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Almanya Ve Italya ile 
Ticaretimiz Genişliyor 
ltaıy8 bor~unu ödemiye başladı 

inuuiere ile Am~~ika Jlk Parti ita/yan 
birbirinin tabu G . 

muttelikleridirMa//arı eldı 
Şimal devle_tlerile de 
müzakere yapılıyor 

Bitler Dün 
Nutuk Söyledi 

Almany• Beş Senelik 
Bir Harbe H•zırlanmış 

''Herhalde İo gil tere 
Yere ~erilecek tir,, 

Bcrlin, 4 (A.A.) - D. N. B. bil· 
diriyor: 

.F'ıihrer, 1940/1941 kışı yardı
mı eserini açarken, söylediAi nu. 
tka ı;ıövle başlamıştır: 

Harbin ilk 6enesi bitmiştir. Bu 
b irinci senenin muvaffakiyetle
rinin misli yoktur. Bu harbin 
birinci senesi, 1914 harbinin bi
rinci senesi ile mukayese edile
mez. f'ünkü 1914 harbinin Hk 
senesinde, fevkalbeşer cesarete 
ve muazzam fedakarlıklara raii; • 
men, kat'i hal sureti değil ancak 
kısmi neticeler alınmıştı. 

-
KANADANIN MERKEZ! OTTAVANIN UMUM! MANZARASI 

INGILIZ HOCUMJ 

Berlin dün de 
tehlike geçirdi 

,,1,LMAN HOCUMU 
~·------ -lngiliz-Ameri

kan anlaşması lngiltereye ' yenı - akınlar yapıldı 
Alman murahhasları geliyor 

Führcr, bundan sonra, Alınan 
kunetleri işgalinde bulunan 
muazzam co~rafi sahayı hatırlat
mış ve sözlerine şöyle devam et. 
miştir: 

Bir ook muhasımfar, ortadan 
ilı:aldırılmı.şlardır. Eğer 1ngiltere 
henüz ayn1 akibete uj\ramedı ise, 
bu, ancak iyi coğrafi vaziyeti ve 
!<açmaktaki fevkalade mahare
ti sayesindedir. Bazı lngiliz J>O • 
litikacıları inandırmak istiyorlar 
k11n'1iiiz ordusu, gemini cii\ne • 
'Ven azılı bir at gibi, nihayet düş
manın üzerine atılmak arzusu ile 

50 Destroyer derhal 

ı .
1
. • l • . lngiltere emrin• verilecek SS Al • . 

ngı ız tayyare erının • man tayyaresı 
şiddetli bombardımanı Beyaz Kitap Nef'8dildi daha d Üşür ü l d ü 

Y aıan: ABiDiN DA VER 
"ka İugilterenin müt 

A 
mcrı , ili 
tefi itidir. Bu iki kuvve. 

1 Sak.on mlllelır 
Ani o • . . 

. . ·ük daınokrat devletin 
ve ıkı bdilJ . li bir ittifak mua-
aralarııı a gız ')mi 0 
hedesi var mıdır? Bunu bı yk· 

· dır belki de yo • 
ruz, belkı var • lan bir 
tur. Fakat roubakka~k 0 Birl~lk 
şey varsa o da,_ A~erı :ın tabii 
De, Jetlerinin lngılter~ lld mil· 
nıllttefikl oldutud~r: ubağlıyan 
Jet ve devleti birbırıne kte· 
bağlar gittikçe kuvvetlenıned ' ' . ·ıı reye yer ı . 
Amerikanın, Iogı e •--

.. ı·k artnıaktaclır. q 
mı gun geç ı çe in-'Jtereye 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 

İtalya bükfuneti, memleketi • ı 
uüde yeni ticari münasebetler 
tesis etmek maksadile bazı ka • 
rarlar vermiştir. Bize olan 2,5 

'.Alman lkttsaı Nazırı Funk 

milvon lira borcu dıolayJSile 
mem.1ek.etimizden mal alamı -
mıyan İtalyanlar evvela bu borç-

( ATkası 3 üncü sa11k.da) 

(Arkası 3 ünciL ıaııfada) 

Japonya qarın 
Hindiçinige 

ıasker çıkarıyor 
• 

FranHy• ültim•tam oerilıli 

te nihayet Amerika, "' . bu · · Gerçı 50 muhrip vernıiştır. ;ınl· 
nıubripler, nıoda"1 geçınlş g . 
!erdir' fakat ,modosı geçiı\" 
demek işe yarama• dem~bk. ~e b~ 
d' d 'ş• I• ırı, ır. oMo ası geçmı . hare· 

Transilvanya' ya Eden söylediği 
gitmek yasak nutukta dedi ki - . 

Fransız Kıtaatı 
harbe hazırlanıyor 
Saigon 4 (A.A.) - Reuter: 
Saigon:da neşredilen resmi bir 

tebliğ şunu bildirmektedir: 
muhriplerin bir denız mu 1 ' d pı UlJŞ besinde son yıllar a ya b 

. ' b mubare e 
ınubrıplerle başa aş t' ha· 
edebilecek kudret ve kıyme 1 

• 
. • 'f d der Arncrı· ız oln1adıgını ı a e e . ·. e-
kanıu İngiltereye ve~dı~ .bu ~ 
miler denizaltı :ıcmılerını ta p 
ve tıc'aret vapurlarından mürek· 
kep kalileleri binıaye etmek. ya· 
kın keşi! yapmak ,.e A.Jmanlar, 
Büyük Britanya adasına asker 
cıkarınaı:°'a kalkıştııderı zanıan, 

·ı . ve onların nakliye gemı erıne 
motorbotların• bücunı etınek 
gibi isleri mükenınıel suretle 

" ' bir zıda başarabilirler. Başka .• ya b 
Hrccej{imiz fazla tafsılatla u 
gemilerin İngilizler için ne ka
dar kıymetli oldukları daha iyi 
anla•ılacaktır. 

A "k kendi donannıasın • 
mcrı a, . . ·er 

dan 50 muhribi Jngıltereye ' • 
ınckle İngilizlere prdınıd b~~u: 

' k d ai ece(fını 
ıunda, sonuna ~a ar e .. ~ .. . ı· A cr"ıka bnlece, 
gostermı!ı; ır. m ı · 
C\'Veli )ı:endi milli müdafaa kuv
°\'ctlerini zayıllatmadnn, so~ra, 
daha şiddetli ve acil bir lbtıyaç 
hasıl olursa, bunu de göze al•_r.•~ 
İngiltereye yardım e~eccgını 
bütün dünyaya ilfın etnıış ol.u
Yor. Bu ceşit yardımlar da yetış
ınczse, Amerikanın, bütün kuv
vetile silaha sarılarak inglıtere
ye iltihak edeceğini tahmin ve 
İddia etmek yanlış olnıaı. Artık, 
Amerikalılar, pren~ip olarak İn· 
ı:iltereuın kendi Mejino hatları 
olduğunu ve bu hattın yarılması, 
kendilerini en büyük tehlike~·e 
ınaruz bırakacağını kabul etmı~; 
i~~ilferenin mağlUp olmaması ı
cııı, cllc l'inden geleni yapmak• 
karar \'t•rn1i"'lcrdir. Aralarında 
Yazılı biı· ittifak yapılmış , .. ya
)lı~ıııaını\: bunun hiç bir ebenı
ııııveti Joktıır. ittifak, menfaat
leri bir oiaıı dc\'letlcrin beraber 
~·lı~ına•ı, birbirine JBrdıın el. 
~ıesı demektir. İttifak yazılı ": 
b~r da, nılittefikin biri, Fransa gı
I 1 me/(hıp olunca. en bü~·iik gaf
ı.ot" kapıbrak öteki menfaatiue 
k?rsı hıı<ume~k5r bir sh aset ta
t t.•der. ;ttifak yazılı o.lnıaz da, 
a 11 ınüttt·fikler birl>irlerin• her 

f A.-~·a.,.. .~ iinrü sav fada.) 

Macarlara geçen ara- "Hazırlığımız, düşman 
zide 1.300.000 Rumen kapılarımıza g e I d iği ı 
kalıyor, Macaristanda zaman üzerine atılacak 
Alman kıtaatı yok ordunun hazırlığıdır,, 
Budapeşte, 4 (A.A.) - D. N. "!3· 

:M 
aenel kur.meyı, Macarıs

aca~hak edilen Transilvanya 
tana·sı"ne aitmenin otuz gün 
arazı ,, ·ıd· . r u olacağını bı ırmı.ş ır. 
nıemn ) K .. r 

Bükreş, 4 (A.A .. - 0 ! u 
. efi B :Manıu Transıl • 

cephesı ş ed k Ronıanyaya 
vanyayı terk ere. . ' 
kalan kısma geçmıştır. 

Bükreı;, 4 (A.A.) - Rador a • 
jansı bildiriyor: 

B" kanunusanide Hl40 de tev. 
kıf ~lunan istatistiklere nazaran 
Viyana hakem kararıle R"?'an -
yanın elinden zorla alın~raı< Ma
carıstana verilen Transılvanya • 
nın nüfuzu 2.~9.0.07 dir. B~un 
l.3ll4 903 ü yanı yuzde 60 şı Ru: 

· 96&.640 1 yani yüzde 49.1 ~ 
men, · ·· d 28 ı Jl.lacar, 72.100 ü yanı yuz e .. · 
Alman, 148.649 ıu yanı . ~zde 
6 7 si Yahudi. 28098 yanı .?"'zd~ 
ı·ı . Rutenyalı ve 87.1&4 uyanı 
·- dı 6 4 ü de dığer unsurlardır. 

yuz e . 

.i 
1 
' 

EDEN 

1 (Yazısı 3 üncü sal/fcu!Q) 

-Egede 5.300.000 Kilo 
Üzüm Mahvoldu! 
incir rvtahsulü de Yağmurdan 
Beşte Bir Nisbetinde Zarar G~'.d.ü 

dildijııne ~öre ıslanan urumun 
mıkdarı rekoltenın altıda birine 
y" klaşmaktadır. 

I
. . 4 (AA.) _ Yağmurun, 
zmır. 3 b. 1 

E
. mıntakasında 5 ın çuva 
l!ı? - tt 

üzt:m mahsulünü ztrara ugrn ı-
ğı tahmin edilmektedır. Bır çu
,·alın yüz kilo üzerır.den hesat e
dildij(ine nazaran. zarar mikdnrı 
beş miJ,•on üç yüz bin kil~our. 

in 25 bin ton talımın e-

i ncır mah ulü üzerinde de 
beşte bir ni.sbetinde ıarar tah • 
min edilmektedir. Bazı mınta • 
kalarda pamuk, susam ve pata • 
te,ler hu \'aiimurlardan fayda 
"örmüşlcrdır. 

Japon kıtaatının Hındiçiniden 
geçmelerini talep eden bir ulti
matom Pazar günü Japonlar ta. 
rafından Hındiçini makamatına 
tevdi edilmiştir. Bu ultimat.om 
reddedilmiştir. 

Hongkon!(, 4 (A.A.) - Reuter: 
Bugün Hongkong'a gelen şa -

yanı iti.mad bir yolcunun söy -
lediğine nazaran, Japonya, Vichy 
ihükumetinin gayri müsait ceva
bı üzerine, }jindiçiniye Cuma 
günü kıtaat çıkaracağını mez -
kUr memleketin makamatına 
bildirmiştir. 

Bu üıtirnatcım, General Chang
Kai.Chek'e gönderilmekte o,~n 
mühimmatın sevkiyatına miıni 
olacaklarına mütedair Fransız 
teahhüdünün ifasını kontrola 
memur kaymakam Michikara ta 
rafından tevdi edilmiştir. 

(Arkası 3 üncü saııfada.) . .. . . .... ... 
::Jj§ARETUPı 
Yanlış anlaşılmasın 
Ticaret Vekilimiz Nazmi Top

çuo/ilunun qazetelerde cıkan be
ııanatından sonra d~ ticaret ta· 
hamızın qenişliııeceQini anlamış
tık. 

Almaııııa ile 11apılan son an
laşmatıı müteakip ltalııamn da 
bize borcunu ödemiııe başlama
sı ı:c alış verişe devam et mi11e 
karar vermesi mallarımı:a ııeni 
pazarlar acmış Olı11JOr. 

Aıırıca Tuna 11olu ile de sima! 
devletlerile alış veriş imkanı a
raştırı!maktadır· Bizim işaret et
mek istediiiimiz nokta bu ticari 
faali11cte verilmesi muhtemel o
lan mahiııettir. Her hanqi bir 
hususi menfaat (Beşinci Kol) a
;anıııın (Türk • fnqiliz dostluiju
nun zaıııf!aması budur) qibi e
sassız ve uydurma bir fikri 11aıı
ması ihth•ıaline karşı şimdiden 
tavzih edelim ki, bu mal müba
delesi 11alnız ticari mahi:tıettedir. 
Türk - Jnqiliz dostluiju bütün 
harareti ile devam etmektedir. 
Yanlış anlaşılmasın. M. K. 

Londra, 4 (AA.) - Hava ne
zareti bildiriyor 

Dün gece İngiliz bombardıman 
tayyareleri Pas de Calais mınta
kasında düşman tayyare meydan· 
!arını bombardı.ınan etınislerdir. 

Nevyork, 4 (AA.) - Reuter: 
Ber !inde bulunan Amerikan ıta· 
zetecilerine nazaran, bu ı;abah 
sehirde on ikiyi bes ıı;eçeden &a· 

at ikiyi kırk beş ıı:eçeve kadar 
de• <1nı e<lcn bir alarm isareti ve
rilmistir. Söz söyleınive nll· 
hivettar Alırııan memurlarının 
beyanatına nazaran, şehrin üze
rine aydınlatıcı fişekler atıl • 
mıssa da hic bir bomba bırakıl· 
mamıştır. 

İTA.LYADA BİR BARUT 

F ABRIKASI İNFt:ı..ı.K ETTİ 

Roma. ~ (A.A.) - Stcfani: 
Resmi bir tebliil. 29 aihıstosta 
Boloıı:nc civarında infiliık etmis 
bir barut deoosunda yaralanmış 
kimselerden bir kac kisinin daha 
öLmesi üzerine, ölü adedinin 38 e 
baliğ oldu~nu bildirmektedir. 1 
Yaralı adedi 174 olutı bunların ı 
hemen hepsi iyi olmak üzeredir. 

lrı6'lb Jan•n111••1nın n• 
h•tırıl•c•fl ıııe n•cl• te•lim 
•ılilec•fi •ilıllriliJi 

AMER!KA HAR1C1YE 
NAZIRI HULLE 

Londra, & (A.A.) - Dıin üpm bı
'4ar fllHI lılr lıoJ&S Jıllap, tı'ı,tllz • 
Amerikan tWifına mütedair Büyük 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

Başvekil Dün 
ehrimize Geldi 

hafta Refik Saydamın 
Ankara'ya avdeti 

sonunda 
muhtemel 

Başvckilımiz Dr. Refik Say
dam dün sabah Yalorndan şeh
rimize dönmü~tür. 

BaşYekilimiz doğruca Dolma
bahçe :;arayına giderek Milli Şe
fimiz İsmet inönüne müliıki ol
n•u~tur. 

Ankaradan verilen malumata 
göre Baş,·ckilimiz:n bu hafta ba
şında Ankaraya dönmesi b~klen. 
mektedir. 

