve kor
kak, bir harfin olrunUiu. 7 - Bir 
emir, bir erkek ismi. 8 - Zam, bir 
edat. 9 - Parçanın tersi, lnilU. 

radından tutulan esirler umunıt 
kara~gfilıa getirildi Thirler sor
guya çekildi. 

Bizzat esirleri Kanunt Süley
man isticvap etti. Esirler, kralın 
Muhaç ovası.na geldiğini ve müs
tahkem bir ordugah kurmakla 
meşgul olduğunu söylediler. (3) 

Muhaç kasabası, Tuna neh -
rinin sağ sahilinde ve Çele su -
yunun mansabıntlan iba.şlayıp 
Karazjç<i nehri vasatından ni -
hayet bulan lG,000 ayak uzunlu
ğunda bir ova kenarındadır. 
Ovanın şark tarafı 'tuna neh

rinin bir çok loollarile sulanmı.ş 
bulunur olduğu e;Xıi müteaddit 
kanallarla kurutulmuş olan bü -
yük bir ba tak.hk mevcuttur. 
Ovanın e-arn tarafında otuz 

ikırk metre irtifınnda bir tepe 
mevcut olup üzerinde bir QOk ev
ler ve :kiliseler vardır. Türkler bu 
tepeye nam vermişlerdir: 

- Pusu Kilise .. 
Baranyavardan Mu:haca giden 

yol bu noktada ovaya vasıl olur. 
(Arkası oor} 

{2) Peçevi, cilt 1, S. 88. 
(3) Solali :aule, S. W. -

olan madde!er haricinde kalan 
maddeler eskisi qibi k!irinq sis
temine baiilı oıacaktır. 

Ani.asmalarda kabuı edilmiş e
saslardan biri her iki memleke
tin ihı acatcılar:nın mal bedeıte
rini mü..,,.ki,'n oldu<'iu kadar sür'
atle ala1n!nwlerini temin etmek 
olm'l:l.~tur. 

Filhakika bu esaslara ııuqun 
olarak _uapılacak satışlarda peşin 
te_dıue ımkanlan elde edilmiştir. 
Bı!hassa Tii.rk ihraca.tçılarını çok 
alıikadar eden bu nokta iki mem _ 
leket arasındaki ticareti daha 
emin bir sekilde inkişaf ettire
cektır. Anlaşmanın tatbikatını 
ııakınd.an takibetmek vazifesile 
muvazzaf bir daimi Türk - Ru
men muhtelit komisııonu teşkili 
de anlanna esaslarından biridir. 
AnlD.$1ııanın ihtiva ettiqi ııeni e
sasların muvaffaklJletli ve fay
dalı bir şeki!de tatbikini temin 
edecek kararların ve talimatna
meleriıı hükfünetçe sür'atle ha -
zırlanarak aııikadarlara bi!dirile
ce ili tabiidir. 
B~,ıünkü. diinııa seraiti içinde 

ticari mü.nascbetle1·i.n artmasın
dan dalıa tabii bir şeıı olmıııan 
iki mem· ketin e$tia miibadeleS'i 
bıı anlaşmalarla en tabii şeklini 
almış telakki olunabilir. 

Haziran auında Bükreste mü
zakereleri uarıııan ve ithalat. ih
racatı 12 mihıon !iraua balici o
lan anlasmamn ilci tarafı mem
nmı ed·,cek şekilde inkişaf etmiş 
olması da buqii.nkil an la.sma Ü.ze
rinde en fazla müessir olmuş • 
tur.• 

Şinddeli lngiliz 
hücumları 
(Basta rafı 1 inci sayfada) 

Bertin böl_gesinde bombardı -
man tayp~elerirniz elektrik san
trallarını, demiryoltarını ve 
Ternnolhof hava meydanını bom
balam ı slardı.r. 

Kielcie de doklar ·bombardıman 
edilmiştir. 

Osna.bruck, Cherburg, Hamm, 
Mannhaim, Hanoverde emtia 
garları bombardıman edilmiştir. 

Anvers, Flessinıı:ue, Ostend, 
Dünkerk, Kale, Buloynede mav
nalar ve gemiler yeniden bom -
bar<lıman edilmiştir. 

Sahil mudafaasına mensup fi
lıolarımız Brestde petrol deµola
rıru b\mıbardıman etmislerdir. 
Depalara ateş verilmis ve liman
da bulunan gemiler ai:,ır hasara 
ukratılrnıştır. 

Alman Hücumu 
Düşman tayyareleri, tecavüz

lerini tekrar etmiştir. İngiltere
de ve Galles memleketinde bir 
çok noktalara bombalar atmııı -
lar<lır. Alman tavyarelerinin he
defi, yeniden Londra mınfaka -
s> olmuştur. Yüksek infilaklı. 
bombalar, Londra mıntakasın -
da da hasarata sebebiyet \•ermiş 
ve bombalar evleı:e vesair bina
lara düşmüştür. 

İngilterede ve Galtes memle
ketinde bazı noktalara da bom -
balar atılmıştır. Fakat hasarat az 
ve telefat rnikarı cüz'iidir. 

Dünkü bava muharebesi es -
nasında cem'an 32 düsınan tay
yaresinin di.işürülm~ oldu~ tas
rih edilmektedir. 

