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Maarif Vekilliği Devlet Kitabiari 
Mütedavil Sermayeai 

Müdürlüğünden: t -: 
Vek.illiğin bütün neoriyatı Ankara Ca~· 

deai Vakit gazetesi yanında Maarif Ve 
liği Yayınevinde perakende satılmaktadır. 
MüdUrlük : l&tanbul İkdam Vurdu üçüncü 

lcattadır. a822 1 n ~i 
..;:=======================--=====;=:=..;=====~=========~=======:==::::: ili 

Askere gidenlerin 
ailelerine yard1m 
Yenı talimatname don neşredlldi 

Belediyeler kendi memurları arasında birer 
yardım bürosu teşkil edebilecekler 

Ankara 5 (Husus!) - Kazerde Te .-ferde 411 Itin.. 
den fazla askere giden erlerin muhtaç t.Uelerine ya.. 
pılaeak yardnn şekli ha.kkında Da.h111ye VeUletlnin 
hazırladı~ı tnllmntna.ıne Heyeti Vekfleden geçerek 
bugün ne.şredildl. 

l
ler~ ke G>7 muhtar n ihtiY&r meclisleri vuıtuUe 
Japılaca.ktır. Belediyeler bu ya.rdım ilini kendi bölge
lert da.hllinde bir JdU olarak mütale& ve tanzim için 
teneti memuri&n araaında birer yardım bfi.rolu teş. 
kll edebUec61tlerdlr. Ya.rd.unların nev•ı, mUrta.rl.a.rı ve Bu talimatname askerilk lttuıununun ,.. köy U... 

nununun ihtiva ettf~i hUkilmlere isUnad etmektedir. 
Her vilayet ayrı wıullere ıba.,vurarak şlmdiye kadar 
bu yardımı temin etmekte ldl. Bu defa ~~ yeknesak 
usule bntlamak Hizumu hiMedilerek bu talimatname 
hazırlanmıştır. 

tatbik 'ekllleri genl.4 tarzda gösWilmfiUr. 
Bu esaslar uruıında fa.brika ve imalA.tha.nelerde 

çal.lfan amele n devatr ve mUessesa.ıta çall.§a.n ka
pıc.ı, bekçi, odacı gibi efhas askerlite gidince bun. 
Ja.rdan bo§ ka.l&n yerlere iaşelerile mükellef bulun. 
dutu akraba.la.rı içinde ebU ltiıMe varsa onun e.ıın. Talimatname esasıarına göre yardımlar şehir ve 

kasabalarda belediye veya belediye şubeleri ve köy. ınuı kaydi va.rdır. 

Makine ye 
verilirken 

Akdeniz de 
Alman 

ta yy areleri 

ingiliz Amiralhğt 
bu sabah bir tebliğ 

neşretti 

Bükraşte kanh 
nümayişler 

NUmayişçiler kral 
Karolun hal'ini 

istediler 

Londra 6 (AA) - Bükretten 
bildiriliyor: 

Dün, yeni nümayitler yapılmıtbr. 

Mü•ellah kuYVetler nilmayit -
çiler üzerine atet açmı,lar -
dır. Demir muhafızların oefi 

Horra Simonun imza11nı tatıyan bin
lerce beyanname daiıtılmıı~tır. Tran 

Bu sabah gelen 
haberler 

Eğer italya 
Yunanisiana 

tecavüz ederse ... 
Ingiliz Hariciye 
Nazırının mühim 

beyanatı 

Londra 6( AA.) -
dairesinin tebliği: 

Amirallik silvaynanın terkini tiddetle tenkid Londra 6 (A.A.) - Royter: 

Son altı gün zarfında garbi ve 
tarki Akdenizdeki Ingiliz bahri kuv 
Vetleri, muvaffakiyetic tetevviıç e
den hareketler yapmııılardır. 