Büyük Millet Meclisi arın 11 
inde toplanacaktır. 

................ ~ ......... .. 
EyBOıD Pazaır 

Londra, 4 (A.A.) - Hava ve 
dı.hill emniyet nezarctltrinın 
teb1!1li: 

Gece İngiltereye karşı yapılan 
T• geniş bir mahiyet g<.-crme
yen d~man hücumları, bıll,as.>a 
fi.mali garbi mmtakası ile Bris -
tol kanalı mıntakasını istı' daf 
ttın4tir. Bu iki =takada, ~e • 
hlrlere büyük kuvvette in. ılak 
'\'e YaJlRlll bombaları atılrr:şUr. 
Çıkan yangınlar, çabucak biind:.ı
rülmüş fakat bazısı ciddi olmak 
<l:ure bir m1kdar ev hasara uğ -
raınıştır. 

ı$imalt şarkı oahilinde bir •e -
birde halkla sakin mahallelere 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Romanya 
Kabinesi dün 
is t ifa etti! 

• 
Yeni kabineyi General 

Antonescu t•şkil ediyor 
Bukreş, 4 (A.A.) - D . N B. 

GiJıurtu kabinesinin istifasını 
verdiği öğrenilmiştır. Kral, bu 
sabah, General Antonescu'vu ka
bul etbiştir. General AntonesPU 
ordunun namzedi olarak tanın • 
maktadır Ye kendisınin oı !'ua 
ve mili mahfillcrac bliviık oto
ritesi olduğu söylcnmektedır. 

Bükres. 4 (A.A.) - D. N B. 
Buııün öğleden ;;!'r.ra P.t r rJ 1 
Antonesko Kraldan a.cıı ı er.ıır 
üzerine ;eabine~ı suretle kurrı.ak 
icin müteadd.,t mıilakiltlarda ~u
lunmustur. lcra kuvYrtlerın.n 
vahdetini temin kin da •ilıve ve 
barbive nczaretlerini de bizzat 
deruhte edee<cktir. 

Jori J:!rntianu Başvekil IT'-.a,.:nl 
·ve harıcrye nazırı namıl-<lıdır. 

(Arkası 3 inırü sa.•ıladaı 

Giiıınü 5-:· Si 
Edebi Rom nımız 

Kıskanıyorum ! 
' Tarihi Romanımız 

~ Kanuni Süleynıan ---· Y•zan: Selamı izzet 
Tttrikının muharriri kıymcUi 

tdlp ukadıııım" SELAlllİ İZZET dl-

7or ki: 

İki Büyük Eseri Viyana apılarında 
neşre haşlıyor 
Bugüne kadar en iyi tefri

kalar neşreden İkdam yazı 
ve haber kadrosunu da tak
viye etmiştir. 

• 
Yosan: M. Sami 

'l'efrikamtzda bula~fınıı. bu\ ük ta
rihi Vt!:iikalardıın bir k3('1: cBu eser clddt.n ıevtn bir kalbln 

hakiki ıt"ka eren bir ruhun en sa· 

mluıi duyrusudur. Kadıu. erkek, 
bütün karilerim ba ıestrl ekUJ'lar -
ke.n: .Acaba beındcn ml bab rdi1or?» 
•iYe (ÖBÜllerlnl JOkhyarÜl&r Jıaılın· 
tar k11kına.n erkcil, trkekltr ken
dini k1'1ı.andıran lı&dını boıılmalye

cekltrdir.» 

8 Eylül Pa;ar .-ünü /lı.
ıl•m' O• yeni ram•nl•r•· ı 
mızcl•n haılt• aclôhiyetli 
imz•l•rın en .-azel M•· 
lt•lclerini 6alecalı•ınız 

ı - Fatih Sultan :\lthm~l\tn SG&• 

ra Tunayı aşan Turk akıncıları ..• 

D - Kanuninin ıRüksııan» a at· .... ~ 
m - Budayı lelhtdtn bcrdtnroc

Uler, --~--~~----~ 



IRII111 - lf 

Radyo Neşriyatı Dolayısile 
Milletin, yarına hazırlanmasını 
temin eden program istiyoruz 

Radyomuzun güne ve umum! 
isteklere uygun neşriyata da 
lUtfea yer vermesi niyaz ve te
mennilerinin nazarı dikkate a
Jmmadığını görmek insana ü
züntü veriyor. MiUete bitap e -
den radyoda, büttin n~iyat hat.. 
ti alaturka müzik bile günün i
caplarına göre inceden inceye 
tetkik edilmek lazımdır. Söyle-

Hoş, teınennilerim~in as (Ok 
1187.arı dikkate alınOııb bizim tlli
pedüz hir luanmtumnz da olabi
fu?. Ne bizi, ae başkalarınm de
diklerine kulak vermem1' ve 
eski idet üzere, kendilerine IÖ -
re olan Wr neıriyata devam .._ 
siyetinde oltluklan hakle W. 
yok yere, iak:klerimai iyi aala
tamanut el4h1iumuz zehaltlle 

nen bir şarkı e-
vinden, barkın • ---
dan ayrılmış o-

Y•s.ı• ----
üzülmekte ola -
biliriz. 

lan a d a m d • akir Hazım Ergökme 
bunların hasre • ._ ___________ _. 

Fakat ~alııal 
etme!i ki M)"e 
neşriyatı tanı -
nmda deiiımit tini ve geride 

bıraktığı aşkını köriiklememek, 
bir daussıla yaratmamak doiru 
değil mi?. Her alaturka hava, 
ardı arkası ıelmeksirin biribiri
nin eksiğini tamamlar gihi, ima
na cdünyada, zevkü sefanın e -
sas oldugunu, bunun dışında ka
lan her şeyin dütünmeğe değmi
yeceklerini• telkin ederse bumm 
sonu - açık söylemeli - neye va
rır?. 

Kanşık devirler yqaclıiımm. 
bu itibarla halkın ve ıençlijla 
askerlik, milli heyecan duygula
rını beslemek lazııngeldigini, 
başka bir ) azımızda - misaller 
getirerek - izah ettiğimiz için bu
rada b101lan bir daha tekrarla -
mak istemiyoruz. Fakat bir .nok
ta üzerinde ısrarla durulmak i
cap ettiti anlqt)maktadır. 

Biz, hüyiik bir kiitle ieinde 
kendini bissetf ren bir ihtiyaca 
temas ederek askeri mnıb, as
keri mar" neşriyatına ehemmi -
yet verilsin temeanisjnde bulun
muştuk. Bu temenninia lfatfea 
kabul edilen şekli bilir mis~is 
ne olmuetu? •• l\larş adı altında, 
insana hareket, canlılık veren, 
dimdik askerce adım atmak ih -
tiyacını duyuran bir mibik Y• -
rine Karmen ve mümuillerimi 
dinletmek.. 

oı.. hieWr taraf ~ oktur ve ini, 
kanaatimce, yeni Matbuat 1IBUDI 

müdtiriiDila henüz bu ite el 
atmak fırsatım INılamaması.aGaa 
ileri gelmektedir. 

Biz, her si• ve her fırsatla, 
milli heyecana kuVYet veren. 
halkta, pn(likte kendine ve mil
letine olaa itimadını arttıran, 
zafer ve :m11Talfakiyet baylana 
Deşriyat iwttvonız. 

Biz. saMlalan i...aı yataia -
tlaa zorla cıekiP alaıa, en Y-..h7ı 
l.Ile geqia Wr rieutla. diın4ik 
odasında '81...-ya zorlayan ha
valar çabn•Mtuı. hülisa eıaerji 
veren bir mttzik istiyoruz. 

Biz, asker lair milletin ~ 
pien, ..._ ıaillet. kunetJi mil
let terbiyesi verea neşriyat isti. 
yoruL 

Biz, u....ı. aşılaJ-an, d.-. 
dan vaktdı:erahet hatırlatan. m. 
11.ına yapıh7erm~ sert laa
kikatleri uautturap im.aııluı 
aşktan .,-. her ~ e gözleırini 
kapata• Mrnlann topyekh W. 
clırılmıwaa istiyoruz. 

llüliaa 'ft ~. milletia p
nnlara iyice lauırlanmumı tıe
min edea procramlıır istiyona. 
Ve bıtaı.n Jlat~uat 9JllWD mL 
dfiriiado. i.tiyeruz. 

Şakir 1lhmı EBGÖKMEN 

Terzilik mektepleri 
Maarif Vekaleti ı.Iaha karar Yerdi ve yeni 

bir imtihan talimatnamesi tebliğ etti 
EI'lkek terzilik okulları için ye.. 

nı hır imtihan talimatnamesi h• 
zırlanarak dün şehrimizdeki all
kadarlara gönderi1ımiştir. 

Bu talimatnameye ~re tale -
beler kanaat notlarından sonra 
komisyonlar huzurunda bir b&r
tunlcme imtihanına ve dikiş ve
ya bıclti icısmı mezwıi.yet imti-
hanına tabi olacaklaıdır. lmti • 
hanlar yazılı, sözlü ve aleni ola
rak yapılacaktır. 

Erkek tcrzılık okullarına öi
leden evvel ve öitleden sonra da 
devam mecburidir. 

Dikit ve bir.ti kl&mıları mes. 
niyet Mııtiham yılda iki defa ya. 
pılır: Den 80llunda ve yeni den 
yı1mm batında ~eri mezu
niyet imtihanında muvafak ola
mıvan talebeler müteaıkiıp 3 me
amiyet imtiıaru devresinde mu
fttfak olamadıkları derslerden 
tekrar imtihana gire.bilirler ve 
bu müddet içinde okula devam 
etmejte mecbur deJ!ildirler. 

Diker taraftan şehrimizdeki 
er:kek terzilik okulunun her yıl 
talebe aayın artt!I'llmak suretile 
geni$letııınea de brarla.ştırıl -
mısur. 

----------~~~------------
Memurlar otomatik 
surette terfi edecek 
Dahiliye Vek.aleü memurlar • 

mız;.n terfü için yeni ve mühim 
bir proje hazırlamaktadır. 

Projeye JlÖre. idare kadrola -
nnda çalışanlarda; ordu için ka
bul olunan usul gibi, otomatik 
surette terfi edeceklerdir. Bu 
terfılerde kıdem kadar, ehliyet 
ve alınan randıman da 8ÖZÖU~ 
de tutulacaktır. 

Yeni mahsul tiftik 
stancl.rdiz•syonu 

&manyaya R(>nderilecelt son 
parti yapab ve tütikler hazır -
!anmaktadır. 1005 ton yapab ve 
563 tıon tiftikten mürekkep en son 
ı:>ari ayın yirmisinde Köstence • 
den gelecek husud bir lilebe 
verilecektir. 

TU:aret Ve.kileti yeni sene 
mahsulü tiftijtin ve yapağı stan
dardize nümu.nelerini tesbit et -
mek üzere bir eom.iayon 8~ 
tir. 

'Demek Beni Seviyor! .. 
l Yasan: 

Gldö Mopasaa 
T6rif .. i: 

SelAmJ 1. Seci .. 

Yolcusa ıonu lokantasının neden bir 
ecnebiye kiralandığı araştmllyor 
Vekalet müfettişi, bilhassa lokantanın çok 

0
<:l z~ kiralanmasının sebebini tahkik ediyor 

M ünakalat Veldleti müfettiflerinden Arif, Galata yolcu S"&

lonu k>kantasınm Romanyalı şirkete ne 8UJ"etle kiraland.ıitı 
üzerinde tahkikat yapmaktadır. Bilhassa ,Jokant.anm neden yaban
cı bir müstecire veril~i, niçin bedava denilecek kadar ucuz fiat. 
la kiralandığı üzerinde durulmaktadır. 

Müfettil Arif bir müddettenberi vaourlara verilen sular üzerin. 
de yapılan suiistimal ile diker ba14ı ımese\cleri hw1dnnda da tah
kikat yapmaktadır. 

Celepler Beledi- 5 lira mükafatla 
yeye cephe aldı bu iş yürümez! 

• 
Evvel davranıp sürüleri 
3 ay için peyliyorlar 

Belediye reieliiti kendi açaca
iı et sat~ yerleri hakicndald 
tetılo1clerini ilerlet"mi$tir. Bu ~ 
killer neöcesinde kasaplık hay
v .. nlar, dıoirudan doi'ruva sa -
hiplerinden satın ~ı, yani 
ortadaki mutavassıtlar kaldırıl. 
dıiı ve na&live hususu da temin 
olunduiu takdirde fiatlarm ki
lo basına on kuruş kadar ucD>
lıyabileceii anlasıtmıstır. 

Dı.Jler taraftan bazı celeplerin 
Pmdiden büyük süriı sahipleri
ne avans para veril) 2 - 3 av ic;;iıı 
havv;mlarını kendi hesaplarına 
pevledi'kleti ve bu sut'etle Bele
diVP"İ hayvan tedarik.inde müş.
külata maruz bıralcmva velten
dJkleri haber alımnıştır. 

BSLBDl1Ca 

Az ve sıcak ekmek sat
ma kurnazlığı baıladı 
Fırınlarda ekmeklerin muhak

kak müşterilerin önünde birer 
birer tartılıp öyle satılması hak -
kındaki kararın tatbmtına ge. 
çilmesi üzerine ekser fırıncılar 
işi kurnazlı!a dökmüşler ve az 
çııkarııp halka sıcak ekmek ve -
rerek bu suretle ekmeğin suyu
nun ağırlığından da istifadeye 
koyulmuşlardır. 

Belediye !ktısat Müdürlü~ 
dün fırın sahiplerine teıbliğatta 
bulwmıu.ş eskisi ~bi geceleri de 
çalışılması ve ekmeklerin laakal 
4 saat geçmeden halka verilme
ımesi bildirilmiştir. 

Bu emre riayet etmi:ven fırın
lar derhal kapatılacaklardır. 

• 
H .eyvan sergilerinde 

gaye temin edilemiyor 
Vilaveti:miz bavtar müdürlü -

fil tarafından açılan ha' van ser
ril.erinin 6 ncısı. yarın saat 15 
de Yalovada açılacaktır. Se!'2i
ve istirak eden cins harıan sa
hiplerine para mü:ki:fatı ve saat 
verilecektir. 

1 
Di~r taraftan baytar müdiir

lüiü. hayvan cinsinin is!ahına 
varıvan bu serltiler için idarei 
hususiyece avrılan 5000 lira tah
sisatın pek az oldu~nu göre-
rek köylüleri iyi cins havvan ve
tistir.mive teşvi:k kin tah~isatın 
arttırılmasını vilivetten isemis
tir. Cünkü, paranın azl:ğı dola-
vısilc tekmil iyi cins ve temiz ba
kılmış havvanlann sahiplerine 

mükafat veriHmeın~: .. bU:~ 
ciler ıo ikincilere 7,5, uçuocu -
lere 5 lira sı?ibi cüz'i bir miktar 
mükafat isabet etme~dir. 

Mersin ve Tayyar vapur
larr ge,di, Balmaya mo

törü yüzdürülüyor 
Fırtma ;yüzünden birer gun rötar 

~ Bartın battmdan Menin " 
lmroz hattından Tan-ar vapurlan 
dün ıelDiiJlerdir. Şile civarında ka
raya oturarak batan Balkaya motö

rOnQn y1lzdürlllıned için Alemdar 

tahlisiyesi dün vak'a yerine ıitmiş

tir. 