İNGİLİZ DENİZALTILARININ 
FAALİYETİ 

Lo!!dra, 26 (A..A.) - Amiral
lik dairesinin düşman iaşe ge -
ırnilerine karşı muvaffakiyetle 
neticelenen harekattan bahseden 
ibir tebliğinde şöyle denilmek -
tedir: 

İngiliz denizalt.ıları düsman 
donanması aramaya ve bu do -
nanmaya zayiat verdirmeye de -
vam ediyor. H. 49 denizaltı ıı:e -
mirniz ı;ıeçenlerde sekiz iaşe ge
misinden tnİİTekkep bir düş -
man kafilesine hücum ederek bu 
kafileyi torpillemiş ve iki tor -
pil hedefe isabet etmiştir. Tuna 
ismindeki İngiliz denizaltı& da 
iki düşman destroyerinin himaye
sinde bulunan hüyıik bir iaşe ge
ırnisinin tahrip edildi~i bildir -
miştir.• 

60,000 KİŞİYE MAL OLAN 
AKIN 

Nevvork Herald Tribune ga
zetesine bitaraf meooadan gelen 
bir telgraf, İngiliz bava kuvvet
lerinin Maıış denizindeki üslere 
yapmış olduklan, akınların, Al
manlara en güzide efradından 60 
bin kişiye mal olmuş bulundu -
ğunu bildirmektedir. ___ .,. ....... _ 

- Alman • ltılyın zireıt 
nazırlannı n mülakatı 
Berlin, 26 (AA) - Stefani: 

Alman ve İtalyan ziraat nazı-da
rı, ziraat ve iaşe meselelerine mü
teallik Alman L,bir liği esasları
nı telık:iA.etmek Ü'Zere 29 eylU.lde 
şimalt İtalyada lbir şehirde ııörü
lil!Ceklerdir. 

SAYFA 3' 

IJ!4Rjıt~] 
lstanbuldaki çalışmala; 

Us{ u~ y~zı~ın, yarl&l 
degd, bcpsı cıddidir: 

İzmir belediyesi çalışıyor da 
İstanbul Belediyesi çalışnuyor 
mu? İstanbul da, uzun bir ka
yıtsızlık ve ataletten sonra ça
lışmaya başlamıştır. Taksim ga
zinosunun üst salonlarından bi
rinde, İstanbul Belediyesinin ça
lışmalarını gösteren levhalar, re
simler, grafikler vardır. Bunlar
dan birkaç tanesi, Vali ve Beledi
ye Reis.imiz Dr. Lô.tfi kırdarın ne 
kadar gayretli olduğunu giister
meğe katidir. 

Y .. 1 inşa ve tamiri: 
1936 1937 1938 1939 

Asfalt ve 
mozayik : 26 zo 11 41 km. 
Parke 1 o 3 8 • 
Makadem 
şose 10 5 
Adi 

7 18 • 
kaldırıuı 
Yol 

4 3 13 23 • 
tamiratı 36 36 44 90 • 

Yol inşa ve tamiri için sade 
dilen para: 

1936 da 
1937 • 
1938 • 
1939 

Lira 
220,412 
185,735 
385,544 

1,210,689 

Görülüyor ki 193! da yollar i
çin sarfedilen himmet, hiç de az 
değildir, Filvaki 1937 senesinin 
185,000 lirasına mukabil, 1939 da 
1,240,000 lira harcanmıştır ki a
rada bir milyon liradan fazla bir 
fark vardır. 

Pasü korunma: 
Bu iş için 1938 de Vilayet 16,466 

, lira, Belediye ise yalnız 70 lira 
'harcamıştır. Bu-na mukabil 1939 
da Vilayet 42,229 lira, Belediye 
ise 155,384 lira sarfetınistir. 

İlk mektepler: 
1936 - 33 ders yılında, İstan -

bulun 428 ilk okulunda 68,1>20 ço. 
cuk okurken 1939 - 40 yılında 
mektepler 436 ya, talebe 74,488 
e çıkmıştır. 

Hastahaneler: 
İstanbuldaki 14 Devlet ve Be

lediye hastahanesinde, 1939 da 
215,000 hasta tedavi edilmişken 
1539 da bu yekı'.'ın 312,0-00 kişiye 
•ıkmıstır. 1936 da 16 dispanser
de tedavi ırörenler 94,000 kişi, 
1939 da ise 101,000 kişidir. 

Bu arada, sabık Vali ve Bele
diye Reisi Muhiddin Ostünda -
ğın hastahanelere yaptığı himme
ti takdirle yildetmek hakşinaslık 
borcudur. 

Su ve elektrik: 
İstanbul ~lırine 1936 da 15 

milyon 614 bin metre mik'abı su 
verilmiştir; 1939 da ise bu miktar 
20 milyon 213 bin metre mik'a -
hıdır. 
İdanbulda hususi tenvirat için 

sarfedilen elektrik miktarı 1936 
da 17 milyon kilovata yakındır; 
1937 de 19 milyona yaklaşmıştır; 
1938 de 20 milyonu bulmuııtur. 
1939 da 22 milyon 360 bin kilo -
vatı geçmi.ştiP. 

Belediye hududu dahilindeki 
elektrik lll.mbaları bu dört yıl i
çinde 3436 dan 3744 e, 4792 ye ve 
5343 e çıkmıştır. 
Kaldınlan çöp: 
Kaldırılıp imha edilen çöpler, 

1938 de 14 buçuk milytın kilo ikeı 
1939 da 25 milyon kiloyu geç -
~tir. 