Bu harekat eanasında şarki Ak . 
d;niı:de bulunan kuvvetlerimiz ge
nı~ mikyasta takviye edilmiıılerdir. 
l .3 1 Ağustosta İngiliz tahtelbahir
erı merkezi Akdenizde bazı düııman 
cü~ütemlarının bulunduğunu tesbit 
ktıni~lerdir. (( Parthian » denizaltı 
._ ruvazör ve distroyerlerden mürek
~~>eb bir düomnn filo1una hiıcum et· 
lll~~tir. Atılan iki torpil düşman ge
l'nılerine isabet etmiştir. 
. Bunun üzerine yapılan bir hava 
ıat.ikşnfı neticesinde, aaffı harb ge -
)•lerinden, kruvazör ve distroyor -
erden mürekkeb dUtman kuvvetle-
rinin, cüzütamlarımızın bulunduğu 
~evkiinin 150 mil uzağında ııeyret
tıkleri anlaşılmıştır. 

Tayyarelerimiz, dütmanla temas 
teaia etmek gayesite büyük gayret 
aarfetmi~lerdir. Fakat istikşaf tay -
~a~elerimi.z .. dü~manı.n çekilmiş ol-

ugunu bıldırmı~lerdır. 
2 Eylulde, Sicilyada Cagliari tay

Yar~ meydanına hücum edilmiştir. 
~Yni tarihte ,arki Akdenizdeki 
h ahri tayyarelerimiz Maltanın cenu-

\1 garbisinde dü1man tayyare~t'!ri 
~rafından hücuma uğramışlardır. 
b u hücum esnasında hiç bir kayı -
d~~.~z. yoktur. 5 düşman tayyaresi 

Ufurtilmüttür. 
Takib edilen tayyerelerin f•alyan 

t~YYaresi olmayıp, ( J unic~rs 8 7) ti
PI Alman tayyareleri oldukları mü
tahede edilmiştir. 

4 Eylulde tayyarderimiz Maritzo 
~e Calatodaki halyan tayyare mey
ıı.nlarını bombardıınan etnıio ve bu 

radaki petrol depolarile, atelyeler 
Ş~ kı~laları hasara uğralmışlı.;ıdır. 

•ddetli infilikların vukubuld.uğu, 
~.angınlann kaydi müşahede edilmi~-
ır. Donanmamıza aid hava kuv -

Vetleri Rodosdaki düşınan tayyare 
~eydanlarını bombardıman etmiş -
herdir, Içlerinde Sidney vo Orion 
k ıtrb gemileri de bulunan bir bahri 
a ~VV~timiz Oniki adadaki halyan 
:. erı hedeflerini bombardıman et
.. ,ı~tir 

.....,. ~e~adia limanında llex harb ge-
··•ısı ·· ı uç talyan motorbatunu yaka -

bunlardan ikiaini baurmı.t. U • 

eden bu beyannamelerde kral Karo
lon hal'ı taleb edilmektedir. 

Dün Bülc.reşte yapılan nümayit
ler eanasında yüzlerce kişi, <ı Ka rol 
•ta lı insin 1» ((Karol tahtan inmeli
dir lo diye bağumışlardır. 

Dün akııam, Lordlar Karnarasın
da harb vaziyeti hakkında be}''ll. " 
natta bulunan hariciye nazırı Lord 
Halifaks, Romanyada bugünkü va
ziyete müncer olan hadiselerı anl t-

mış. bundan sonra demi~tir ki: 
- ltalyan heyecanının üzerine is-

Kaza mı cinayet mi? tinad euiii tahrif oıunmuı.ı iıham ka
dar euııtan lri bir §ey olamaz !tal
yan matbuatındaki tehdidler, daha 
az ceııur bir milleti korkutabilh-di. 
Fakat fU ciheti Elen hükumetinin ve 

Bir apartırnan ka,piCISI bu 
sabah öiU bulundu 

Beyoğlunda Şişhane caddeJinde milletinin oerefine olarak kaydedil-
A. Telet apartımanının dört ııeı~e - melidir ki bu tahrik ve tehlike kar
denberi kapıcılığını yapan Refahi - şıaında tamamile sakin, bitartlflık -
yeli 40 yaşlarında Celal bu t.tbah, larını idameye azimklr kalmışlar, 
ayaklan apartımanın cadde)·e ba - aayri bitaraf hareketler için komııu
kan kısmına dayalı ve çırıl;ıplak ların& hiç bir bahane vermemişler, 
bir vaziyette ölü olarak bulunnıut- fakat ayni zamanda herkeae kar~ı 

tur. kendi mülkt tarnarniyetlerini ve is-
Epeyce parası olduiu bilinen ka-

tiklallerini müdafaaya azmetmiıı hupıcının bir cinayete mi, yoksa her 
hangi bir kazaya mı kurban gittiği lunmutlardır. 
araştırılnıaktadır. İngiliz hükGmeti, Yunanistanın 