,. ..., 
··· ı 

7 Eyllil 
Küçük haberler 

• "'n • ,, 

,.. G~lerde Zarı! adında bir den.iz 
amelesi Tophanede, üvey babası İh
sanla kavsa etm.ış, tabancasını çe
kerek at.et etmek istcmış, fakat ta
banca patlamayınca bıçakla muhtelif 
yerlerinden yaralamıştı. Zarif Adli
yeye verılmiş ve dun Dorduncü sor
IU bAk.imliii tarafından tevkif olun
mu,tur. * Temmuzun yirmisinde ba§lam.11 
olan Adlıyenin yaz talili bUS(ln bit
mekteclir. Bütttn mahkemeler yamı 
sabahtan itibaren tekrar ~ışmıya 
baib.Jacaklardır. * Beyolbı kazası Ue nahQ>eleıiniıı 
mulatelif lhtl7açlan hakkında ıörill
mek uzere dün .Beyoilu kaymakamlı
lmda kaymakam ile kazaya merbut 
ı.kml nahi,,elerin mUdQrleri valinin 
rtyaaetinde bir toplantı yap11111lardır. 

Bu tarihi unutmayen. 

40.000 Lira o 
gün çekiliyor. 

7 Eylul .•...• Bu tarihi unut
mayınız. ÇiinkU bu tarih si
zin de hayatınızda bir dönüm 
noktası olabilir. 

Yazdan sonbahara geçer. 
ken taliiniz kıştan ilkbahara 
•eçebilir. Cünkü Milli Piyan
go o gün İzmir Enteraasyonal 
Fuarında ~itiliyor. 

(2) Liralık tam bileti~ 
4n.ooo lirayı o ıün banabi
lirsiniz. 

(1} Lirahk bilet size Zl,Mt 
lira ntirebilir. 

- Ben Lüizi tercih ederim. Kendine gel bira! •• 
Kardeşiniz Şarlotu beteniyor da - Kristian ba'°1ı dvvara ~ -
Lüizle evleniyor. Bay Pol da virmiş ağlıyordu. Bayaa Oaora 
Şarlota işık. Andermah dışarı çıkardı: 

- Çok mu seviyor? - Bizi yalnız bırakınız- Le • 
- Fevkalade çok seviyor. D~ husa1k buhranı ıeçiriyor. 

lice 8ıpk. Bir aralık doktor Kle.. Kristiana saatlerce inledi. n-
pn kmm bç0'8n Muelli Şarlo- yıkladı. Nihayet sükun balda. 
tun etrafında döndü de, ben u Bundan sonra Andermat tekrar 
blsm döiüşecelder sandım.- oclava geldi. Kızını kucağına a • 

._ Ve Kristian 1'u hdivacın nasıl lıp sevdi. Kristian bu mıınzarayı 
• No. 65 olduğunu bütün teferrüatile ö~ - se)rediyordu. Nihayet Ander -

_ Peki dedi., ıekin. zeUinin dul kadını kaçırdığım, re..._ Her hadiseyi öireDİfte de mat çocuğu bırllk.tı, karısına yak-
Ve ıliıve etti: Poltln evlaaeeetini söyledi. Jtris.. acı bir •Ya!• diyordu. laştı: 
_ Pol e\ leniwor mu". ti v " hl kla Bayan Onora : - Sana dedi. &eni görmek is-

J an sogı• a• 1 
: - Ben dedi bu derece ltak hir tiyenleri SÖ) lemeğe korkuyorum. 

- Evet. - Haberim var dedi, şimdi ar- •rkek görmedim. k F k t d kt _ Şnrlotla mı? tık beni yalıua lm'akınıa, uygya- ... artı . a a ne yapayım, o or 
_ Evet... Ço<."llğumuzu sor • cağım. - Şiir okuyor mu? Bonfiy seni görmek istivor. 

muyor un? Maşaallah sıhhatte!. Çekildiler. Kristian U)uyamı. - Elbette. Kristian ilk defa olar .. -' gü • 
_ Getir göreyim.. J'Ordu. Kalbi ber çarptıkça: Pol. Koridorda ay:ık sesleri duyul- lümsedi: 
Ve Pohin c;ocugunu kucağuıa Pol.. PoL. diye feryat ediyordu. du. Doktor Latonla doktor Rusel - Doktor Bollfiy mi? Demek 

aldı. Andermat gene sordu: Biraz IOnra Bayan Oaora ile hastayı ziyarete geliyorlar- harıştuuz? 
_ Opmüyor musun?. koeMI geldiler. Uyaaaa Kristia- dı. Anderınat karıSlna osuka: - Evet, eski kaplıealan da sa-
Kri tian öpmek üzere eiihli. u kısma ......_ Kucağına aWL - Doktor Blak da seni görmek b naldım. Bunu herkest"n evvel 

Andermat da eğildi. Çocuiu öp- Sevip oktHı. Daduıına ftl'di istiyor, dedi. duvan doktor kumalık etti, her 
tüler. Sonra Andermat çocaju Ander:matla 4adJ çıktılar. Bayu Kriatiyan eiddetle reddetti: gün bir kart bırakıp aıbhatiai 
almak istedi. Kristian verme4i: ODora ..... laurdan bôsetti. _ Hayır, plmesin .• Artık Wr sordu. 
Bırak, biraz dUa 7anımda cbar- Kriltiua ~ sordu: Ulta .. plmeshı. - İstediii zaDUUl gelsin. 
ilin. - LüiD illi ~ S-- An4el-t pek .-..Hı: - T.,.eklriir ederim, yamı sabaJa 

Bira IODr8 Goalraa geldi.=· -=M=-.=---='°:..::tu=-=m=al=--'----------------=-N.:..:•=----=el=•=-~-=-•=-=•=-=•=.::..:?.:..__lıt_u----'--_v--"ar::..;!-.·~-"---~~___,•eliri&. hl tla her riD 

Yerli kumaş 
ihtikarı var! 

Mürakabe komisyo. 
nunun çalııması 

tetkik ediliyor 
İç Ticaret Umttm MOdtlr 

Muavini Sllreyya tehrimize 
gelmiştir. Bazı tetkikler ya -
pacak, fiat mürakabe komia -
yonaaun (Bhşmel•rile de a
liluıclar olacaktır. 

Komisyon yerli kumaşlar 
üzerindeki ihtikin tetkike 
başlamıştır. Bir kumaşı birer 
müddet fasıla ile başka başka 
fiatlara sataa bir müessese 
hakkında da takibat yapıl -
m&ktadır. 

Kömür, manifatura, otom• 
bil yedek abamı fiatfa.n tes-
bit edildikten sonra tuhafiye 
eşyası ve hırdavat çeşitleri 
üzerinde tel.kiklere başlana. 
caktı.r. 

DENİZ 

lskenderu seferleri 
Deniz Yollan İdaresi, İstan -

bul - İskenderun arasındaki yük 
nakliyatını intizamlı bir şekilde 
temin için Dumlupınar vapuru
nu tamamen bu hatta tahsis et -
mi ir. Bu suretle Sakarya şilebi 
ile Dumlupınar vapüru lsta 1-
İskenderun arasında mütemadi
yen gidip geleceklerdir. 

Sahte bo
no davası 

• 
Dün bir maznun daha 

tevkif edildi 
Sahte mübadil bonoları tabı ve 

tanzim w muhtelif kmıselere 

ciro etmek suretile Ziraat Banka
sından 35442 lira dolandırmak
tan maznun Nihad Öz Kovun<:u 
ve suda ala.kadar 19 ikisinin mu
hakemelerine dün İkinci a~ır 
ceza mahkemesinde devam edil
mistir. 20 maznunun 16 sı mev
kuf 4 ü gayri mev'kuf olarak 
muhakeme edilmektedir. 

Dünkü cel~ eecen defa 
mahkemeye getirilmedigi anlaşı-
larak celbine karar verilen Rene 
bir bono sahtekarlı{rından mev
kuf Elem isticvap edilmiştir. 
Etem. sövlenildiiti ı?)bi bir bono 
aldıgını. fakat bunun sahte oldu
ğunu bilmedıgıni ıddia etmiştir. 

Bundan sonra -eavri mevkuf 
maznunlar mevanında bulunan 
AbdüJ.ka<iırin mahkemece .!?Örü
len lüzum üzerine muhakemesi
ne mevkufen devaım edilmesine 
karar verilmis ve mumaileyh der
hal tevkif olunmustur. 

Muhakeme, bazı tetkikat ve 
bir kısmı sabitlerin ee}bi için 
bac4ta RÜDe bırakılmıştır. 

----co--ı--- - -
MAAatr 

Maarif vekilinin tetkikleri 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Maarif Vekilimiz B. Hasan Ali 
yücel dün de Maarif Müdürlü -
iün<le bir müddet meşgul olnwt 
ve bazı mektepleri ıemıiftir. 

seni soruyor. Çecaia girmek • 
tiyor. 

Kristia• tlqleri uasmtla: 
- Tarafımd•n kendisine te

tekkür et, dedi. 
- Evleneceğini duyup duyma

dığ:nı da sordu. Duyduduğunu 
a()yleGim Bu hususta fikrini öi -
renmek istiyor. 

Kristiau keadiDi sıktı: 
- Cok muvafık ltaldUJn. 
- Kwmız:ı ne ad koyacağımı-

zı da öğrenmek istiyor. Margö. 
rit ile Jönöviyen arm~ında tcred
dilt ettiğimizi söyledim. 

Gebeliğinin ilk aylannda Pot 
ile çocuklarına koyacakları ismi 
dfü•iinmüşler, kıs olursa Tonövi
yen ve~ a Margörit koymakta it
tifak etmişlerdi. 

Kristian: 
- Caydım, tledi, Arlet koya -

cafım. 

- Arlet- ArleL Güzel isim. 
Amma ben ona senin adını ver
mek isterdim: Kristian_ Neyse, 
Arlct gü~I isim_ Ben gidiyo -
rum artık, biru 11G11ra gelirim. 

Damal ip İstanbukla müzmin 
Ye tedavisi imkfmıu bir clc.rt 
laalini almıştı. Senelerce bu der
din kangrenlqtigin.i &'Örenler: 
Çaresiz diyorlardı, devası yok. 

Ve hamallar, nbtımlarla iske
lelerimizde, keyiflerine ltuyruk, 
başı boş dolaşıyorlar, balkı har• 
ca kesiyorlardı. 

B11 hal böylece sürüp gider -
ken. Wrdenbire Denis Yolları ha
rekete ıec;ti; Galata nhtımında 
hamal zorbalığına tırpan attL 
Ha.mallara c;ekhlüzen verdi. Gi-
7inip kuşanclılar, mtişteriye çul
lanmaz oldular, vapurlarda çe -
kişmelere nihayet verildi. 

Bu öyle bir muvaffakiyctti ki, 
gazetelerimiz adeta b. -ram ilin 
ettiler. Günlerce bu işe dair neş.. 
riyat yapıldı. Gazeteciler rıhtım
lara davet edildiler. Ziyafetler 
çekildi. 

Bütiin bu gösteri c;ok yerin
deydi, (iinkü Deniz Yollan!Mla 
hamal işi halledilmişti. 

Demek ki, bu, devasız bir dert 
değilmiş! 

Böyle olduğu halde, Ka 
Adalar ve Boğa:.r.ic;i iskele 
hamallık orta c;ağla.rdıın 
bir ayıp şeklinde sürüp g 
tedir. 

Vapurlar iskelelere yan 
naşma:z, bir alay pejmürd 
fetli, dilenci kılıklı acaip 
lUklar halkı itckaka atlarl 
tarlar, ayaklara basarak, 
lara çarparak, kamaralard 
•ertelerde koşu.ıup dururla 
kın cıkmasını beklemede 
ledilderi eşyayı ahp taş: 
başlarlar. 

Ve arada sırada, gazet 
bugün okuduğumuz lıa 
benzer haberler okuruz: 

Belediye Kadıköy, Adal 
Boğaziçi iskel~lerindeki ha 
nn kıhkJannı düzeHmeğc, 
şe bir düzen vcrmcğe kar 
mistir. 

Temenni edelim ki, bu s 
kuduli-uınuz haber doğru cı 

SELAMİ İ.7ZET Si 

[ A D L 1 V E VE PO L 1 P. 

lzmir Belediye reisi Dr. Behçet 
bir Istanbul gazetesini da va 

Gazetenin mes'ulleri hakaret sayılan 

muhtevasını isba t için iz mire 
İzmir Belediye R~isi Dr. Beh

çet Uz, İzmir Asliye Ceza mah
kemesine müracaatla cTasviri 
Efkar· gazetesi aleyhıne bir ka
haret dav~ı aQIYUflır. 
Davanın mevzuu •Tasviri EL 

lir• da cKandemir• imzasile 
neşredilen bir İzmir ropörtajıdır. 
Muharir bu yazıda,, 1 ·mirde nok-
san gördüğü bazı belediye biz -
metıenncien bahsetmekte, fuar 
münasebetile toplanan kalabalı -
jl karşılayabilecek lokanta bu -
lanmadı~ı, yolların bozukluğu. 
nu yaZınakta ve İzm.irde bir fu -
ar kurulmuş olması bütün bele-
diye işlerinin tamam1anmıt w 
ihtiyaçların karşılanm.ış olmam -
na deWet edemiyecelinf tebarüz 
ettinmektedir. 

İzmir Belediye Reisi bu yazıda 
kendisine hakaret teıa.kk.i ettiği 
kısımlar bulunduğunu bildirerek 
dava açmış ve izırnir ~liye mah
kemesi, gazete sahıp ve neşriyat 1 
müdürle muharririr Kandem.irin 
İzmirde cereyan edecek olan mu.. 
ha.kemede bulunmaktan vareste 

GENE BÜYA 

GİBİ 

Nanemolla diba Mahmut 
Yesari ile konuşuyordu. Mü
Wenıe onların, kulak mis&. 
firliği benim: 

)lahmut Yesari -A.. üatad, 
ne diye günahını• &'irersiD. 
Bonıanlarım yarıda kalıyorsa 
kabahat benim mi? .. Kaynak
ta haşladım kaoandı. İstiklal
de baslad.un b~dı Yenip.
de haşladım kapandı. Daha sa
aa böylece yarım kalmış eser
lerimin bir çolı: misalini ve ve
sikasını \'erebiJirim. Sonra, 
aereden çıkardın cBlr riiya 
ıibi. roma1111Wl hana ait ohla. 
tunu.. 

Nanemolla - O seni. de-
a..:1 • ., .,. mı .•• 

Mahmut Yesari - Bayır, 
•ayır .. asla ... Benim defil, ltel
ki bir tercüme. Hem de A-. 
rikan eseri .. 

Nanemolla - O halde, ltU
don ... 

Mahmut Yesari - Elbette 
pardon üstadım, pardon.. r• 
riiyorsua ki, benden eser alaa
lar rüya gibi nlmıyor)ar eser 
verdiğim \•akit gazete devaa 
edebilecek mi, etmiyccek mi? .. 
dive asıl riiya, hem de cKor. 
kulu rlJyaa gören ben oluyo
rum! 
NİÇİN YOL 

YA P T l R l L M 1 Y O B! 

'Üsküdar ve istanbul tevkif
hane veya hapishanelerindeki 
bir iki vak'a üzerinde Nane
molla ile hasbihal ederken 
ütada: 

- Niçin bu adamlar çal~tı
nlmazlar? •. 