Belediye varidah: 
Belediyemizin varidatı 1936 da 

6 milyon 669 bin liradan 1938 de 
8 milyon 295 bin liraya çıkmış; 
1939 da, Devletin yardımı kesil
diği ve gümrük varidatından a
lınan hisse, harp dolayısile azal
dığı için 8 milyondan 43 bin lira 
eksik tutmuştur. 
İmar için istimlak: 
Şehrin imarı i'in 1936 da yapı

lan istimlak 88l'fiyatı 128,000 lira
dan ibaretken, 1939 da l milyon 
367 bin lirayı bulmWjtur. Bü
tün bu rakamlar, Vali ve Bele
diye Reimııi.zin çok iyi· çalıştı
ğını iııpata kifidir. Unutmamak 
lhımdır iri 1939 senesinin dört 
ayı harp içinde geçmiştir. 

A. D. 

Bayanlara Müjde: 
Çanta, eldiven, çorap ala
cak bayanlarm bir kaç gün 
sabretmeleri tavsiye olu-

nur. 

BAYAN 
283, İstikJSl caddesi Haco-

pulo Pasajı karsısL 

Terki ticaret 
hasebile bütün malları 
FEVKALADE TEN. 
ZILATLA satılacaktır 
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Preveze Zaferi .___K_•z ı şişli 1ERA'KK1 LiSESi 
(B•~ tarafı ! nci &ayfada) 

kalyonu yedi, Bu l!emi. ha~lı do
ruınmasının en büTtH<, ve en kuır
vetli kalyonu idi. Türl<ler davul
lar, nefirler çalarak ve ko~ 
naralar atarıd< :bücume basla
:vm-. Venttyad:tkiler, il'k önce, 
Türklerin ııern.iye ramı:ıa edece
I!ini zannedettk 'k<ıek'tular; fa
kat Barbaroe, kalyonları uzak
tan~ a~ile batırılmasını em
retmis olduğu için kadır'l{alan
mız, onun yanından ııeçerek ü
:ı:erıne birer .i:kiser sa!YO savur
dular, bu~ kalyonunu, son
ra. Turl!Udun j(61Tlileri sardılar 
ve onu hırklanuya çal~ar. Bu 
moo arebe karanlık basınca V1i ka
dar devam etti. Kalyon çok bü
yük w sağlam bir riVSTete & 
re de kul'ŞUfl kaplı old~ için 
uzaktan yapılan a~ davanı -
yordu. 

Andrea Doria önce doo doiru 
Türk donanmasının üstüne ı?ide
rek kadırgalarnnızla top mu -
barebesi yaı>an kendi iı:alvon rat· 
tına ya!klaştı. Sonra. birdenbire 
bir takun tibiY"e manevraları 
:varıımva basladı. İlk manevraları, 
AyaınaYI'O adıımna dobu '50!'Vl""
dereiı: Türic donanmuile kara 
arasına ııirmek maksadını takip 
ed:i yordu. Sonra ya buııa mu • 
lvaffait olamı'/'Bcaitını anl3m1.$ 
o'ld• için, yahut da başka bir 
.sebeple birdeobire en«ine do.i?ru 
döndü. Bari:ıaros da, düşmanın 
harelı:et3iz duran kaı-y.on hattı
nı aşıp kadızıııalan üzerine atıl
mak: :ın.M<sadile avni rotayı taki
be b3$1adı. Doria manen yıll(ln· 
dı, elinde 166 kadır;ıa olma!Jna 
rallmen lbir türlü 122 Türk kadır· 
ııasile döküsmevi l(öze aldıramı
vordu. TeJaar ııeri döndü ve aksi 
rotada seyre lbaşlaıdı. 

Bu va~ haçlı kalyonla
rı Türk ka<iırga hattile haç
lı kadırııa hattı arasında ka
Jrıoordu. D\işnan amirali kendi 
kalyonlarının arkasına ııaklanı
yordu. 

A TTli manevra, bir lı.ııç defa 
tekerrür etti. Bu arada, saatler 
l(eçmiş, ortalm kM'llrn1ı.ya ba~ 

lmnıstı; rüzııirsız. bo~ sreak 
bir ınlndü; altır hava, cenup uf
kunda toplanan lkara bulutlar, 
bir bora patlı:vaca~ru haber ~ 
rİ"'l'Orou. Baroaros, ~anm fır
tına cııkıoca ve lıüs bütün karan
lık basınca kaçacağını düsüne
rek kaly0n hattı!lı yannıva ve 
Andrea Doria'nın kadırgalarını 

DAKAR HAR-
Bi BiTTi 
(Baştamft 1 mei M11fatl.a) 

rruş olmasL ve l!vvela hü=a 
maruz kalmıç bulunmalarından 
ibarettir, 

HarekAt esnasında İnl(iliz ge
milerinin mürettebatı zavıata 
maruz .ka~br. İ!ki Fransı.Z de
nizaltısı batırılm~t:r. 
Çarpışmalar Hakliınd.a Pransıs-

lann Verdiği Malômat 
Vichy, 26 (A.A.) - Havas bil

diri~r: Dünkü çarşamba sabahL 
D:ı.karda vukua ııelen harekat 
hakkında Fransız makamlarıruı 
a.şakıdaki mal\ımat gelmiştir: 

Sakin ııecen bir geceden sonra, 
Fransız avcı tayyareleri, sabah 
oaat 6.15 de bir İn,giliz tayyare -
•i d~rmüştür. 