Keyfiyetten haberdar edilen nö- istiklalini sarih eurette tehdid ede -
betçi müddeiumumiııf, cesedin mor- cek horhanai bir hareket ihtinıaliı1-
ga kaldırılmasına liizum görmüttilı. de, Yunan hükOmetine iktidaunda 

Zabıta ve adiiye tahkikata devam bulunan bütün yardımı yapmak için 
etmektedirler. kendisini bağlı telaHi etmekt-:dir. ·-······-················································· .. ············································ 

K ullanılmış kağıdiarın 
atılmamaları istenecek 

Resmi daireler ve hususi müesseselerden 
sonra halkın kullandığı eski kağıdiardan da 

istifade edilmesi düşünülüyor 

Sümerbank, büyülı: tehirlerinıiz
deki belediyeler ile teşriki mesai et
mi~. memleketimizdelci lcağıd iatih
salatında iptidai madde olarak kul
lanılmak maksadile eski ve ku!la
nılmış kağıdiarı toplatmnya başla
mıştır. Siimerbank kağıd toplama 
işine e'lrvelü resmi dairelerdt>n baş· 
lamıştır. Bilahare bu daiıeleri taki
ben toplam~ •qfhu.~u•l müe~seself'r, 
ticarethaıtelet vesai~ müessesata 
teıım;J- f!di!Cö«~r. 

Es~i v~ 'jaultpılmıt 

)atılarak derhal İzmit kii~ıd fabri
kasına ııevkedilmekte, fabrikada 
büyük preııler altında hamur haline 
getirilerek kağıd imalinde kullarııl
maktadır. Banka kağıd toplami\ işi
ni daha süratli ve verimli bir şekil
de yapmak için bazı tedbirler daha 
alacaktır. Bu meyanda eski kağıd
Iarın atılmaması için halka da hir 
tamim yapılması dü~tinülrrektedir. 

Bu surdie eski kağıdlaıın şurada 
burada israfına mani olanarak bun
lardan istifade edilecektir. diki 

Bir Ineilis reSAlDI Almanlarm lngiltereyi, bu ,ekilde. denbı tan!dan ile istUaya teıebbüa edeceklerini 

illi Şef 
Birkaç gündonberi Dolnıa

bahçe sarayında istirahat et
mekte lan Milli Şef dün öğle
den evvel Dolmababçeden o
tomobille ayrılarak §ehirde 
"kısa bir ııezinti yapmıelar, bu
nu müteııkıb Florya deniz köo
künü şereflendirmişlerdir. 

İstanbul 5 (A.A.) - Cu
marteai günü vazifesi ba,ına 
J• .. ı:ek _ı~lo.tı Atina bilyük el
çimiz Enis Akaygen, evvelki 
gün saat 12 de veda ve tazirn
lerini arzetmek üzere Reisi -
cümbur larnet lnönü tarafm
dan kabul buyurulmuştur. 

ingiliz fi~osu 
Ege den izinde 
italyan üslerini 

bombardiman etti 
Harekata Ingiliz deniz 

ve hava kuvvetleri 
iştirak etti 

halyada bir mahal. S (A.A.) -
halyan umumi karargahının 90 

numaralı tebliği: . 
Cezayir aahilleri açıklarında se

fer etmekte olan üç 1ngili.z kruvazö
rü ile iki Ingiliz torpido muhribi, 
tayyarderimiz tarafından şiddetli 
bombardımana tutulmuj!lardır. Iki 
kruvazöre büyük çaptA bombalar 
isabet etmi, olduğu ve bunlardan 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

r-·············································-, 
. Son yağmurun 
i Trakyada yapt1ğ1 
zarar ehemmiyetli 
Mısır gibi henüz 
hasadı yapılmamış 
mahsul er kısmen 

harab oldu 
Edirne, ( Huausi) - Epey 

zamandır Edirne ve havalisinde 1 
oldukça kurak giden havalar 
Pa-rartesi günü geç vakte kadar ~~ 
devam eden fasılaaız yağmurla
rın tesirile birdenbire deği§miş 
ve her taraf bir kı~ manzarasına 
bürünmüvtür. : 