Dive sordum. Şöyle cevap 
nrdi: 

- Hakikaten; ben de kendi 
kendime hep bunu sorar, du-

kalmak istiyorlar a ıstına 
retile ifadPlerinin ve bu tal 
rinin bildirilıme.sı için Is 
Adliyesine muracaat etm 

Dün asliye yedinci ecza 
kemesinde gazctenm sahıb 
yat Talha .Ebuzzıya ile ne 
müdürü Cihat Baban ve 
rir Kandemir dinlenmişlc 

Dava edilenler İzmir 
mahkemesinin talebine şö 
vap vermişlerdir: 

c- Doktor Behçet Uz 
himıetlcrine bakan bir ş 
olması dolayısile kendisını 
bret teliık.ki ett~i ve bız 
kitten başka bır şey olmıy 
zU.arımızın .muhteviyatı te 
isbat edilebilir. 

Bunun içuı muhakemed 
lw:ıımaktan vareste kalaıb 

hakıtımı7.dan feragatle d 
nm İzmirde huzurumuzla 
masını i<>tiyoruz... 

Hakim icabını düsünm 
talebi tesbit ederek evrakı 
mir mahkemesine iadesin 
rar vermiştir. 

rurum. Siyaıi mahkwn 
Jıafif cezalılar müstesna 
mak üzere diğer malıku 
lıapishanelerde çürütınel 
• yol inşaatına sevketm 
muvafık tedbirdir. Mesela 
yanbakır. ı merkez ittih 
dip sıkı bir jandarma 
faza ve nezareti altında 
den, hırsızlıktan, dolan 
hktan, beyaz zehir tica 
tlen, ırza tecavüzden, 
cu1uktan, yankesicilikte 
tilistan ve buna mü 
suçlardan mahkum ola 
limilen Irak veya han d 
yolunun infaında çalıstı 
ltem ahlildannı tasfiye 
hem de günahlarını mi 
hizmet etmek smetile adi 
lerine fırsat verdirir. 

ONA HAYRET 

EDECECıİNE.. 

İzmir kualanndan bi 
lıiycde bir köylü ka 
vahşi hayvanlar parçal 
Bunu haber veren bir ıı 

- Nasıl olar, medeni 
bu devrinde valafi ay 
nasıl lılir kacluu .-r~~ 
lider? 

Dive kafa tutuyor. 
rm biribirini tlaha ·~ 
tarzda parçaladıklan bu 
virde bir kadıaın köyde 
kırda belki bir kurt, y~ı 
hir ayı tarafın4an p~çala 
elmasına hayret eden bu ı 
te hakkında Nanemolla il• 
rüşüyorduk da; 

- Ayol, o ne yaptığını 
miyor galiba .• 

Dedikten sonra, sözünü 
le bitirdi: 

- Bir kadının daida 
hav, anlar tarafından p; 
landı~na şaşıp kafa tut: 
yeı·de cAksarayda bazı e 
su bastı• haberine bu •• 
medeniyet. de Ş8$Sm wc 
tutsun!. 

A.ŞI 



b 

.... d L ~ üııu L~IWlllUı 
lngiliz. Ameri- iT ah iti General de/ 
kan an]aşması Gaulle'le birleşti 

(Baştaraı 1 inci sa11fada) • 
Brltanya oe!irile Aııterlk3 u.rlciyc Halk valiyi azletti 
si ara.s.ında. Vaşlngtanda teaU edil· ımeıı. d'r 4 (A.A.l - Reuter: 
miş olan notaların melninl neşre • Lon ~·.,,...,;yeti altında bu}u-
iedir. Fransız "'"'"- b 

Buyiilt Brllanya sefiri Lolhi3Jl'm ve P<>linezva adalarının as nan ı--"'' eden Tahiti ada-
noıa.sı exciımle ş.ınları lhllva etmek· adasınıtten.,,.....eral De Gaulle'e ilti-
ledlr: sının. .. 'ld 'hnekte-

Büyllk Bri\aDY& hükümell ıtrall· hak ettif!i resmen obı ırı 
Y .. inlıı Birleşik .Aınerikayll J<arşl clilfır. aber aJ·-•·i!ına göre. T.ahlt. i 
duymakta. oldoiu dosUok ve seıor- UJ'U.l ledil Patı hisleri ve bu devletin milli em· valisi ahali tarafından az mış 
nlyeıtne ~österdiii alıl.ka dolayısile ve general De Gaulle tar~ 

f asını · bır· valinin tayınıne ınti-
ve l'arp nc;d kUrresinin ınüda a venı · ·d ··ıe 
temin için cu·ı~ik Aroerikanın dl- zarcn rnüstemlc·kenın .. 

1 ~~;jk 
ier Amrrikan devletleri ile ınüe!ISfr 1l}€Sı?Ul olmak üze~e ~C. 

u eltitl bır· he"et tc.skil edılınist_ır_. 
bir ~1' birllii ya.ı>m&sını an ' ...,,. 
cihetle Büyük Bl"i.tanya. bükii.JUeil 

K 1
. ' . 'b! ·-•I terre ra ıyesı, Avalon şı cez11~ • 

neuve'ün cenup sahili ve Dennude:s
körfezlnh1 sa.itil şarkı üzerinde de
niz ve hav:ı üslerinin tesis ve b\lD.
Iardan derhal i.ıd.i!ade ederek bura
lara. cürebUmesi, le.rayı fa.a.H:ret_ etnı;
si ve himaye eylemesi ı~ın Bırlet 
Amerika hiık.Cm<'tine bili\ bedel ve 

afaUliıl
ka.1:.t ve ş:;.rt'.':ız bir icar ınuv 
de bulanaca.kt1r. 

nund.m maada, Birleşik Aınerik•-
nw Ca.raibe'lcrde ve İnl:'liz grü.Yanuıda 
sair ha\'a ve deniz üsleri tesis etınek 
arzusunu n,azarı dikkate aıarak, ora
larda bulanan mti.tea.ddit. hukuk ye 
enıvaU üurine m.addi ve bir ıüna ı-
ra voya tlori l<U'""'1 )<oyıııal<B,_ 
· "da ya.xılı nıa
lıı&iiiz Krailyeııl a.şaı• mrt 
h&Uerde Birleşik Anıerikanuı e -

Is üsleri verecektir. 
ne bava ve den hilleri,. 

Bahama adatu-ımn prk sa . te 
Yam.:ıtcu'nun ceuUP saltill, Saill .. 
Lueia'nw. garp MJılli, Tri.Ditc'nlıı :-~ 
nhili, Parla ködnl ve GeocgcloV11 ... 
dan 80 kilomelreiil< bir ]<ulur d:ıhl
llnde AnllrU& -il• İJııilU ~uyaJll 
Ameri.ll& BirlefPk ttevleU.ermm; 

ı:ifü bül<İilll•llıl• devrW""eil . ilk 
Ye askeri teçbbata mukabU, bıı' 
hüJulnıeti Anıcrika Birleşik devleU~-

uk nl<I fıkrada- •il<-
ri lıukUmetıne ,- • .. ıe.re-
redilen buhın kolıulJk:JMl ,-o.s 
cekhr. 

BU.hin alkl"CdUeD bU üsler, 99 sew 

nelik bir nıtiddet lçin Birleşik ~ 
--ı"-ek ve tıer t.ur u 

rikaya ıca.ra vcı. ..... - . nıuat' 
lear bedeli veY• m,as:ırift.eıı 
bulunacaklardır. .. 

b.-.ı .. b.,.lıca şunla&"J :ıouY-
ııuıı. ccv• ~ 

lemifl.lr' ~~·-•• mllli emıılye-
aBirletil< Aıne•

&inİ takvb'e ecıecek olan v~w ıarp nı
__ , mıiclafllll için diı•r Ame

•ı.f karrçıtU.& . lk" ıne 
rikan devleUerUe miJSpci tetr 

1 
-

~• yisl miJıyllSla kUV• 
aaı kabill.feller- .. ··ıı. Brilan-

Sovyet Ordusu
nun manevraları 

.Mookova, 4 (A.A.) - Odesa -
d:ı bir nutuk söyleyen Mareşal 
Budienni, halen. &.:ıvye~ler Bır-
li

-. ·n ınüteaddıt askerı mınta -
gır.ı 1 t k kalarında yapıl!'lakla o an,, .. a .~ 

tik ekzersizlerının cBuniini<ü 
garp harbi meydan muhareb~ -
!erinden aJ.ınmı.ş derslere• istı -
nat etmekte olduğunu bildirmiş-
tir. 

Romanya 
(Baştarafı 1 inci scı11fada) 

fktısada müteallik nezaretler 
:mütehassıslara tevdi olun~cak~ 
tır. Eski iktısat nazırı del!ısnu
yecektir. 
Akşamleyin ıı;ı<meral Antoneı>-

ko demir muhafızl";'ın r.eisi Si
ma ile ,görüşecektir. Sıma d:a 

kabineye g;recektir. 
Bükreş, 4 {A.A.) - Reuter: 
Rumen gazetelerinin yazdı~ -

na göre, :ıtomanYa. Hariciye na
zırı ManoıJesco, Vıyana konfe -
ransında kendisine yapılan hür
metsizce muameleden dolayı si
nir buhranına uğraımı;tır. 
Viyanalı me~hur mütehassıs 

Lisenschemmel Alınan Hariciye 
Nazırı Voıı Ribbentropun tali -
matı üzerine ManiıOilescoyu Bük
reşe kadar refakat ettikten sonra 
dün ayrılmı.ştır. 

KISAA.JANS 
HA BERLERI 

..._ Londra, t - (Reuter) Holanda 

Eden söylediği 
nutukta dedi ki 
Londra, 4 (A.A) - Büyük bir 

öğle ziyafeti esnasında bir nutuk 
irat eden harbiye nazırı B. Eden, 
ezcüınle şunları söylemiştir: 

Büyük Britanya muharebesi 
etrafımızda bütün şiddetile hill<:
münü sürmektedir. Bizim için 
Ağustos ayı bir çok noktai na -
zardan bu harp senesinin en iyi 
ayını teŞkil etmektedir. Ancak 
sonbahar yaklaştı diyerek istila 
tehlikesinin bertaraf edilıni:i' ol
dujtunu düşün:ınek pek büyük 
bir ihiyatsızlık olur. Bunun ak -
sini düs:iinmek lazımdır. Alınan
yanın bu memlekete hakim ol -
mak için ilf.n etmiş olduğu isti -
ıa kararından sarfınazar ettiğine 
dair hiç bir emare mevcut bu -
Junmaınaktadır. Bilakis bizi da. 
ha bir kaç hafta mükyakkız bu

lundurmak için bir çok emare 1 
;mevcuttur. 

Parolamız gözlemek ve hazır 
bulunmaktır. Fakat bu hazırlık, 
müdafaa hattında pasif bir su -
rette b<>kliyen kıtaatın hazırlıil;ı 
değil, düşman kapılarımıza gel -
diği takdirde onun üzerine aıl
mak emrini bekliyen bir ordu -
nun hazırlığ:.dır. 

Öyle zannediyorum ki, ordula.. 
runızı teşkil etmekte olan un -
surlar noktasından, hiç bir va -
kit böyle bir orduya malil< bu -
lunmamışızdır. Askerlerimizin 
techizatı fevkaladedir. Bunların 
kuvvei mil.neviyeleri de bundan 
aşa.i(ı değildir. Müdafaa tertiba
tı.mız hayret verici bir sürat i
le 'terakki etmiştir. Milli sahada 
adeta bir inkılap ~il etmekte. 
dirler. 

JAPONYA 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Hongkong, 4 (A.A.) - Reuter 
ajansı bildiriyor: 

Çin kaynaklarından alınan ha 
berlere göre, Japonya tarafın -
dan Hindiçininin istilası halin
de alınacak tedbirler ha~ında, 
Hindiçini ve Çin makamatı ara
sında bir itilaf husule gelmiş -
tir. 

Valii ·iımumi amiral Decouks, 
Japonyarun veya Japon ordula -
rının Hindiçini arazisinde üsler 
teşkil etmelerine hiçbir zaman 
müsaade etmiyeceğini. Chung • 
King hükfunetine temin etmiştir. 

a§arcılı Istanhul Mebusları 
Dün Şileye Gittiler Bir tandır ustası 

aranıyor! 
İyi tandır yapmasını bilen ve 

bu tandırı mümkün olduğu ka -
dar ucuza maJedecek olan eski 
bir tandır ustası aranıyor. Bu i.. 
şe talip olanların, Pazardan ma
ada her gün gazetemiz idare me
murluğuna müracaat etmesi lii
zımdu! 

Şileliler Yol, Doktor, Hamam ve 
Orman Meselesinin Hallini istedi 

Şimdi bu tandır uııtasını niçin 
8l'adığıınuı anlatalım: 

Daha önümüzde bir, iki hafta
llli. yazımız, uzunca bir güziimüz 
olduğu halde, ne olur, ne olmaz, 
diye biz, şimdiden bir tandır us
tası arıyoruz. MaHlm a, oduna 
ne kad81' narh konsa yine paha
lı! Pahalı mabab, haydi odunu 
uyduralım, ya sobayı, ya soba 
borulanru ne yapacağız? Gazete. 
lerin yazdığına &öre, adi saçtan 
bir soba borusu daha şimdiden 
vüz yirmi beş kuruş .. Henüz pJaj 
mevsiminde, yfu: yirmi beş ku
ruş olan bi:r borunun, kestane 
karası eserken iki yüze, bağ bo
zumunda iki yüz elliye fırlamı
yacağı ne rnalUm? Aksi gibi, ida
rehaneınizdeki bir kaç sobanın 
da bu yıl, borularile birlikte ye
nilenmesi lazım! Şu halde idarc
hanemizde dört, be1 soba oldu. 
ğuna ve her sobavn da on beşer, 
yirmişer boru ic~p cttii'ıine gö
re, varın hesap edin bunlara 
harcanacak p:ırayı! 

İşte bundan dolayıdır ki bh, 
simdi idare!ıanemizin muhtelif 
yerlerine knrduraca~ıınız tandır 
için iyi bir tandır ustası arıyoruz. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Hamiş; 
ÖUiimüzdeld kış mevsimi için 

buldu{'UIDuz ve sobaya nislıetle 
pek ucuz olacağını tahmin ettiği
miz bu çarenin ihtira beratwı, 
gavet ehven fiatla Tan sahiple -
rinden Bay Halil Lutfiye de 
devredebiliriz. O. C. K. 

\ 
ANADOLU 1 

'--'~~A.:...=B-=E~R..:L:...::-E • ..;,R;;..;...I _, 

Kınkhan'ın ilk pa-
muk mahsulü 

Ber.gama, 4 - Bu yıl lıölge -
mizde Bergama'nın aşa~ı Kırık.. 
han köyünün yetiştirdiği ilk ve 
nefis akala pamuk .mahsulü me -
rasınıle piyasaya getirılıniş ve 
110 kuruştan satılıruştır. 

YENİCE PANAYIRI 
Çanakkale, 4 - Canakkale 

Yenice hayvan ve emtia pana -
":rı bu sene 14 eylülJ.e açıla -
cak ve dört gün devam edecek -
tir. 