İki zırhlıdan, iki ağır kruva -
ııörden ve iki torpil.odan mürN:
kep İnl(iliz filosu, saat 8.30 da 
şehrin önüne ııehniştir. Riohel • 
ieu zırhlw ve sahil batan-alan, 
mat 9 da ateş açmışlartlır. Be -
veziers, denizaltı ııemisiınn hii
cumuna uğrayan Rll80lution zırh· 
Jısı ateş açmadan geri cekilmis· 
t!T. İkınci zırhlrva cia tam bır i· 
sa1'et vliki oldw;t •amlmaktadı.·, 

Cebelüttarık. 26 (A.A.) - Reu
ter; Resmen bildırildiğine göre, 
birkıı.ı; dalga halinde Fraruı:ı: 
boır.bardı:man tayyareleri 3'10 
den fazla bo~a at:m11Şlardır ;m. 
cuma 100 den fazla tayyarenin iş
tirak etti~i tahmin edilmekte -
<lir. Binalara. yollara ve eski is
tihkfunlara da bir ~k bombalar 
düşmüştür. Hususi w resmi bi· 
nalar cok hasara u.kram.ııılarsa da 
askeri mevldlerde az h1IMl' ol -
muştur. Limanda ufak bir ııe -
miye isabet olmuş ve j(emi bat -
mıştır. Ölü ve yaraWar vardır. 
Üc düşman tayyare.i düşürül. 
mü.stür. 

Vaşin;ıton, 26 (A.A.)- Fran
ıuzların Cebelüttarık'a hücumla
rı ve De Gaulle'ün kuvvetlenne 
karşı Dakarda anudane mukave
metleri V~un resmi ma
lhafilinde hiddet tevlit etmiş ve 
FransLZ - Amerikan münaseba • 
tındaki ııerginliı(i arttınw.ş4r. 

Hükiı.met erkarundan bazı zevat, 
ESki. rıf;itte.bk:ine 'karşı mihver 
devletlerine faal bir yardıımda 

bulunan Vichv hüla'.ımetinin tar
:ı:ı hareketini şiddetle tenkit et
mı.şlerdır. 

Dakarm Almanya tarafından 
kontrolu burada Amerika aley
tıine mütevecdh bir tehdit ma
biyetlııde teWtki edilmektedir. 

rnrta ~ i®ar etmive 
karar verdi. Donanmamız kahra- ANA - İLK - ORTA - LİSE Yahancı iillere bilhassa itine ecllllr. 
manca lbtr hücııınla bu kalyon Tedrı. "" terbl7eslndelti clddi7et dOT!et lmtllıaııları netlceııfle sabittir. 
hattını mütE'8ddlt '-elerinden var- ı - T•\•b• kaydı heT gün (saat -11) • kadar Halli R!tat pqa kona~a 78P1lır. 
dı ve iki yanından da astı. Karur- 2· - Tedrlııata ilk Josmmda 3() .,.ıo ide, orta "" lise de 1 llJt tepinde başlanacaktır. 
'1alarnntz artrlc ııalianacak yer 1 3 - Kayıt için velilerin bıuat melt !ebe gelmeleri Cereltı.ir. 
bulımı.ıyan dfüırnan kadırıtalan Nişantaşı Rumeli Ye Çınar eaddelerinde. 
üzerine çala klır<"k hiieum •'ti· HİÇ BİR YERDE ŞUBESİ YOKTUR 

!er. Türlı: ııem'lennden vükselen -------------------------------------
ilıoru, nai<1care, :la vul seslPri. c.AJ •• 
]ah Allah! . naralan bıribirine ka· . 
rı.şarak düsmaııın bozul< rnanevl
"f9tını büsbütün 'kırıyordu. And· 
rea Doria o kadar Vllmıstı ki mu· 
harobevi krıbul etmfyerek kac:
rnıva başladı. 

Haclı donanması art>k paniı}e 
uitrııımıstı. Her g""1i kendı başı
nı 'kurtarmanın caresıne bQkJ· 
yordu. Düsman. simdi git~ı kce 
artan boranın önüne katılmı.ş, dtrr
madaR'ın kaovordu. Ge<:e ka • 
ranlıltında gemiler ·biribirine bin 
diriyor. düşman zannile dost üs
tüne ates ediyor; armaları dü. 
sen, yaralanan 'Ve batan ııemi· 
lerin çatırtısı, bol!ulanların fer
yadı fırtınanın u~uhusuna, daJ.. 
ııalarm ııürültüsüne kan$lY'()t'
du. Andrea Doria, yakalanmak 
lı:orlrusile amiral eeım.U;ine mah
ıwı parllık ı.sıln döndürmüş öyle 
• • kaı;ıyordu. 

cTürltler ııeliyor! • diye bah"ı
sa bai!nşa kac:an Haclı ızemileri 
darmadal!ın bir halde kısmen ka
yalara bindiMıisler. kısmen kcsı· 
di gemileri tarafından batırıl -
mışlardı. Yirmi kadır.ıa. seksen 
mil ötedeki Pyu kıyılarına 

Nipntatıada Lrakol kartısında ------ı:m--

F !;~~e J Ş J K l İSESİ :.~:;!~ 
ANA • lLK • ORTA • LiSE ( Kız· Erkek) 

Türkfyenin en esk • huıın.ı5j lisesidir. kayıt ve.tecdidi kayıt için her~ müracaat olunabilir. Tarifname isteyinlz:. 