•J 
Bilhassa yağmurla karışık e- • 

sen şiddetli poyraz fırtınası oe- f 
hirde bazı hasarı mucib olmuo- 1 
tur. (Devamı 4 üncü sayfada). 

tasavvur ve tanir edlyoı· 

Çörçil diyor ki: 
11 Mücadelenin 

önünden 
kaçmıgacağrz ,, 
Birkaç ay evvelkin

den çok daha iyi 
vaziyette bulunuyoruz 

" Akdenizde tilomuzun 
hakiki kuvvetini iki 
misline çıkardık, 

Hitler diyor ki : 
İngilizlerin 

başvurduklan 
generaller 

" General " Ihtilal 
" ' General '· Açlık , , General 

'·K1ş, ve General ''Biöf, 
11Biz blöfün karşısına 
General "Fiiliyat, ı 

çıkaracağız, 

Londra, S (AA) - Royter Berlin, 5 (A.A) - D. 
bildiriyor: Führerin nutkunun mabadlı 

Avam Karnarası nazıriara meb"ua Bundan bir sene evvel. Ingilizler 
lar tarafından sorulan aualJerin mü- narbe girdiği zaman. kendi kendi
zakereai ile iştigal ederken Londra lerine dediler ki: Bizim bir müttefi-

(Devamı 3 ünctl sayfada) (Devamı 4 üncü sayfada) ............................................................... ···········································• 

Köylüye dokuma 
tezgibiarı dağıtılacak 

lktısad Veklleti memleketın her 
tarafında bulunan ve bilhana la
tanbul, Denizli. Buldan, KPdıköy, 
Morzifon, Antep, Mar&f, Urfa ve 
diğer bazı mıntakalarda adedieri 

on binleri &'jan el dokuma tezgi.h
larıııı ıslah, himaye ve teşvik için e
saslı tedbirler almaktadır. 

V ekalet memleketin her tarafın
(Devamı 4 üncü ııayfada) 

Milyoner dilenci 
Üzerinde 1200 liradan fazla para bulundu, 
çocuklarından birini Amerikada, diğerini 

Atinada tahsil ettiriyormuş 

Nikola muharririmizJe konuıurken 
İstanbul zabıtası dün Galata ki· Hakkında bu suçtan dolayı 

lisesi civarında dilenen pejmürde bat yapılmak üzere Emniyet Müdiir
kıyafetli Nikola adında 76 yaşla- lüiüne getirilen ihtiyar dilenciala 
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2 Sayfa SON POSTA 

Hergün Resimli Illa la ı ~ Çocuk kalan ihtiyar -

Benzin gerine 
Alkol 

Yazan: Muhtttin Birgen 

B ugün benzin yoksulluğunun 
uyandırdığı büyük mü~kü -

fiita kar~ı gelmek üzere yapılım gay
retlen gördükçe. bundan on bir ae

ı ne evvel, benz.ine alkol luuı~tırmrık 
1 Jelünde anrfetmi~ olduğum emekJe -
ı re, bunların neticesjz kalmı~ olma -

aına rağmen, acımıyorum. 