İstanbul ;meb'usları. dün Şile- 1 
ve gitımi31er ve orada Halkevi 11»
nasuıda Şile 'kazası halkı ile te
mas ederek onlann dileklerini 
dinlemWerdir. Sile halkı.. ken
dileri icin hayaU bir eheırımıi-,.eti 
harz olan oı:man meselesi etra
fındaki. dileklerinin kısmen ta
hırl<ku:k etmiş, fakat brr kısmı
nın henüz muallakta olduğunu 
söylemişler, tahdit komisyonla
rının faaliyet tarzından sil<Avet 
etmişlerdir. Meob'uslar, halkın ar
man meseleleri hakkındaki si
kil.vet ve dileklerini kavdetmi.s--

!er ve Ziraat VekA.leti nezıdindıe 
tekrar ehemmiyetli surette te -

eebbüsatta bulunacaklar= -
~-

Gecen seneki bir lk:ısmı dilek. 
lerirrin verine ı;ıetirilme;inden 
dolavı m<t>'uslarma teşekJ<ür e
den Sile hallu. bir haıınam. bir 
sevvar doktor ve 30 kilometre
lik mühim bir yoh.ı.n bir an .,.,,._ 
vel yap<lmasını rica et:ınislerdİr. 

Meb\ıslarımız, bu~ Çatalca
ya giderek ora baBrının dilekle
rini dinliyeceklerdir· 

Hitler Dün 
nutuk söyledi 

(Rrı.•ı.arafı 1 inci sa•ıfada l 
yan.maktadır. İngilizler bize pek 
yakın bulunuyorlardı. Bu arzu
larını mükemmel tıtmin edebi • 
lirlerdi. Fakat kendilıklerinden 
çekildiler. 

!Almanya veltal
ya ile ticaretimiz 

genişliyor 

H:ılen Alman kıt'alarının işga
li altındaki büyük arazi, mütte -
fiITT.miz İtalya tarafından daha zi
vade genişletilmiştir. İtalya da 
Sarki Afrikada İnsiyativini al -
ını.ş mcvkiini takviye eylemiş 
ve fn.giltereyi geri atm1<;tır. 

Biz daima şunu mii.>alıede et
tik ki İngiliz propaı;ıandası, bir 
sahıkadan derin bir çukura dü.. 
şüyor ve fakat bir kaç gün sıonra 
daha yüksek şahıkalara yükseli
yor. Mesel.3. ben bir gün şöyle bir 
şey buldwn: .Şimdi harbin mu
kcdderatı aıılaşıltnıştır. Eğer Al
manlar Parise gelıneye mu' af -
fak olamazlarsa - ki olaınıyacak
lardır - \harbi kaYobedecekler-1 
dir. Fakat her şeye rağmen Pa
rise ıtelirlcrse, o zaman harbi 
İngiltere kr,zanaca·ktır.• İngil -
tere müteaddit ve sözde muzafferi· 
yetlerini ~le böyle kazandı. Bu 
muzafieriyetlerin en şanlısı, 
Dünkerke firarı.dır. 

(B~taraı 1 inci sa~fııda) 
!arını ör'r>meğe giri.<mı.iı;ler, mem
leketimi..." ı::elirl<en bir müddet 
evvel hudutta alakoyduklnrı bir 
çok mallara ihracat müsaaJesi 
vermişlerdir. 

Bu yoldan olarak dün 14 va -
J!'Oll Jdı.ğıt ıtelmiştir. 30 vagon da 
yolda bulunmaktadır. Bundan 
başka İtalyan hüküıneti daha bir 
çok maddelere Tüııkiyeye ilıraç 
müsaade~i vermiştir. 

Ya:kında kara yolile 1talyadan 
mühim iilialat yapılabileceği an
laı;ılmaktad:r. 

ALl\IANYA İLE TİCARET 
Almanyanm hariçten alaca~ 

maddeleri mübayaa etır.ek üzere 
Berlinde Brat ~tele namile bir 
şirket kurulmıı.ştur. Bu şirketin 
mü telıassısı bugünlerde şehrimi
ze gelerek piyas:.dan mal müba.. 
yaasına başlıyacakiardır. 

Almanlar bizden alacakları 
malları memleketimizde muaye
ne ederek tesellüm edecekler, 
gönderecekleri malları ise kendi 
vasıtalarile buraya kadar getire
rek memleketimizde bize teslim 
edeceklerdir. 

Bütün nakliyat mes'uliyeti Al
manlara ait bulunmaktadır. 

N aklivatta KaradPnizde bulu
nan Alman vapurlarından istifa
de edilecektir. Trenle de nakli -
yat yapılacaktır. 

ıxw.~ 
Vur abalıya 1 

F raıısızlar, tabii Vişi'de-
kiler, şimdi, büyük harp 

mütarekesinin illı: aylarında, Da
m11t Ferit zamanında, lstanbul 
bükfunetinin gösterdiği ruhi ha
letin aynım gösteriyorlar. İtil.if
çılar, İttihatçılardan intikam al
malı: malı:sadile Kürt Mustafa ıli. 
vanıharbini kurdukları gibi, on-
181' da, harp mes'ullerini ve he
zimet mes'lıllerini muhakeme et
mek için, teşkil ettikleri yük
sek .mah.kemede, bu mes'nllerl 
bulmalı. kadar, belki de daha zi -
yade parti kavgalarının kin va 
intikam hislerini tatmin etmek 
ister gibi göriiılüyorlar. 

Fraıısndan gelenlerin anlattık.. 
larına göre, Vişi hükümeti erlı:i>
nı, adam olmamız için böyie bir 
harbe girmemiz lhımdı diye
cek !.adar, vatanperverlik bskı
~dan düşkünmü'1er. Onun i
çın, Fransu guelderi harbin ve 
hezimetin bütün m~s'uliyctini 
•Vur abalıya!, kabilinden Da
ladye ve Reyno kRhinclerile, on.. 
1~ z~anıııdaki askeri şeflere 
?:'klemege çalı.,'!tyorlar. Harbin 
ılan~dan değil, fakat a•keri ha
rekatın. sevk ,.e idaresilc hezi
metten :Uareşal Pcfain ile Gene
ral Wc-ygand da, taıııamile dc;;.il-
54:. de kısmen mes'uldü!lcr. çÜn
kü bu ilı:i ihtiyar kumandan da, 
son zamanlarda işbasında idiler. 

~ilvaki, elde henüz Üt buçuk 
mılyon asker, el sürülmemi, 
tanklar ve tayyareler varken 
harbe mü.•temlekelcrde devam 
etmek karan vermiycrek müta
reke aktcden \•e te•lim olanların 
da, hiç olmazsa, doğru hareket 
ettiklerini ve yapacak başka şey 
kalmadığını isbat etmek için 
muhakeme edilmeleri !hını gel
mez mi? 

Hem höyük bir milletin bövle 
feci çökü~ünlen, yalnı~ iki dü
züne insan mı mes'ulJür. Fran
~. ~!bi ~em'!kra5i memleketinde, 
bufün >ıyası partilerin ve hatti 
milletin de mes'uliyeti vardır. 
Çünkö başlarındaki adamlar, <>
raya zorbalıkla d~!;<il; rey san -
ılıklBl'ı içinden gelmişlerd:r. 

A. D. 

RESMİ HARP 

TEBLİGLERI 
- INGILIZ TEfıLIGI 

veUtndirecek bulunan B\l7u. 
Ja hül<Uınellııiıl bıı ııııüfl<ar be~a-

B . ıeşik Am<rİkA 
nat ve yarekitlJll, ır 
hukiı.mell takdir eder. Bin•eıt;~~~ 
Buylik BritanY& bilkÜJtleının 
leriııl mcııuuınlyeUe kabul eyler.. \ 

baş\·ekili Degeer, dün ögleden son
ra sı.hhl sebepler olayısile istifasını 
vermfi;tir. Adliye nazırı profeOOr Ger
grondy, lıı:ışveltil .olacaktu·. * Çunidng, 4 - Jngilterenin Çin bü
yük elçisi t;;ı.yyare ile llongkongda.n 
dönerek buraya gelmiştir. (A.A.) * San-Marlno, 4 - (Ste!ani) San
Marino Cumhuriyeti ün 1640 ıncı 
senci devriyesini tes'id etmiştir. 

Bu arada Japan donanması -
run tam Hindiçini karasuları a -
çık.larında dolaşarak bL :.in şi • 
mali ~arki sahillerini abluka al
tına aldığı bildirilmektedir. 

Hayphon.g'da büyük bir faa -
liyet işaret edilınektedir. Fran -
sız ve yerli kıtaatı, sahil !xıyun
ca bütün müdafaa mevkilerini 
muhafaza altında bulundurmak
tadırlar. Sahil şehirlerindeki 
Fransız ' kad:n ve çocuklarııun 
tahliyeleri için hazırlıklar ya -
pılmaktadır. Harice çekilen bil -
tün telgraflar Fransız makama
tı tarafından sıkı bir sansüre ta
bi tutulmaktadır. 

lnoiıtere ile Amerika 
( B~tarafı 1 inci sa11fada) 

türlü ynrdınu yaparlar. Şimdi 
İngiltere ile Amerikanın yaptık
ları ,...fbi. 

Norvec harekatıııın bidayetin
de. İngiliz askeri raparları. bi
zim vaptıiiımız büyuk hatadan 
memnunivetlerini gösterivordu. 
Ve İntıiltere de nihayet Alman
larla boy ölçüşmek fırsatı ııeldi 
diye sövlenivordu. Bu fırsatı el
de ettiler ve mücadele basladı. 
Kaderin bir istilızasıdır ki İnııi
Jizler. yedikleri darbenin belki en 
büvüi!i.ınü bizzat kendi :propa
gandalarından yedıler. 

İngilizlerle h"r yerde bövle ol
du. İngilizler valan söylediler ve 
daima yalan söyliye<:eklcr. De
nize atıldılar •ve .bu büyük bir 
zaferdir• dediler. 

Diğer taraftan nakliyat Al _ 
manyadan yapılmak ÜZC're bütün 
şimal memlekeUerile ticari mü -
nasebe-tl('r tesis için müzakere -
!er vapılmaktadır. Musbet neti
celer alındt.İ'ı takdirde İsveç, 
Norveç, Danirnarkadan bir çok 
ihtiyacımız olan maddeleri te -
min etmiş olacaitız. 

DÜN İNGiLTEREYE YAPILAN 

AJ[INL/\.ll 

Londra, 4 (A.A.) - llava ve cta .. 
hill emniyet nezaretlernln ıebllli · 

Yuka.rula bahsedilen bey:ınah naz'."" 
dikkate alarak, Birleşik Anterika ııu
kümet.t, Amertkan bab.ri:resine. ~~ 
sup elli de,:,troyerl derhal ınır• 
hUkiımeUne tcısliın edecekllr. ~J~kfır 
de•lroyerler woımılyelle ı,:ıoo ıonlül< 
destroyerler tipi oıa.ra.k maruf bU

huunaktadtr .• 
İNGİLİZ DONAN)l.ASI 

" 
Tokio, 4 (A.A) - D. N. B. bil

diriyor: 

Bu memleketlere göndereceği.. 
miz ve yine buralardan alacağı -
mız maddeler Almanyadan ge -
çecektir. Tuna yolundan ve 
trenden istifade edilecektir. Al -
man hükünıeti bu yoldaki teşel>
büsümüru iyi karşılamıştır. 

Alman hücumu Burad:;r. beya.D edildiğine ııa:ıara.Dı 
BUyuk. Brit.aııya, iucilll adal;&rınııı 
etraJ'ıudakl sular donanma için du
rulamı:racak bir vaziyete tl.i;:i ,,-.ıse, 
don.ınwa.yı biç bir vakit teslim ve1.• 
hnh.ı t"hniyeceğini, Birlelltk Aıncrı· 
kayJ ı~min etmifUr. 

llull 29 ağustos ıarilıinde Lord 
Loth;an'a bir mektup yazarak Büyük 
BritaN.~ı.nın donan'lnasını ba.~rına
mıya veya teslln"l etm.emiye karar ve
rip vermcdij'lnl sormuş ve Lord Loi
hlan da U&hrmıımlJ'& ve teshm et

Dlıemi,,-~ kar&r veritdlfinl blldimılt

sıyasf EZ 

~ü~~· vazıyet 
• 
Avrupa birliğine 

ait iki praje 
ir ~ne cıevam etlen, harp blt

Ja medeD, ıallp, matlüp belli 

~ oJJU3d3.D. muharip iki tara

-ki Avnıpa:nın siyasi. içil 
fuı yara. .. 

1 d
i k.üJturcl esaslarını bu-

roı.i. lk ısa • ~ 
"'""'"'-1.ıD pJ.iıılan ile u:-raş

'"ü.ndeP ..._.,._ 
tık-tarı rörü.1U1or. 

'IC'oa .. rutın açılması ınüna
Vlyaua. .. ~ 

Akşam gazetelerile nimresmt 
Domei ajansı, bahriye nazırı B. 
Yochidanın ıstifa ettiğini hildir
mıektedir. Bahriye nazırı vekili 
B. Smuyai b~vekil Prens Ko -
noveyc, dahili ve harici vaziye
yetin ciddiyeti dolayısile bah _ 
riye .mehafilinde nazaret~ baş -
ka hır zatın getirilmemesi Lte -
nildif!ini bildirmiştir. Siyasi me
hafüde zanncdildij!ine göre, bu
na sebep veren şey, B. Y-0shida
nın uzun hastalığı olmuştur. 

İnr,iltcre ile Amerika arasın
daki' bağlar o kadar tabiidir ki 
i.ı.;:te resnıi ve tantanalı bir itti -
fak iHinı ynpılmakst7.ın birbirle
rine üsler ve muhripler veriyor
lar. Amerika Cumhurrcisi, Atlas 
Ok\icnusunun şimal ve ccnu
bundaki İng-iliz nıüstcmlekelc
riude Amcrikaya deniz ve hava 
üsleri verilmesi müna...~betile 
·Bu emniyet ileri karakollar nın, 
Garp .. 'ı.sıf Küresi .için, kıylT':eti
ne paha olmaz• dıycr. llakıka
ten Öl Jedir. Çünkü bu iisler, Şi
mali Aınerikanın, Or~u An1crih.a
nın ve ltısuu~n de Ccnu!ıi Amcri
kanııı müdafaası bakımından son 
derece eheınmiyet!idirler. Atlas 
Okyanusundun Amerik:ıya hava 
ve denizden gelecek taarruzları, 
bu üsler karşılayacaktır. Terre -
Ncuve ve l.lermudes adalan ile 
llahaına a<lalarındaki üsler doğ
rudan doğruya Şimali A.ı.-cril.uı
nın Şark sahillerini, A'1tigua 
Sainte - Lucie ve Trir.i1C Jtlaları 
ile İngiliz Güyanıuda!i.i ü:.lcr de, 
Orta Amerikayı ve bilhassa Pa
nama kanalını ınüdofaa edebilir
ler. İnı:iliz Giiynni ile Trinitc a
dasındaki üsler, Cenubi Ameri
kanın Veneziiela ve Kolombiya 
de' !etlerini de miidafaa edebile. 
cok bir ""•lmlceyşi ve coğrafi va
ziyclttdirlcr. 