Telelon: 80879 

Yatılı 
Yatı•ız HAVRüVIE LISESü 

Saraçhanebaşında Horhor caddesinde, Telefon: 20350 
ANA- iLK-ORTA· LiSE 

Tale~ bydını ~rgün devam olunmaktadır. Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren başlanır. 
fubesi vardır. Talebe mektebin hu susi otobüs ve otomobllile evlerine nakledilir. 

Derslere 1 teorinıevvelde baflana caldır. Tıılebeııiıı o gün moktepte buluamaluı. 

R
" .~. : ..... "•/"' ,..•,,,_"~.:; •·)."°' f :' l\ •~ ., r, 
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DALGA UZUNLOOU 
T.A.P. 31.79 ın. 9445 Km. 20 Kw 
T.A.Q. 19.47 m. ısrns Km.20 Kw 

1618 m . 128 Km. 120 Kw. 

27 Eylul Cum'I 

Beykoz Tümen Satınalma 
Adet Clmıl v 

1 ı O 1 No. dökme ooba •halk ve ku ıem 
130 2 No. dökıru! ıoba •hallt ve kuleli> 
135 3 No. dökme soba .halk ve kuleli> 

4000 Soba borusu 
1100 Boru dirı;e/!i 

400 Soba tahtası 

Komisyonundan 

ÇAPA MARKA 
Sıhhat, Kuvvet ve Neş'e Kaynağıdır 
Beşiktaş: ÇAPA M AR K A Tarihi tesis: 1915 

kendilerini dar atm:~lar ve 
orada mürettebat .ııemilerini 
karaya vurup içeri kaQIDlş -
!ardır, Haçlı fılosundan bu ba>iı
rede canlarını kurtarabilenler de. 
Korfo'va iltica etaıislerdir. 

7.30 Program 
7.35 Halli musiki 
8.- Ajans haberleti 
2.10 Ev kddtnı - yemek 
8.20 Halil mus.ırii (pi.) 
8.30 Kapan!§ 

lisleai 

400 Boru şapkası 
400 Maıa 

400 Kllrek 1 1 
lOO 1 Saç:k:·~tiyaç için 7Uk•nda cins ve miktarı ,.azıJı so:a ve malze- 1 s TAN Bu L 8 ELE o I J E 81 N o E N 

mesi pazarlıkla satın alınacakbr. •-•••••••• .. -••••••••••••••••••• .. ~ 
İki tarafın zayiatına ııelince, 

hk ·bir Türk gemisi batıınaroıştı, 
yalnız bazı ı:ıeıniler hasara u/!ra
mı.ştı. İnsanca zayiatımız 400 şe
hit ile 800 yaralıdan ibaretti. 
Düsman 60 kadar ııemi !<avtıet
mi,sti. Bunların 29 tanesi 2775 
kişi ile elim.ize ııeamisti. Bariıa
ros, 600 j;!emiden mürekkep bir 
düşman donanmasını harikulade 
bir darbe ile perişan etmek su
retiJe yalnız -cür'et.kar ve cesur 
bir korsan dej!il, ayni zamanda 
büyük ve kahraman 'bir aımiral 
oldui?tınu da isbat etmis. Türk de
ni2'Cililtine parlak bir zafer kazan
dırmıştır. Ruhu şadolsun. 

AB!D!N DAVER 

Roma •• •• 
goruş-

melerine dair 
(B~makaleden devam) 

dırlar ve itiraf etmek l.izımdır 
ki muva(fakiyetle vapmaktadır
lar. 

Onlar, bu defaki Roma müla
katında da, yeni siyasi faaliyet
lerinin istikamctleriıtl ve mev· 
zularını tayin etmiv olsalar ge
rektir. P.a:r:ı rivayetlere ve zeva
hire göre, İspanya, Yugoslavya 
belki Yuna.nistan ve yino belki 
Fransa ile Ingiltereye karşı ba:ı:ı 
anla~malar yapn1ak istiyecck -
!erdir. Sovyet Rusyayı da, İn
giltere aleyhinde harekete getir
meğe .. ça~.ışmaları muhtemeldir. 

Üçuncıı maddcve gelince ma
hut veni nizama ait olan sÖzler 
yine müphemdir. Bundan çıka~ 
rabildiğimiz m~na, bugünkü in
kişafı ınlıyan, yani mihvere te
veccüh eden devletlerle kendi • 
sinde lüzumlu hayativet kuv • 
'fetleri bulunen milletler, Av _ 
rapa ~emaatinin, yani yeni ni • 
zıınun hukukça müsavi azası ha
line goetirileceklerdir. Bu~nkii 
in.ki afı anlıyan yani mihvere 
teveccüh eden devletleri ta:vin 
etmek kolaydır. Bunlar me;eıa 
Macaristan. Romanya gibi dev • 
!etlerdir. •Kendisinde lüzumlu 
hayatiyet kuvvetleri bulunan 
milletler. sözilc kim kasdedi!i
yor• Acabn Fı an•a ve İsveç gibi 
devletler mi? •Hukukca müsa
vi na. tibiri, ıayın mihverciler 
dar1lmaR1nlar amma bize ivi bir 
ye~ ıtibi geldi. Eğe; sözlerinde 
hakikaten samimi iseler ye Av • 
rupa milletleri, AVTupa cemi • 
yetinde hnlmkan miiıaYi olacak
larsa, kimse kimoeye tahakküm 
etmiyecekse, cebir ortadan kal
kacaksa. bunu, İngiltere de ka
bul eder. Yalnız hukukça müsa
vatı, lafla değil; filen göstermek 
lazımdır ki herkes inanabilsin. 