Bu snhnda, zikre değer yeni hadi
eeln vın : Bir zamanlar, mutlak al-

• kol, muayyen bir nü bette benzine 
kar~tmlmak suretile yalnız bir yar
dımcı tasarruf unsuru olarak kul -

lanılırken bugün, Fransada ve İs -
viçrcde alkolün doğrudan doğruya 
benzin yerine kullanılması çareleri 
de bulunmu§tUT. 1 viçrede, aırf bu 
maksaclin kurulmu~ olan bir §irket 
- Crima A. Ş. - faaliyete geçmek 
üzere bulunuyor. Fransnda suyu a
lı 1mış y üzd e aek•en alkol e, kömür 
n u~takkatından yüzde y::-mi nis -
betinde muayyen tayyar maddeler 

i1uve edilen bir terkib tecrübe edil
miş ve m uvaffakiyetli neticeler alın
mı~trr. laviçrede i e, suyu alınmamı~ 
alkole Cther cinsinden bazı mad -

deler ilave edilmek usulü tercih e
diliyor. Her iki usulde de alkol, ben
zinin bütün randımanını veriyor. İs
viçre maliyeti 80-85, lsviçre snnti-
mi he.!ab ediliyor. Fakat. leviçre al
kol istihsalinde en pahalı olan bir 
memlekettir. Şeraiti itibarile buna 
mlisaid olan memleketlerde bu ma
liyet daha çok dü~ebilir. 

Bu harb in daha ne ka dar .süre -
ceğini bilmiyoruz. D aha ne gibi ih
tilatlar olabileceğini kestirmemize 
de imkan yoktur. Bundan başka, bu
gun benzin tedarikinde te~adüf e -
dilen müşkülat. yalnız benzini sa -
tacak memleket bulmaktan ibaret 
bulunmuyor. Bunun mukabil!ni öde
mek de aynen mühim bir mosele -
dir. Her memleket için olduğu gibi, 
bizim için de. 

Çocuk ne maziyl bilir, ne de is
tikbali dü~ünür, yaptığı tek Jey ı aa
d ec e 1ıhah den istifade etmektiı. 

Çevrenize bakınız. senelerio yü
kü altında ihtiyarlavmıt birçok dost 
görürsünüz, fakat tetkik ediniz, 
bunlardan mühim bir kısmı ol&n ço
cuk k.almışlardır. 

Vali k zalarda 
te tk i kat yapt1 

Dün. Vnli ve Belediye Rei•i Dr. 

e lesi 
Geçen sene iki buçuk milyondan fazla 
vatandaş muayene edildi, 131 bin metre 
murabbaı arazi bataklıktan kurtarıldı 

Lutfi Kırdaran riyasetinde Eminönü 
kaymakamlığında bir toplantı ya
pılmııtır. Bu toplantıda Eminönü 
kaymakamı, Eminönü kazasına tabi 
nahiyelerin müdürleri hazır bulun- Memleketimizin her taınfında ı da ise 914.344 kan muayene ve 
muşlardır. Vali ve Belediye Reisi sıtma mücadele faaliyeti hararetle 98,166 musab olarak kaydedilmit
nahiye müdürlerile uzun bir hasbı- devam etmektedir. 1925 yılında tir. 
halde bulunorak zabıtai belediye başlıyan sıtma mücadele çalı~mala- Devlet mücadele teşkilatı elile 
talimatnamesini izah etmir. temiz- rından 15 yıl içinde çok iy; netice- fakir hallo, sıtmanın başlıca il!çla
liğin temini, fınn ve ekmeklerin kon ler elde edilmiotir. rından kinin ile tedavi etmek için 
trol vesair belediye i§leri etrafında Bu hususta ne redilen istatistikle- her zaman parasız kinin dağıtmıt-
direktifler vermiştir. re göre, yurdda .1925 yılında mua- tır. 1925 de devletin dağ.ttığı kinin 