Nihayet, garpte büvük muha
rebe ı:eldi. Bilhassa bu se>fer es.
nasında İnr.iliz k-0mbinez<ınu. 
mağlübiyetler kaydetıneKten ba.s
ka· bır şev va~madı. Fransa. 
si.r:ıdi ma~lup c-d.ılmistir. Fa~at 
simdi ne dcnivw? Dendi ki: Ni
hayet 1ngdtere bütün kuvveti 
ile kendi basına tahassüt edebi
lecektir. İngiltere, simdi her za
man ve daiına arzu ve ün1it et
ti:. trateiık vazivete gelmiştir. 
Fransa vükü, ancak İngiliz ka
nının akıınasına seılıt!P olınustur. 

Führer, sözlerine devam ede -
rek. demiştir ki: 

İngiltere icın. harp daha fu; 
sene devam edecek dendi. Fa
kat ben vaktile Reich Mareşal 
Görlnl!<!, her şevi be< sene icin 
hazırla, dedim. Ben harbin beş 
sene sür~gini zannettiğim i
cin bövle hareket etmedik. Fa
kat her halde İngiltere vere se
rilecektir. 

(Bcıstaraı 1 inci saııfadcı) 
de bombalar atılın~tır. Burada i
ki ev vıkılrnı.ş ve bir ev hasara 
uğramıı;tır. 
Şimali garbi ve şimali şarki

de. yaralı ve ölü çok drğildır. 
Bristol kanalı nuntakasında bir 
mıkdar yaralı ve pek az ölü var. 
dır. 

İngilterenin diğer bölgelerine 
ancak bir kaç yüksek kuvvette 
infilak bom'bası ve bir çok yan -
gın bombası at!lmı.ştır. Bunlar 
bilhassa Londra civarındaki eya~ 
!etlerde ve İskoçyada kırlara 
düşmiL~tür. Yaralı ve ölü yoktur. 
Hasar pek azdır. 

Bu sabah. iki d~an tayyare İru
pu, cenubu şarki sahilıınızi geçm~le.r
dir. Bir erup, Kent eyaletinde ~
yare meydanlarını boÔ\bardımana te
§Cbbiıs etmiş, diger grup da, Tımes 
nehri m.ansabıru g~tikten sonra 
Cseks eyiıletinde tayyare m~danla
n.na ayni tesebbü:rte bulunmuştıır. 

Düşmana, derhal avcı tayyareleri.in~ 
ve hava d~fi bataryalarınrıı tarafın
dan hücum edilmiştir. Duşman tay
yarelcrinden ancak pek azı, müda
faalanmızı geçm.ıye muvaffak olmuş
tur. Bir kaç bomba atıldığı bıldı

rilme-ktedir. Fakat fimdiye kadar a
lınan haberlere göre, hiç bir hasar 
ve hiç bir yaralı ve ölü yoktur. 

ALMA."! 'l l!:RLİGİ 

Berlin, 4 (A.A.) - Alman ordu· 
ları başkumandanlığının tA.blıgı: 

Tayyare gruplarımız, cenubl ingil
terede hava meydanlarına yeniden bil ... 
cum etmişlerdir. Tayyarelerimiz han
garlara ve t.ezııah te.ı.at.ına bomba
larla hücum etnüşler ve bir çok 
yangın çıJ<arm~lardır. 

Ur. 

50 DESTROYER 
Jlalnı.ye uezareLlnln bildirdiğine 

töre, ins-ıtereye t.esllın edilecek elli 
detroycrden sekiz ta.nesi soston şeh
rlndtdlr. owııarın en ıeo cumaya 1 
kadar teslim uıua.ınelesi it.ınam ecii- 1 
lecei<Ur. 

•>ij:,·r destroyerler talep viki ol
dukça bazırlanacaklııc ve muhııs:una.
ta şllrok cdebllccck bl< b>ide l.eiiııı \ 

~dilct•ekterd.ır 
Amerı kan dcstroyerlcrioin ekscri

•iııdo, dörl pusluk dört \op, 12 lor
Pil atma tüpu ve uç pusluk bir hava 
mlldataa toDU mevcut bulunDl::ıkta
dır. Bunların mütcttebat.ııun kısmJ 
i.zami~l İnC'iliz bahriyc:-ince verıle· 
Ct-k be tle ba•ılarının ınüttefik b.ılı
rlye cfr.ıd~ ne miJ<'ehhez buJunınası 
da muhı...~m~ldir. 

700 TAYYARE 
Ncvyol'k Sun ga:ıet.esinin Vaşing!.un 

ltıuhabirl tarafından bldirildif"ine gö
re, .ı\.nıerıka ınüd!lC&a koınisyonu ve 
Bir1e11ik Anıerika hakiımetlerinn or
du ve donanma miiba.y .ut kouü.;yo
nlarının muhtelif fabı·ikalarla. yap
tıkları ıtnarıara. göre. önümü· •. de bu
lunau lllıt %0 ay zarfında İngiltercye 
te':iUm edHeeek tayyarelerin adetli 
•Yda 700 d n aş.atı otmıyacaktır. 

lt-1uha.bırin mütaleasna göre, elycvm 
ln"a d'I ·. e ı m.rkt.e olan tayyarf'ltr de da-

sebetile nutuk söyliyen A~~nilcy:ı ~-
N Dok&or Funk, inil renın 

tısat • aurı . 
ve mihver devletıernin para va:uyctw 
erini, harici ücarctlerinl, cenubu şar
~ AvrupaY• alt 5ty~i. ikhsa.di hare
ket tarzları, yarınki Avrupa.n•n. bir
lijine ait planları anlat.m.ışt~r'. ınrll
tere tıUkiııneUuin, St.erlınlerı~ı top -
ıat.mas:. .A,syadakl u~ret ı~ıbarile 

•bıudar hıı§ule retıreb:lir. 
baı.ı ll\16 • ·c 1· ıalyadaki Sterlınlcr aı AlnıaııJ;ı v . 

I. d· bi Dautroarlı:J., ~u;.·"·C'ç, Fe-
o .-..a k• ıı' el• ı·.ı Fran!>A gibi işt:ll 
ıe.nrn • .,. ~ • 

" "i ıncnılekctlerde faı:l:ıca bu-
aıtınuJ~ · · 

1 
.. m nıihver de,·ı~uerL."lı.'1, 

ıuur.ı;:ı.,1, ı. ı 
l nıcıkür mah.ı11f'r:ıı. me~gu 

beın te ,. , lJ· r ner-
1 

· ikh!OO;ttliyau ile ;:,:ıl{a a ' 
araı nın · · ık 
lin \•e &oma hUkiııneılı1::ı '°cnış m ... 

,. ikh:ı"di z.orlu1Jartna se-
,-asta nıı.ıı, .. . .v. b 

1 b
.1. ~ ,·-..·etler Bırlıgı ve u 

bep 0 :ı ı lr •• u .. . kt 
mt•mltit('t ,·ı.stlasllc ,\Sya ıle .çar :ı~ 
it:ıTya i1c cenupta ve cl'tılllıU şarkı 
Avruıla<la ticaretini geni1Jcten Al
man~.!, Amcrikadan mahrum kaldı· 
ğı ith:ıti'un taı:ı•amen telilfi edC'mez. 

İnr::J:ılt•r, l'aruıki Avrnı>ı.ı~ın iş 
blrliiiuin bu kıt'anın haritası gibi, 
Her ıııttP•r tarafından çlı,ilerolycceği
nl beyan ediyorlar. 

NetiCf' 11:ıs1t ola":ık? s.·uı kısımJarı 
ba"k;;ı. bir drf..:da dahi teOdke ihU
ya~ gösteren bu mc~tlclerin, g&llP, 
m:.-.i1iıP belll olma.dan, birer proje 
halinde kataraiını süyliyc'>illriz. 

ıı.uıtr NURİ JRll-tAK hil 01.rnaı.. ureUle in:-Utcrc hükiımetl 
Celecet nı .ına kad:ı.r a.r4'U ettltl tak-1 
:~de 14 bin 1a1yare mü.bayaa ede- İiiİİİİİİİİİİİ 
ııeccı.ur. 

--<>----

An le• r • H•berl~ri 

Gümrüklere 
gelen mallar 

Ankara, 4 (İKDA.'\1: Muh~bi • 
rind.en) - Gümrükl.re geldi;:;i 
halcıe konşimentoları gelmiycn 
yeya herhaıı~i sebeple güımrük -
!erden çekilmiycn bazı malları 
sai1inleri namına çıkarmak için 
Titaret Vekaletine verilen sala
hiret;n ne suretle istimal edile -
ce"ı hakkın1aki t~li.rnatnaıne 
Vel<il!~r lleydince t s<lık edil -
mı.:tiı. 

Yeni icra kanunu 12 
ey!G!de meriy~t.e g·riyor 

Aıı-'<ara, 4 (İKD,\1\1 Muhabi
rinden) _ >:, ııı icr;ı ve iflas ka
nunu 12 Eylülde mc•r}yete gire -
c•U-ııden Adlıye Vel:a!ch.bu ka
nunun tatbik suretını gosteren 
bir talimatname hazırlamıştır. 

YAPILAN Y ARDI:ll 
İzmir, 4 - Ağustoo ayı içinde 

şchriır".Z e Çocuk Esirgeme Ku
rumu B:ı.k '!nevine 

1
599 hasta mü.. 

racaat etmiş, bunlar•n hepsi .te
davidilm iş ve ilaçları mecca -
nen verilmiştir. 

0

İı~aiHzler bu üslerin l>ir kısnu
nı Anıerikaya ht"diye ctmh~ler, 
bir kısnıını da 50 n1uhrihc ııtu
kahil vcrmislerdir. &u hedhe ta
biri bile iki devldin arası;ıdaki 
s.:ı:nimiycti ve ha) na~ma)·ı ifa
dcF kafidir. Ciinkü garp devlet. 
!erinin siyasi llıl{at ve lchçele
l'İr.de «hctli~-e· Oenilen ktliıne 
"·ok'ur. Dostlnr aras1r<la bir men
fa3t ımık~biliııde ve mütekabil 
o!ar:ık alın1p \erilir. İnı;ilfC're 
A.nıf'rikaya verdi.;i hcdiye,·e mu
kahil An1erjkn efk!\rı um~n1iye
sinin, tcvt'cciihii11H, Aıncrika~ın 
vardın11n1 ve ittifakını kazanmış 
oluyor. 

1In18'=n, iki büviik denıokrac;i, 
mütekabil yardımlarla lıirhirle
rini kuvvetlcnrlirmektcdirlt'r ve 
bu yolda rlalıa ilrri r.iderekl rinc 
de !'i.ioi1t yoktur. Son nn1aş.ma 
bunun en biiyülc deli!idir. 

ABlDi DAVER 

Ben bundan başka nihai tarih 
tamrnıyorum. Eğer İngilterede 
bu kadar mütecessis iseler ve 
soruyorlarsa: nihayet neden gel
miyorsunuz? Onlara cevap ve
ıivorum: ~Merak etmeyiniz, ı;ıe
leccii;iz.• 

Siz de biliyorsunuz ki. beıtim 
harıci siyaset proııramım bu idi. 
Simdi sarih ve kat'i bır hal su
retine kadar carpışınavı tercih 
etli yorum Ye bu hal sureti, an
cak al ak ve adi kundakcılar 
reiimırin ebediyen yok edilme
si ve .bir milletin istikbalde bü
tün Avrupa üzerinde tahakkü
müne imkan vcrcmivecck bi.r va
zivetin vücude ııet •ilmcsi ola
bilir. Almanya ve ltalva. tarih
te böyle bir sevin bundan böy
le teker ir etmemesini temin ev
Jiyccek tarzda hareketi üzerle
rırı<> alacaklardır. Ve bunu ne 
İngıl.cr,nin bütün müttefikleri. 
ne 1e plan !arı dc~i:;tırcbilccek
tir. Riz. her seve hazırız ve her 
zamw da harekete ivice azmet
mis bulunuvoruz. Her şeyden 
evvel. hic bir sev ile kurtulıına
yız. Bizler, Alman nasvonal sos
yalistleri. dünyanın en ce~in mek
tebinden ızectik. Hic bir şey bizi 
korkutamaz. Hiç bir sev bizi ga
fil avlıyamaz.• 

halen kat'i olarak tesbit edil -
diUine göre, evvelki günkü mu -
harebelerde cem'an 55 düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Berlin, 4 (A.A.) - D. N. B. 
ajansının haber aldıJlma göre, 
Alınan muharebe tayyareleri bu 
sabl.ih Times nehrinin man:;abın
da bulunan tayyare meydanları
na hücum etın~lerdir. Bir kaç 
İngiliz tayyaresi Alınan tay -
yareler!ni tc\'kif etmeye çalış -
m:şlarsa da Almanlar hedeflerine 
vasıl olarak hücumlarınr ·ap -
maya muvaffak olmuşlardır. 

AFRİKADA 
Kahire, 4 (A.A.) - lla\"a kuv

v<'tlerı kumandanlığı tebliğ edi
yor: 
Habeşistandaki Pesar'ın rıhtım 

ve antrepolarııoa İngiliz b-Ombar. 
dıman tan areleri tarafmdan di
ğer b~ hücum d~a yapılıruşbr. 
B.~ gun evvelki lngiliz tayyare 
hucumu esnasında zuhuı etmiş 
olan yangının şiddetle devam et 
mekte olduğu göriıl.n.üı,tür. 

Kenya dahılindeki Buna mın
takasında Cenubi Afrika tayya
re kuvvetleri düşman kıı'alarivle 
nakliyP kollarına. taarruz elmiş -
'e-dir. 

İı:ıgiliz adalarına karşı yapılan hü
cumlar esouında yeniden hava mu.
barebeieri olmu~tur. 

Muharebe tayyareleri grupları ıo
ı:e Jimaı. 1.esisatlarına, İngliz cs!Aha 
fabrikalarına ve hava mcydanlarll\lı 
bombdlar atmışlardır. Liverpool, A
venmoulh, Bristol, r,ortl:ıııd, Poole, 
Rochester ve Middle~brough'da bi11ill 

7angınlar çıkrn~tır. 

Tayyarelerimiz İngiliz Umanlanna 
maynler dukmiye devam etmi4ler -
dır. 

İngiliz layy areleri, gece, AlmOJl 
arazisi üz.erinde u~m\11 ve burada 
Alman hüküınet nıerke-zine hOcuma 
teşebbüs etmiştir. Yalnız bir kaç ıa1-
yare, Berhn üzerine uçmıya ınuvaf
fak. olmU.!jtur. Hiçbir boınba at.tlma
mışbr. Brandeburg eyiletinde ve Al
manyanın di~r baı:J mevkileri.ne bir 
kaç bomba düşn1ilş1 faktai mühim ha

sar yapmamıştır. 
On Alman tayyaresi kayıı>tır. 

trALYAN TEBLİGİ 

ltalyoda bir mahal, 4 (A.A.) - 1-
talyan wnuml i<ıırarg~hmın 89 nu
maralı tebliği: 

B.üt~ ccphelerd~ yeni istiqaf ,... 
ilen mü!rezeler faaliyeti vukua &el. 
miştir. 