Berlinden sızan bn malumat -
tan sonra, Roma müzakereleri -
nin tatbikat sabasmde nasıl fe· 
celli edeceklerini görmek ı~ın, 
biraz beklemek lazım geliyor. O 
zaman llerlindeki selllbiyettar 
kayn~m müşahedeleri hakiki 
çehre ve lııymetlcri ile görüue -
tektir. 

ABiDİN DAVER 

Çocuk Hek•mi -
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taluim-Tıalimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her l[ll.ıı ıaat 
1~ den •nnro. TrJ, 4R1%7 

12.30 
12.35 
12b0 
ı3.05 

ı3.:o 

14.-

18.-
18.05 
18.30 
18.50 
19.15 
19.45 
20.-
20.30 
20.50 
21 15 
2ı.30 

21 .45 

* Prograrn 
Kadınla?" ki.Jme heyeti 
Ajans haberlC'ri 
Kadınlar kUme h!'yeti 
Senfonik progranı (pl.) 

Kapanış 

* Program 
Hafif m•lodiler (pi.) 
Halk havalan 
Radyo «Sving> triosu 
Türk mi.ız.iği 
Ajans haberleri 
Türk miWıiı 
'konuşma (bibliografya) 
Fa ı l Heyet i 
Konuşma (İktı sat saaü) 
Radyo gaz.et.esi 
Radyo ııalon orkestrası 

22 30 Ajans haberleri 
23.25 Yorınkı program 
23.30 Kapanı.ı 

DOKTOR -~ıl 

Feyzi Ahmet Onaran 
Ctldlı'e "" ~e mttletıusw 

.ı\dreu Babılll Cataıotlu 

rok"'a lıi51eolnıle No. 43. Tel. Z3S91 

' 
İstanbul Üçüncü İcra Memur-

luğundan: 
Paraya çevrilmesine karar ve

rilen hane eşyasının birinci aç:k 
arttırmasının 8/10/940 salı J{ii -
nü saat 9/30 da Bcyoğlunda Te
peba,ında Hacı Mustafa apartı
man:nda 2 numarada yapılaca -
ğı ve kıymetlerinin c;. 75 ini bul
madığı surette ikinci açık arttır
masının 11/10/94-0 cuma günü 
ayni saat ve mahalde yap,Jaca~ 
ilan olunur. (29315) 

KURTULUŞ 

BiÇKi VE DiKiŞ 
OERSANESI 

Müdiresi: BAY.4.N PAPAZY AN 
Haftada dört l!İİn kadınlara 

l!İİnde ücer saat Fransız usu
lüvle bickı ve diki• d t' rs i tedris 
edilir ve 4 avda Maarifcc musad
dak diJ)lC>!Tla venlır. Feriköv Te
peüstü 116 No. Papazyan apart
manı. 

İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk 
Hakimliğinden: 

J:Wseyin Avni tarafmdan, Üs
.k.üdarda İcadiyede Maarif oo -
kak 74 No. lı hanede mukim iken 
halihazır ikametgahının meçhul 
olduğu taayyün eden Hatice Can 
aleyhine, mahkemenin 938/1701 
N-0. lı dosyası ile açılan i:ıoışan -
nıa davasımn icra kılınan muha
kemesi sonunda: Kanunu Mede
ninin 134, 138 n 142 nci mad -
delerı mucibince tarafların bo -
şarunalarına ve kabahatli Hati
cenin bir sene müddetle evlen -
memesine ve Ç<JC\lkJ.ırı Sabahat 
ve Muzafferin hakkı velayetinin 
babay a tevdıinc kabili temyiz ol
mak üzere P. / 11/939 tarihinde 
karar vcrilmis ve vazıları iliım 
mahkeme divanhanesine talik e
dilm~ olduğun<lan M.alevh Mu -
zafierın tarihi ilandan iti -
baren on beş J(iin zarfında tem
yizi dava edebileceğı hususu i -
lan ol=ur. • (29316) 

İmtiyaz Sahibi ve N~iyat Di· 
tektörii:.E. İZZET. Basıldıl:ı yer, 

SON TELGRAF Basllllevi. __ 

2 - İhale günü 2 le§rinievvel IMO günü saat 5,ı5 dlr. 
3 - Takarrür edecek :fiat tizerinden teminab kat'iy-e alınacaktır. 
4 - TaJJplerin Beykozda Halk Part.i.s.irıde 8Bt.m alına komisyonuna m0-

raC'1aUarı. (9090 

Yeni Kolej 
İLK· ORTA - LİSE 

!!ıras~lvll•r 8fl - YENi AÇILDI. 
Müdiirii • Eski ş4;ı Tf?'Takki Direktörii M. Ali Ha.rmet Kırca. 