Bilahare, Dr. Lutfi Kırdar Üskü- yene olunan nüfus sayısı 25.718 dir. 87 kilo 540 gram iken 1939 da 
dara geçerek kaymakarola beraber Mücadele doktorları bunlar arasın- 8625 kilo 411 gram kinin tevzl e-
Üsküdar _ Beykoz yolunda istimink l da 92 75 ki ~iyi dalaklı bulrr.u~lardır. dilmi~tir. • 
edilip yıkılan yerleri gözden geçir- Muayene sahası ve muayene edilen- Ayrıca sıtmn mücadele mıntak.a
mic, gördüğü faaliyetten dolayı ler yıldan yıla artmıştır. 1930 da larında her sene mütezayi,J bir te
memnuniyetini izhar etm~tir. Üskü- 1.438.044 vatandaş muayene edil- kilde bataklık kurutulmuştur. 1925 
dar kaymakamından ekmek mese- miş, bunun 232.058 inde dalak gö- de kurutulan bataklığın karemetro
lesi hakkında izehat alan Vali ve rülmüştür. 1939 da ise 2.675.441 si 40 bin iken 1939 dn 131.769.2 38 
Belediye Reui, Beykoza geçerek kişi muayene edilmiş, 194.512 da- ltaremetre arazi bataklıktım kurta-
1kaymakamlıkta tetkikatta bulun- laklı görülmüştür. rılmıştır. 
mu~. kaymakamdan Beykoza aid Sıtma mücadelesinde en ehem- Sıtma mücad~le mıntakalannda 
işler etrafında iznhat alnu~tır. miyetli meselelerden birini de IAbo- bataklıklar kurululurken bir takım 

MUşahada altında bulunan 
iki kaçakç1 T1bb1 Adli 
binasından kaçtiiar 

Eroin kaçakçılığından dolayı 

ratuvar me.!aiei teşkil etıni~tir. kanallar dn açılmakla ve bu suretle 
1925 senesinde mücadele mınta- kurutulan araziden istifade imkan

kalarında 16.5 79 kan muayene e- ları temin edilmektedir. 192 7 de 
dilmiş, bunlardan 1424 ünün aıt- 11.769 metJe, 1936 da 204.700 
malı ~oldukları anlatılmışln. 1 Q 39 metre kanal açılmıştır. 

---------------------------------------------------------
Bir şoför ik\ otomobil 
rrasmda kalarak ezildi 

GUmrUk ve lnhisarlar 
Vekilinin tatkikieri 

Maarif Vekili 
mektebleri gezdi 
Şehriml.zd.e bulunmakta olan Maa. 

r1f Veklli Hasa.n Au Yücel dün de 
tehrlml7Jdeki ma.a.rlf müesseselerinde 
tetkiklerde bulun:m~tur. 

Maar11 Vekill ~eden evvel Hay. 
dMi>S.f& l.Lses1ni ziya.ret etmiş, mek. 
teıbin t&l.tm ve idare heyctı azaları 

taratından ka~ıla.nml§tır. Hasan All 
Yücel Haydarpaşa U.sesindo bir müd
det kaJarak tetklkler yapmış, talebe
nin imtlhanlarınn girmiş, talebe ve 
mualllmlerle görü.ş.müştür. Maarif 
Vekili ôAJ.eden sorıra da İstanbul cL 
hetindeki bazı okulları gezmiştir. 

Hasan Au Yücel ~lmlzdekl tet -
tıklerine bugün de devam edecek _ 
tir. 

Mal saklayan bir 
düğmeci Müddeiumu
miliğe teslim edildi 
8ultanhama.mmt!a Marp111;çularda 

dü#mecUik 18i)an Ps.ıı.ayot adındn 

bir diiktA.ncı, dün dlikkflnda mühlm 
miktarda .stok bulunduAu halde düğ_ 
me al.ma.k ıstiyen müşterHere elinde 
mal kalma.dıtını söylemiştir. 

Emn.tyet Müdürlü~üne vukubnlan 
Ihbar ve müracaat üzerine dün al!lka 
c1a.r memurlar Panayotun dükk~nın
da a.n1 bir arMtırma ya.pmışlnr ve 
mühim miktarda d(itme bularak, dük 
klncı ha.klruıda. ta.klbata ba.şlannş _ 

Öyle zannediyorum ki, benzine 
alkol knrıştırmakıa]d m ühirn iktı -
sndi faydalar dikkate alınıp, vııktlle 
bu işle basit bir şekilde olsun biraz 
me gul olmuş bulunsaydık, bugiin 
tekemmül etmiş yeni usullerden ko
laylıkla istifade ederek benz.in ihti
yacımızın mühim bir kısmını olsun 
alkoJle telafi edebilirdik. lnhisar 
idaremiz Türkiyede alkol nıesde -
sini. Türk i'.tısadiyatı içinde ihmal 
cdilmme.!i lazım gelen bir unsur o
larak telnkki edemedi. Alkole aa -
dece bıl varidat mevzuu olurak bal;
tı. Hatte, basit tesisatlarin cther ha
line getirilme!l.i hatta müm
kün olan nlkolün Türk mahsulleri -
ni krymetlendirmek hakımından oy
nıyncağı role hiç ehemmiyet verme
di. Bunun için, memleket, Avrupa
daki bu yeni keşiflerden şu dar n
manlarda i tifadeye hazır bir halde 