BAYll'A - • 

TEFRiKA NUMARASJ - 23 -

Hacr, muaviyenin halife olduğunu 
işttiği zaman, çıldıracak hale geldi 

Babasının bü"l'i.in kahramanlık 
evsafuıa tevarüs e{ımiş olan (Hü
ııeırin) .biraderine tevcih edi -
len bu acı hitabın hll<!aletine ta
hammül edemiverek: .tk:i ehle 
yüzünü kapadı. B«lba:ht (ima
mı (Hasan) o i<adar müt~r o
du ki; o teesııürıin sersemliği ile, 
az kalsın bindWi devenin üze -
rinden yere yuvarlanacaktı.. .. Ma 
amafilı, carçalıek kendini topar
ladı. DerhB.l devesinin yularını 
cekli. Hcri<ese işittirecek kadar 
yü'ksek sesle: 

- Ev, bana \evılrih ve senen.iş.
le hitap eden müslüman! .. Sen, 
ikaza ve kadere inanmıyor mu
eun? .. Ceddim Besulıillah, Alla
!lıın takdirinin. tıiç bir kı.>vvetle 
te'l>dil ve taitYir edileııniyecejti

ni dclaatle söylemedi mi?. 

Diye cevap verdi... Fakat bu 
cevap, hilafetin (Emmi hane
danına intikal etmesi.Ddetı mü
teessir olanları, zerre kadar tat
mın e tmedı. İmıımı Hasanı büs
lbü tün dilhün edecek bir çok söz
lerin söylenmesine sebebiyet 
verdi. 

İmamı Haııaıı.ı zivaretf' l!Clen
ler, onu ııörür j!ÖRnez, ııöz Y8'r 
larını urı>tedemi'Y'Ol"lar: 

- Ey ResuKıllahın cil?er pa

resi!.. Ne olaydı,, V aktil<! öli1ı> ! 
ıı:i tsevdin de, kesite bugünleri gör 
meseydin. 

Dive açrlctan açıj!a teessürleri
ni gösteriyorlardı. 

Bu halden en çak müteessir o-' 
lıın (Hacr bin Atlf) idi. (İmamı 
Ali) nin ve (Ehli Beyt) in en 
hararetli taraftarlarından olan, 
bu zat, İsliim camiasının basına 
(':l'vfoavi"e) nin geçtiğini işittiği 
zaman, hayret ve hiddetinden 
çıldıracak hale gelmişti, 
(İmamı Hasan) ın hilafetten 

feragatini bir türlü zihnine sıi?
dıramıyor, onun bu hareketini 
hic bir mazeretle tevil edilmesi 
ımümkün olımıvan bir hata adoe
divordu. 

Hacr, bir kaç defa İmamı Ha
sanı ziyarete .ıı;eldi. Her defa
sında müessir sözler söv Jetli. 
İmamı Hasan, onu teskin ve te
selli etmek için ı:ıek çok uğraş
tı ise de, hiç bir fayda vermedi 

Nihayet bir ı;in Hacr, kendi 
fikrinde olan Ubeyde bin Amr 
ile (Hüseyin) in ikametgithına 
11itti: 

- Ya Hüseyin! .. Biz, öyle bir 
zillete düştiik ki, buna taham -
ırııül edemiyecei?iz... İşitiyoruz 

iki Irakta, Ehli Beyt aşkına can 
verecek bir cok kimseler var -
:mıs. Ben ve Ubeyde, bunları toı:ı
lıyalım. Bir ordu yapahm. Sen 
de ba:,ı:mıza ızeç, Biraderin İma
mı Hasanın ihtiyar ettiiti hata
yı ta.mir edelim. 

Dedi 
(Hüseyin) bu teklü karşısın

da derin, derin i.cini çekti. 
- Ben, bunu yapabihnek için 

(Muaviye) ve ·biat etımek i&ie -
memistim. Fakat ne yapayım ki 
vuku bulan israra davanamadım. 
Ebu Süıl.yanın oi!luna biat ve 
itaat ahdi veıımiye mecbur kal
dım. Şimdi, bu ahdi nasıl boza
bilirim. Düşününüz ki babanı, 
havatında bir defa bile sözünü 
geri almamıs .. Bütün havatında, 
zerr~ kadar merdlik şiarından av
rılmanııstır. 

Dive cevap verdi. 
Artık, (Muaviye) nin ölümü

nü beklemekten başka care kal
ınaroıştı. Yaşı oldui<ca ilerlemis 
olan Muaviye, v>efat ettii?i talk
d:irde. (hilafet) mevıkiine gene 
(İmamı iHa&an) sahip olacaktı. 

(Arkası var) 

ACIK MUHABERE: 

(Tartk) imzalı mektup sahi -
bine: 

(Kürt.) ler ile (Ali Resul) ara
sında hiç bir münasebet mev
cut deijildir. Kü.rtl€rden kendi
lerine (Seyyid) lik sanatını iza
fe edenler, birer sahtekar ve dü.
ıenbazd<ın ibarettir. İleride ı.ak
ledecei;imiz veçhi!e, (Ali Resill) 
den bazıları, Hicaz ve Irakta ba
rınamıııarak (Horasan) •' hicret 
etmişleT v~ Türklerin mercl!ikle
rine iltiea e:ıılem4lerdir. Bunla
rın ev~ ve ahfadı, isLıim dininin 
en sadık müdafii olan Türklerle 
ka1111a-l4r, bir kaç batın son
ra, ta,_,...le Tiirkleşmi$1eTdir. 
Eski (D~rsim) dııQZarının birer 
tepesiM tıı.zıık kurarak cahil ve 
saf halkı asırlarca dolandıran 
(sahte sewid) le1', ( Kure11şan) 
kellcnesim, (Kara eş han) dan 
tahrif etm4J,erdir. Kara eş 
han, (Cenqi<ı) istil<lsında, (Ho
rasan) dan A1'<1doltı11a rıöcen bir 
Türk kabilesinin ismidir. Bu 
mese!eleT etrafında tafsilıit al -
mak isterseniz, (Maarif Kütüp-

. hanesi) neşri11atından, (Mezhep
ler Tarihi) adındaki kitabıma mü 
racaat ediniz.. Alakanıza teşek-
kürler ederim. Z. S. 

DALGA UZUNLUSU 
T.A.P. :11.'Tt ı:ıı. 9445 Km. ZO Kw 
T.A.~. 19,47 m. 151115 Km.20 Kw 
164& m. W Km. ut :ıtw. 

5 E~ılul Perıembe 
7,3-0 Program ve memleket sa

at yru·ı. 
7,35 Müzik: Plaklarla hafif mu

siki. 
8.00 Ajans haberleri. 

8,10-8.20 Ev kadını _yemek lis
tesi. 

8,30 Müzik: Hafif musiki prog
ramının devamı (Pi.) 

12.:'Y:ı Program, ve memleket sa-
at a.yarı. 

12.35 Müzik. 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik. 
14.00 Müzik: Operetler (Pi.) 
18.00 Program, ve memleket sa 

at ayarı. 
18.05 Müzik: Konsertıo (Pi.) 
18.40 Müzik: Radyo caz orkes

trası. 

19. 10 Müzik: Fasıl heyeti. 
19.45 Memleket saat ayarı, ve 

ajans haberleri. 
20 ,00 Uüzik, saz eserleri. 
20.30 Konu<ınıa . 
20.45 Müzik: DinleYici istekleri. 
21.13 Konuşma (Sihhat saati). 
21,30 Radyo ııazetesi. 
21.45 Müzik. Radyo orkestrası. 
22.30 Memleket saat ayarı. a -
jans haberleri, ziraat, esham -

tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası( Fiat). 

2~.45 Müzik: Cazband (Pl.). 
23.3{) Yarınki program ve kapa

nış. 

( lllllm_, B!JYOK TARIH1 ROMAN~ ·1 11 ~ .. ~,ııır::ı;._ 

'I k a .a • 

P. T. T. umum müdürlüğünden J 
1 - İda:te t?ıtlyııcı için 100 bin adet iki No.b por.ıelen iza!M6r lı:a

peh zarfla eksiltmJY'I? çıkarılmıftır. 

2 - Muhammen bedel 40.000 muvakkat tem1nat 3000 lira olup ok
Biltmesi 22/10/940 salı gllnü soat 16 da A!lltara Evklrf Apartmanı P. T. T. 
Umum müdürlük satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat tem.inat makbuz veya banka mektubile ka-
nuni vesai.k.i muhtevi kapalı zarllannı o &ün saat 15 e kadar mezkftr ko
misyona vereceklerdir. 

4 - Şortnameler Ankarado Evkaf Apartmanı P. T. T. !OYezım, İstan
buJda Yenj Valde hanında P. T. T. levazım ayniyat ~i müdürlükle
rinden 200 kuruş mukabilinde verilocektir, (8131) •5242> 

Üsküdar İkinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 
Haydarp~a Emrazı Entani

ye hastahaneS'İnde 3/12/!)38 tari
ihinden Xı/7/94-0 tarihine kadar 
vefat edip te varisleri zuhur et. 
memis olan ölülere ait metrüka
tın 10/9/940 Salı günü saat 10 
da mezkur hastahanede açık art
tırma ile satılarak paraya çevri
leceı(i ilan olunur. (28900) 

Bakırköy Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

Baltalimamnda Reşit Paşa cad
desinde 1 nillllarada Mehmet 
Nurettın oğlu Salih aleyhine a<:ı
lan davada gıyabın şuyuun iza
lesine dair sadir olan 939/1 sayı 
ve 9/il/9.39 ,günlü ilam müddeia
leyhin mahalli ikameti meçhul 
olduğundan ilanen t'ebliğat icra
sına karar verilmi& olduğundan 
teblii? makamına kaim olmak ü-
2ere müddeti ıkanuniyesi zarfın -
da temyizi dava etmediği takdir
de hillriim kesbi kat'iyyet edece.<\i 
müddeialeyhin mıılılınnı omıak 
üzere H. U. M. K. nun maddei 
mahsusuna tevfikan ilan olunur. 

(28891) 

ZAYİ - İstanbul ithalat.güm
rüğü müdürlüğünden 2053 nu -
maralı ithalfıt beyannamesiyle 
alını.ş okluğum 13200 r>uımaralı 
dipodto maJobuzunu zayi ebmiş 
olmakla yenisini alacaj!ımdan za
yiin hükmü olmadığı iliın olunur. 

İstanbul Tiitün gümrüğii 
Nuri ALi Bamnmcıoğlu 

lstanhul Levazım Amir
liği Satınalma Komisyo

nu llAnları 
Beş bin adet kıl çul ile dokuz bin 

beş yüz adet kıl kolan alınacaktır. 

Pazarhklan 11/9/940 çarşamba gü
nü saat 15 de Tophanede ist. Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi 
dokuz bin jkj yüz ye'lmiş beş lira 
ilk teminatı 2195 lira 62 kuruştur, 

Nümuneleri konısiyond.a görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalarile komis-
yon• gelmeleri. (329 - 8187) 

* Adel 

9500 İp yular başlığı 
11$00 İp yular sapı 
Yukarıda yazılı ilci kalem mll:lze

ıne ll/9/940 çarşamba günü saat 
H,30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
mı aJma komisyonınıda pD.zarlıkla 

alınacaktır. Tahınin bedeli 6555 lirD. 
ilk t.eminatı 491 1ira 62 kuru§tur. 
Nümuneleri komisyonda görülür. 
İste.k:lileıin kanuni vesikiillarile belli 
saette koıniBJ'ooa gelmeleri. 

(330 _ 81B8) 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
HAi.İDE PİŞKİN BERABER 

5 Eylul Perşembe ;:ünü akşamı 
Kadıköy Silı'eyya Sinemru;mda 
cYUMURCAK. Vidvil - 3 - per
de. 

1 

1 •.<;::l\•Oil\I BiRiKTiR 

1 Ti ·ışı BANKASI. 11:::t 2::::ın.::.~lirı , 3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 2:>o • = 3000.- • 

1940 Küçük 40 
• 

100 
• = 

4000
·- • 75 • 50 • = 3750.- • 

Cari M'.esaphtr 210 • 25 • = s250.- • 
Kc~: .. ~c1Lr: l tnbat, 1 mayıs~ 

!KR/ı.MİYE f LAtil 1 nğı: ~s. 1 ikı.uciteşrin tarih
l~rin~c yap;Iır. 

kethüdaya şöyle dcmi•ti: 
- Bire kethüda! ... Bizler dev

let kalelerinin muhafızlarıyız." 
Kılıç ve barutla işimiz vardır ... 
Vazüemiz din ve devlet uı):urun-
da p~tov savurmakt.r ... Bizde 
samur ve anber ne arar ... Söyle 

mentliyecekti. 

SEKERPIRE suilıı 
..... ·- R 

Y•zıın: M. SAMI KARAYEllSm 'ımmı 

, Defterdarına isterse bir dü.şınan 
f kellesi yollayayım .. 

Muslihiddin ağa ile Recep ağa 
da Kara Murat ağa ve, Bektaş 
aj:\a gibi karşı koyar s.özler söyle
diler .. 

Ahmet pa~anm tertibi mükem
meldi. Qünkü, aaaların harekatı 
bir isyana mebde teşkil ediyor
du. Eı):er, ai?aları katledip vücut
lerini ortadan kaldırmazlarsa va
ki olacak isyanda kendi kellesi
nin yüzde yüz uçacağı muhak -
kaktı. 

Ahmet paşa, ziyafeti tertip e
derek ağaları davel etti. Fakat, 
Recep ajla, veziriazamm terti
binden haberdar oldu. Kara Mu
rat a.i(ayı, Muslihiddın ve, Bek
taş ağaları toplıyarak vaziyeti 
anlaltı. 

~·-- ., 1 

Defterdar. keıhüdas:nı samur ve 
anber almak için Kara Murat a
ğaya yollamıştı. 
Kethüda Murat ağaya Pad~ahın 

l'ınrini tebliğ edince, ağa, ku -
durdu. Ve, şu şiddetli cevabı 
verdi: 

- Bre kethüda, git defterdara 
söyle! .. Biz Girid muharebesin -
den yeni ı;:eldik.. Bizde samur 
ve anber ne arar? İster -
!erse yağlı barutum.uz, bileğili 
'PalalarımlZ vardır .. dedi 

Kara Murat ağa, cesur, cıür'et
kiir !timseden korkmaz bir yeni
çeri a~ası eskilerinden idi 

Kara Murat aganm beş yüz ki. 
§i kadar serdengeçti bendesi 

Yardı. İri yapılı, korkunç tavırıı 
olan ağadan herkes çekinirdi. 
Yeniçeriler ve, ilk ı:elenler aga
ya hürmette kusur e~rnezlerdı. 

Murat ağanın, Defterdar ket -
hüdasına verdiği cevap pek cür
etkarane idi. Kethüda, ağanın 
söylediklerini Defterdara söyle -
mişti. Defterdar, korkusundan 
titremişti. Fakat, meseleyi vezi.. 
riazam Ahmet paşaya da yet~
tirınişti. 
Defterdarın, kethüdası Bekta.<; 

ai!adan, Muslihiddin al!adan, Re
cep ağadan da cevaplar alınıştı. 

Bu, ai?alar Defterdar kethüda-
sına Kara Murat ağa gibi keskın 
cevaplar vermişlerdi. Bektaı; ağa 

Valide Sultan, ağaların bu cür. 
etlerinden istüadcvi unutmadı. 
Derhal fiarekete ge.;ti. El altın -
dan ağaları k!'ikırtt:. 