Hu.ıısiyetl<.t'i: YABANCI DİLLER öC!R.Er1MtNE geniş 
mikyasta eh•.mıniyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşltiJ 
ederek taJp',,esinın calıs:ına ve inkisafı. sıhhat ve inzıbatı ile 
yakından .ılilidar olmaktır. Mektebin denize nazır kalörifer· 
lı teneff'.Jshane ve jimnasti.khanesi vardır. Her l(Ün saat (9 
ile 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma Komisyonundan 

1 - Merkez.imiz müstahdemini için nümunesl veçhile cl53> takım 

maa kask.et kışlık elblse ile cilt adet kaput ve c40> takını pantol caket ve 
40 adet tuluın i~i elbisesi yaptırılacaktır. Elbiselerin beher takımı maa 
kasket c26• lira <2.5> kuruş kaputun beheri •!!O.> lira işçi elblıelerinin be
heri 550 kuruştan n1uhamnJen tutarı c4636> lira c25> kuruştur. 

2 - Ek.>iltme 4/10/940 cuma güuU saat 14 de Galatada K.aramıatafa 

paşa sokağında mezkô.r merkez satın alma komisyonundu yapılacaktır. 

3 - Eksiltme açık olacaktır. 

4 - Bu işe ait ıartnı:ımelet merktızimiı levazımından paraıız alınır. 

5 - Muvakkat teminat p:.ı.rası c347> lira c72> kuruştur. 

6 - Ek: ·iltmiyc gıreceklerin terzi olduklarına daır 1940 senesi Ticaret 
Odası vesikalıırınJ göstermeleri şartt.Jr. (8855) 

Beykoz teman satın alma komisyonundan: 
Mllıln• İlk le. 

Cinsi Kilo Lira Eksiltme ıun Ye eaaıt 
-~~~~~~~~~~~~·-~~-

Kuru fasulye 

> 
> 

> 
> 

66000 
66000 
66000 

1050 
1050 
1050 

8/ l0/940 çarşanıb• 

> 
> 

> 
> 

10 da 
11 de 
15 de 

> > 40000 600 > > 16 da 
Muhtelif kıtaların senelik ih.tiyacı için yukanda yazılı kuru fasul

ye hizalarında e,ö.t.erilen &iln ve saatlerde kapalı zarfla eksiltmiye kon

(fluştur. 

2 ..:_ Eksiltme Beykozda Halk ParUı;:i binasında tümen satın alına ko

ınisyonunda yapılacaktır. 

3 - Ev:;aı ve şeraiti her &ün mezkür komGyond<ı görülebilir. 
4 - İshıktilerin hizalarında göste.- ilen saatıerd<"n bir saat evveline ka

dar kanwıt &ek ıldt: !~ teklif mektupla :ını k omisyona VttmlŞ olmaları l• -
umdır (9031) 

lnhlsarlar Umum MUdürtUQUndan 

Cin 1 M.ikt.arı 

Resim çerçeveol 655 adet 
2 M/m ilk amballl teli 1600 kg. 

Muhte!U çelik malzemesi 7' kalem 
I - Şartname ve çelik malzemesi 

rıda cins ve miktarları yaz.ılı Uç kalem 

terle satın alınacaktır. 

ftfuhammea. 

bedeli 
Lira Kr. 

i126 -
1200 -

% 7,5 
1.emlna.tı 

Lira Kr. 
Eksil ime 

Şekli Saati 

384 45 Kapalı zart 14 

80 - Aç.ık ek. l'.30 
- - Pazarlılı: 15 

mil!redat liateleri mucibince yuka
malzeıne lı.Wılarında Cöslerilen usul-

II - Muhsnunen bedelleri, munkltat teminatıan, hlzalannda 1nılıdır. 
lll - Eksiltme 7 /X/940 pazarlesi Cünü Kabataııta levazını ve mubayaat 

şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve müfredat list.esi sözü a:eçen sub«!den parasız alına-

bilir. 
V - Kapalı zarf münakasa.sına airecekler md:hürlQ teklıt mektuplanru 

kanuni vesaik.le yüzde 7,5 cüvenme pel'8Sı makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bir sa
at evveline kadar mezkUr komisyon başkanlığına makbuz mu)tabllinde ver
İııeleTi ve diger ekailtmelere girecekler de ,.-0.Zde 7,.5 eüvenme paralarile 
J'Ukarldn o.dl geçen komisyona m.üracaatıan. (8900) ... 

l - Şartnamctl mucibince C'50> çift U.stik cizme pti:ttlıkla 11atm alı

nacaktır. 
Jl - Puarhk 4/10/940 cuma ıünü saat 15 de Kabalaş!& levıwm ve 1 

milbayaat şubeoindeki alım komisyonunda ,..pılacaklır 1 
m - Ş3rtname nü geçen ııubeden parasız alınabntr. 

rv - !sl<!ltLilerm ta7iıı olunan gün ve saatte 1ü.ıde 7,5 ıü•enme pa-
ralarile birlUte mezkür komis:rona müracaatları. (9U8) 

in< 
bodell lemlnalı ----
2932,00 219,90 Taksim gazinoııu mal bah ve ofu dairelerinde 1apılacak ha

valandırma tesisab. 

8100,00 607,60 İtlaiy~e alt 8 adet ()peJ ın.orka pıi üzerıne yaptırılacak 

Tahmm 
bedel! 

karoseri. 

%888,00 216,60 Xonaervatuar için yaptmlaeak be!m p!Aka ve numune p\6· 
kalan. 

084,00 60,62 Yıldız 1 inci yatı okulu için alınacak 45,000 kilo kcsilm!J 
gürgen odunu. 

.lteşlf bedeli 

2188,15 184,11 Karaağaç müeıısesatı ı>açahane binasına illlveten yaptırıla· 

cak heliı. 

1991,96 149,85 Karaağaç 

ha!IJ. 
mü.esttsaıt ında yaphn.Jacak otomobil yıkama mB'"' 

863,00 65,00 Hadımköyünde İnhisarlar İdaresinin tahtı lsticarında lnı· 
lunan binanın tamiri 

Keşif ve tahmin bedelleri ile ilk ,ı,..rrinat miktarlan yukanda yaulı 

işler ayrı, ayn açık eksiltmiye konul muştur. Keşif ve şartnameleri Zabıt ve 
Muamelfıt Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 4/10/940 cuma günü sa .. 
at 14 de Daimi Encümende yapılacak t.Jr. Talfplerin ilk teminat makbuz ve
ya mektupları ihale tarihinden Bekiz gün evvel (havalandırma tesisatı, belA 

inşaatı ve otomobil yıkama mahalli ın,ası i§i için Fen işleri Vt' Hadım

köyündek.i binanın tamiri için Nafıa Müdiırlülüne müracaatla alacaklan 
fenni ehliyet ve karoeeri ima1fı.tı için prlname mucibince ibrazı ıtız.ım gelen 

vesikaları) ve 940 yılına ait Tıceret Odası vesikalarile ihale güniı muay-
'.fen saatı.. Daimi Eııl'üm« ıdc bulun malan. (8874) 

ııı@mırıımrı1:ts;1ı11D 
- • -'! ... • • -~.,.. '). ~i' ~ ~. ' > • ' - • ' 

EksUlme larihl saall 

27/9/940 
30/9/941 
30/9/!MO 
30/9/940 

14.30 
14,30 
15:15,30 

lG 

1.219,000 adet lıllı>riilti ırill'ırö 

Beş kalem sü.rri Tesaire 

Yedi lıalem peroln çivisi, hallıa vnalrt 

diri kalem lolı:a, lıalıa ftl&lre. 

Yukarıda yazılı malzemelerin eksiltme1erinden 
mistir- Eksiltme tarihinin ayrıca iHln ed.ilecc-ği. 

şimdilik sarfınazar edil
( 439 • 9186) ... 

821,700 kilo saman alınacaktır. Pa
zarlıkla eksi\tm•si 8/10/940 ıalı gü
nü saat 14,15 de Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacoktır. Tahrnın bedeli 34.922 
lira 25 kuruş ılk teminatı 2619 lira 
17 kuruştur . Şarınal'l'lE's1 komisyonda 
görühir. İsteklılerin bell: saatte ko-
misyona gelmeleri. (434) (3144) 

* 5000 adet zu fıçısı alınacaktır. Pa-
zarlıkla ek•iltmesi 8/10/ 940 salı gü
nü saat 14 de Tophanede İst. Lv. A
mirliği satın alma komlsyonund.ı ya
ıınlacaktar. '!1ehmin bıjdeli 17,500 
lira ilk teınmab 1312 hra 50 kurul· 
tur. Nüm.un.esi kom.i,.,yonda görülür. 
İste1tlllerin bell.i santte komisyOlla 
ııeJmelerl. (~) (91~) 

* eooo ltilo kadar ai:Y•b 1ağlı ıw.e-
:ıe alınacaktır. Pauırlıkla eltsUtmeoi 
2/IO/fl40 çaTflll!lba ıuno saat 15 de 
Tophanede i..ı. Lv. Arnirligı aabn al
ma komisyonunda ynpılacaktır. Tah
min bedeli 16.800 lira kat~ teminatı 
2520 liradır . i ,'teklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. ( 438 • 9185) 

10,000 kilo benzin ve 5000 kilo mo
torin alınacaktır. Paz.arhkla eksilt -
meal 1/10/940 salı ıünü saat H,30 
de Tophanede Lv. Amirliğk satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. is
teklilerin leminatlarile belb saatı.. 

lr.omuıyooa gelmeleTJ. (432 • 9106) 

* 750 adet katlarur demir karyola 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
4/10/BtO cuma ıünü aaat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliğj aabn alml\ 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 16,500 lira ilk teminatı 1237 
lira 50 kuruıtuır. NWnunesi komis-
yonda görOlür. (~! - 910~) 

* 50,000 adet bez un çınah alınacak• 
tır. 4/10/940 cuma ııınu saat 14,30 
da Tophanede İsl Lv. Amlrl!ii aatın 
alma lromisyonunda pazarlıkla eksilt
mesi yıpılaC»klır. Tahmin bedeli 
38,750 lira ilk teminatı 2908 lira 25 
k:unı~lur. Niımunesi komlso;ynda gö
rülür. İsteklilerin belli aaatte Jı:omiı;· 
yona gelmeleri. (440 • 9187) 

-
Beykoz Askeri Satın Alma Komisyonundan 
Ton 

80 Saman 

10 Patate.!I 

1 - Askeri lhtl7aç için yukarda ,..Wı saman ve pataıeo pazarnJUJl 
u.tın alınrı.cuktır. 

2 - Pazarlık gUnil 4. tefrln>.,Yvel 940 g,inü saat on befledir. 
3 - Taliplerin Beykoıda Park ka.rıı.sında askeri aat.ın alma komisyo-

lluı>' ~tları. ( 9177) 