Valide Mahpeyker Scıltan, nam 
di~cr Kösenı, vezirıazam Ahmet 

\

' paşaya yaptıraımadığı hal' işini 
ağaların isyanile halle karar 
vermişti. 

Sultan İbrahim mecnunane 
hareket ediyordu. Ağaların ha -
rekatı veziriiizam Ahmet paşayı 
harekete getirım~ti. 

Ahmet pru;a, ağaları katle ka
rar verm~ti. Bir zıyafet tertip 
edecekti. Ağaları ziyafete çağı
racak ve, adamları vas1tasile bas
tırarak dördünü bir cırpıda ke. 

Kara Murat ağa, veziri3..za.mın 
terttbine sinirlendi. Bektaş ağa, 
zıyafete vıdilmemesini ileri sür. 
dü. 

Fakat, Kara Murat atılarak: 
- Gitmezsek olmaz .. Gidece -

ğız, maıyyetimizle beraber .. de -
dl. 

Murat ai?anın düşündükleri 
başka idi. O, ziyafetten sonra 
Sultan İbrahiınin hal'ini ve, ve 
ziriazamın katlini tahtı karara 
alını11tı. 

Murat ağa, fikrini ilı;ikar ola -
rak arkadaşlarına actı. Onfor da 

•-ntm..ıttt 

1 inhisarlar Umum MUdürlUQUnda ıı 

'Üsküdar İkinei Snlh Hukuk 
Mahkenıesinden: 

Kooklıda Aıemdaitı caddesin -
de N ama:ııgan ımatıalle.sinde Ki -
reç burnu sokağında 7 No. lu ha
nede sakin iken 'bwıdan akde.m 
vefat eden Hediy<>den alacak ve 
borç iddiasında bulunanların bir 
ay veraset iddiasında bulunanla
rın da üç ve aynı mahalde mu -
kim Fatma lehine noterden yap
tuımış olduı):u şarta muallak va
siyetnameye karşı da bir itirazı 
olanların bir ay içinde vesaik ve 
sene<latı kamınivelerile birlikte 
ımahkeJnEl!Ilize ·müracaatları ve 
aksi halde mezkur vasiyetname
nin infaz olunacağı iliın olunur. 

(28899) 

Üsküdar İkinci Sulh Hukuk 
Mahkenıesindeo: 

Tereke~ine mahkememizce va
ziyet edilmiş bulunan Aıbdullah 
kızı ölü Eminenin gayrimenkul 
terekesinden olan Kuzguncukta 
Gazhane sokağ•ncla 6 No. lu ah
şap bir bap hanesinin acık art -
tırma ile satılarak paraya çev -
rilme.sine varisinin talebile ka -
rar verilm~tir. 

ı - Mezkur hane ahşap ve e
hemmiyetlice tamire muhtaç üç 
oda ve bir tavan arası ve bir hela 
ve bir mutfak ve bir kuyu ve 
tahminen 150 arşın kadar bahçe
yi havi olup yeminli ehli vukuf 
tarafından 4-00 lira kiymet tak -
dir~tir. 

. 2 - Satış bedeli peşindir. Mü -
zayedeye iştirak etmek isteyen -
ler kıvmeti muhammenenin yüz
de yedi buçuk nisbetin<le pey ak
çesi vermeleri 15znndır. Rusurnu 
tella liye ve ihale pulu ve 20 se -
nelik c.vkaf taviz bedeli müşte _ 
riyc ve verA"i ve rusıumu saire 
terekeye aittir. 

3 - Satış 7 /10/94-0 tarihine 
rnüsadif Pazartesi günü saat 14 
ten Hi ya kadar Üsküdar İkinci 
Sulh Hukuk mahkerr.e$inde yapı
lacaktır. Kiymeti muhammene -
nin y>i.izcle yetm~ beşini bulma -
dığı takdirde en çok arttıranın 
tea!ıhüdü baki kalmak üzere mü 
zayede 15 gün tem<iit olunarak 
23/10/940 Ç:ırsaımba ı:ünü saat 
14 den 16 ya ·kadar devam edecek 
ve en <:Ok arttırana ihalei kat'ive
si icra kılınacaktır. İhale bedeli
nin azaımi beı; .l(Ün zarfında mah
keme veznesine yatırılması şart
tır. A·ksi takdirde ilıale bozula -
rak bundan hasıl olacak zarar 
ve ziyan ve fark ve faiz ve mas
raflar ondon biHl hüküm ta:omin 
ettirilecektir. 

4 - İşbu "ayrimenkul üzerin -
nen tapuca müseccel hak sahibi 
olduklarını iddia edenler varsa 
ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün zarfında vesaik ve senedatı 
kanuniyelerile birlikte mahke -
meye .müracaatları lazımdır. Ak_ 
si halde tapuya müseccel olma
yan hak sahipleri satış narasının 
paylasmasından haric tutulacak
lard:r. 

5 - Daha fazla malfıırnat al -
mak isteyenler mahkemenin 
940/45 No. lu tereke dosyasına ve 
haneyi görmek isteyenler de i -
çindeki kiracıya müracaat et -
meleri ve talip olanların satış 
günü Üsküdar Sulh Hukuk malı_ 
keınesinde hazır bulunmaları lü
zuımu ve vereseden olup adres -
leri malum olmıyan Ahmet, İh
san ve di;;er İhsan ve Saiın hak
kında da teblii? makamına kaün 
olmak üzere ilan olumır. (28898) 

aganın fikirlerini tereddütsüz ka
bul ettiler. 

Veziriazam Ahmet paşa, ağa. 
ların müsellfıh maiyyetlerile zi
yafete geldiklerini ,!{Örünce şa -
şm!ı. Çünkü, tertibatı S"Uya düş
m~tü. Ağaların pürsiliıh olan 
serdengeçtileri işarete bakıyor -
!ardı. 

Ziyafet bitti. Ağalar maiyyet
lerile gelcl ikleri gibi avıdet etti -
!er. fakat, orta camide to.plandı
lar .. Ükmayi davet ettiler .. Ha
reket başlaml'itı. 

Valide Mahpeyker Sultan, el 
altından Kara Murat ağayı kı.ş -
kırtıyord u. 

Kara Murat ağa, şeyhülislamı, 
ülcmayı orta camie topladı. Ar
tık yeniçeriler ayaklamm:;tı. ö -
nüne geçilemezdi. 

Veziı iıizam Ahmet pru;a, ağa _ 
larırı toplandığını, ülema ile bir
likte har kete geçtiklerim haber 
alınca saravına kapandı. 

Sultan İbrahim soruyordu: 
- Ne istiyorlarmış bu herif -

!er .. Söyleyin dağılsınlar.. Son -

1 
ra, kellelerini uçururum ... 

Ağalar, ı;:erniagıza a]m;şlardı.. 
iArkası var J 

lsl<arta bıçağı 
Boya malzemesi 
Muhtelif madeni Allt ve 

Mil<lan 

300 adet 
22 kalem 

Eksiltme Şekil Saati 

Pazarlık •Müteahhit N.> 14 
> 14,30 

edevat malzemesi ı 68 > > 15 
Demir boru le~ı 35 > > 15,3\ 

> > malı.emesi 15 > > 16 
.Muhtelif hırdavat levazımı 24 > > 16,30 
Elektrik malzemesi 36 > > 16,45 

I - Iskarta bıçağı nü:munesi ve diğ'er malzeme müfredat listesi muci-
bince hizalannda gösterilen usullerle satın almacaktır. 

II - Pazarlık 16/IX/940 pazartesi günü hizalannda gösterilen saatler
de ltabataşta Levaum ve }-iübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla .. 
caktır. 

III - Liste sözü geooın tubed.en parasız alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan giln ve saatte yüzde 7,5 
güv-enme parasile birlikte mezkO.r komisyona müracaaUarı. (8029) 

[ ISTANBUL BELEDIYESINDEı~ 
w m:m 

Ta.hnıin İlk 

be.deli temJ.natı 

6904,IO 517,81 Belediyeye a.il motörlü vesaJtin tamirinde kuHa,nt!mak 
üz.ere alınacak muhiellf demir eşya sairej 

5977 ,60 4:48,32 İtfaiye vesait.t için alınacak n-ıuhteUf malzeme 
Tahmin bedelleri ile ilk tem.inat miktarları yukD.ruia yazılı muhtcli! 

levazım satın alınınak üz.ere ayrı ayrı kapalı zarf usu1ile eksiltmiye ko
nulmuştur. Şartnameler Zabıt ve l~u ameıat müdürlUğü kaleminde görüle
cektir. İhale 12/9/940 perşembe günü saat 15 de Dalıni Encü.rnende yapı
lacaktır. Taliplerin ilk te.minat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait 
Ticaret Odası vesikalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde ha
zırlıyacaklan teklü mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar Daimi En-

cümene vern1eleri lAzım.dır. (7926) 

Beykoz Kor Satınalma Komisyonundan 
Eksiltme ta.rlhi Muhammen tut.arı Muvakkat 
Saat D:ık. Gün ay Ltra K.r. İhalenin tem.inat Miktarı 

,Şekli Lira Kr. Kilo Erzakm C. 

10,00 Cuma 20 eyl(il 940 24150 K. zarf 1811,25 115000 Kuru fasulye 
40000 Koyun eti 

71000 Pırmç 
10,30 > > 20000 > 1500 

11,30 > > 
11,30 > > 
ıo,oo Cumamsi 21 eylı1J 940 
ıo.so > > 
11,00 pazartesi 23 eylôl 940 
11,30 > 
15,00 > 
16,30 > 

> 
> 

• 
10,00 Salı 24 eylôl 940 

10,30 > 
11,00 .J 

11,SO > 
10,00 Çarşamba 
10,JO > 
11,00 > 

> 
> 
> 

25 eylül 940 

> 
> 

11,30 > > 
IC,00 Perıembc 26 eyllıl 940 

22720 
210000 

4560 
1520 
5270 
17100 
15000 
15000 
65000 

124000 
64000 
12600 

6300 
17'/60 
3965 
7750 

32000 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

• 
> 

1704,50 
15750 

342 
114 
395,25 

ı272,50 

1125 
1125 
4875 
9300 
4800 
945 
472,50 

1332 
297,38 
581,25 

2400 

600000 Sığır eti 
57000 Patates 
38000 Soğan 

8500 Zeyun yaff 
45000 Sabun 

190000 S\lt 
l 00000 Yoğurt 

1000000 Arpa 
2000000 Kuru ot 
1600000 i:>aman 

60000 Gaz 
31.JOOO Kuru Uzüm 
48000 Şeker 

6J 000 Y~ı.!~ tuzu 
31000 l\.:illka rr.a 

1600000 Meşe \·e ça.rn 
CıdLUlU 

10,30 • > 8450 > 703,75 420000 Gürgen odunu 
ıı,oo > > 4-950 > 371,75 33000 Jı,lercimek 

11,30 > > 9300 > 697,50 62000 Nohut 
ll,CO Cuma 27 eylül 940 62500 > 4687 ,50 5uOOO Sade yat;ı 

1 - Asker ihtiyacı yukanda cins ve miktarları yaz.ılı yiyecek madd~ 
leri hi.zaJarında gösterilen tarihlerde kapalı zarf u~ulile Bcykozdn I-ialkevın
de askeri satın alma kon-ıisyonunda ihalesi yapılacaktır. 

2 - Tek.ili mektupları ihaleden bir saat evvel komısyona verılmiş ola~ 
caktJr. 

3 - Şartnameyi görmek is1.iycnler her gün Beykozda Halkevinde veya. 
Kırkıncı ilk okulda askeri satın alma komisyonuna müracaat edeceklerdir. 

(8177) 

Beykoz Tümen Satınalma komisyonundan: 

CinsJ 

Saman 
Ot 

Mlktan 

280000 
348000 

Mu. Bd. 
Beher kllosll 

5 
6 50 sa. 

Te. Ak. 

1950 
1696,5 

Gün ve tariW 

17 /9/940 salı 

> > 

Saati 

ıı de 
15 de 

1 - Tlin1en birliklerinin 9 aylık ihtiyacı için yukarıda cins. miktar, 
tahmin bedeli, temınat akç-esi y&:z.ılı ot ve samanın §art.namelerinde gösteri
len mahallere teslim ediln1ek ı,;artile mli.zayede ve münakasa kanununurı 

31 inci maddesine tevfikan kapalı zarfıa münakasD.sı hizalarında göt>terilen 
güo ve saatte Beykoz Halk Partisi binasında Jıapılacaktlr. 

2 - Taliplerin teklif mektuplarıru 10 ve 14 d~ komisyona vermeleri illin 
olunur. 

3 - Ot ve samanın şartnameleri 
tın alma komisyon ba~kanlığında ve 
nunda her gün okunabilir. 

Ankara levazım flmirl.igi.nde, İzırıir ~-a
Beykoz Tümen satın alma kon1isyo

(7917) 

Beykoz kor satınalma komisyonundan: 

Saat Gün 

lO Cuma 
11 • 
11 > 
11,10 Cumartesi 
JJ,30 > 
16 Pazartesi 
16,30 • 
15 Salı 

15,30 > 
16 > 
16,30 > 
15 CarşanJba 

15,30 , 
16 • 

~lıılıammerı 

tulan 
Tarihi Lira 

20/9/940 32250 
> 26000 
> S20000 

21/9/940 7310 
• 1890 

23/9/940 6250 
> 19000 

24/9/940 10105 
> 19500 
> 8500 
> 13330 

25/9/940 7525 
> 19125 
> 5265 

I\fuva.kkat 
Teminat Erzakın 

Ln Kr. Miktarı Cinsi 

2418 75 
1950 00 

24-0 __ 00 

51b 25 
141 75 
468 75 

H25 00 
779 63 

1462 50 
637 Ş() 

999 75 
564 38 

1434 38 
394 88 

150000 Kuru fasulye 
80000 Pırınç 

800000 Sıgıreti 

86000 Patates 
42000 Soğan 
10000 Zeylin ya&l 
50000 SabUD 

150000 Arpa 

300000 oı 
200000 Saman 

62000 Goz 
35000 Kuru üzüm 

51000 Şeker 
81000 Yemek tuzu 

16,30 > > 10965 822 38 43000 Makama 
15 Perşembe 26/9/940 40000 3000 00 2000000 Yemek, meşe ve 

çam odunu 
15,30 > > 13500 1012 50 540000 Fırın gürgenodunu 
16 > > 5:>80 4ı8 50 36000 Kırmızı merclmelı; 

16.30 > • 12710 953 25 82000 Nohut 
11,30 Cuma 27/9/940 81250 6093 75 65000 Sade yağ 

1 - A~ker ihtiyacı için yukarıda cins ve miktar1 yazılı yiyPcek ınad
deleri hızalarında gösterilen t.al'ihlerde kapalı zarf usulile Beykozdo halke
vinde askeri satın alma komisyonunda ihalesi yı:ıpılac:ıktır. 

2 - Takti! mektuplar 1illnlcden bir saat evvel koıruı-.")'ona vcı·ilmiş 

olacaktır. 

3 - Ş.:ırtnameyi görmek i~tiycnlcr 
40 ıncı ilk okulda Askeri Satın alma 

her gün Bcykozda Halk:evinde veya 
komisyonuna muracaat ede<"Cklerdir. 

(8176) 

İMTİYAZ SAHiBi VF. NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
BASJLDI(il YER: SON TELCf;AF BASil\IEVİ 
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