haklarında tevkif müzekkeresi ke
!lilen ve müşahede altında bulun
durolmak üzere tevkifhaneden Sal
kımsöğüddeki tıbbı odlt binasına 
sevkolunan mevkuflardan ve sabı
kalı kaçakçılardan topal Hasanla. 
arkadaoı Cemil evvelki gün bir fır
tıahnı bulup adil tıb i§leri binasın
dan kaçmışlardır. 

Ortaköyde Fıstıklıköşk aokaiın- Vekl.l Raif Karndeniz dün ö!ıleden lardır. 

Binanın cümle kapı~ından kaç

tıkları tesbit olunan firarilerln aran
masına baı,lanmıotır. 

Diğer taraftan zabıta ve adiiye 
firar h~disesi etrafında • tahkikat 
yapmaktadırlar. 

değildir. Başvekilimizin 
Fakat, hazır olmamak, bu mev

z.uu ihmalde devam etmek için bir hemşiresi vefat etti 
tıebeb teşkil edemez. Dünyanın ne
reye doğru gittiğini henüz b ilmiyo- BaşTekDimtz Dr. Refik Saydamın 
ruz. Yarının bize ne getireceği meç- hem.!}lrelerl Baya.n Vasfiye evvelki 
huldiir. Bulunduğumuz p e trol kay- gece 79 y~mda olduğu halde zey -
nnklannın ne vnkit ve ne miktar nebkA.mll hastımesinde vefat etmiş. 
mahsul vereceğini de herf.iz kestire- t.ır. 
meviz. Bütün bu sebeblerden dolayı, Ba~ekDimiz. vefat haberini alır 
Türkiyenin biraz hi mmet le istifade almaz, dün sabah şehrlmlze gelm~
edebilecf'ği bu usulleri ibmnlde ıs- Ur. 
ınr etmek yanlıştır. Merhumenln cenazesi bugün saat 

Bu mevzu ciddi surette ele nlın - U de zeynebldıanD hastanesinden 
maya cidden layık bir bahisti;. Hiç kaldırılarak, Erenköyünde Sa.hrayi. 
olmaua, biz yazma{c vazifemiı:i ifa cedld mezarlı!ına defnedilecektir. 

da 50 numaralı evde oturan 1oför sonra gümrük başmüdürlü~üne ge .. Pa.nayot mını koruruna kanununun 
Osman, dün Sultanhamam taksi lerek, İstanbul gihnrüklerlnin hall - S2 nel maddesine muhalefetten 
mahallinde ot~mobilini tamir eder-ı hazırdaki fanllyeti .. ~kkında maU\ - dün aq~ geo vakit müddeiumuml. 
ken, mukabil taraftan süratle gelen ma.t almış ve gllmr~u alAkAdar eden l~e t6slim edilm)ftl.r. 
bir taksi ile kendi otomobilinin a- di~er ı,ıer üzerinde teWtlerde bu -
ra!lında kalarak feci bir ~ekilde eziJ- lunmu,tur. 
miştir. Maliye Vekili dün lzmirden 

Kaza neticesinde ağır surette ya- geldi 
ralanan Osman Cerrahpa~a hasta- Bir müddett-enberi İzmirde bulu _ 
nesine kaldırılmış, hadise etrafında nan Maliye Vekili Fu::ı.d A~nılı dün 
tahkikata başlanmıştır. İzmlrden, İzımir v:ıpıırile gelm~tlr. 

!"'··-··--·-·······-····-·····--···-·-··············-·--··...... . ..... , 
~ ISTER INAN, ISTER INANMA 1 
. . . . lzmirden gelen bir tdgrafın 

verdiği habere bakarsanız: 
Bazı Alman ve Amerikan fab

rikaları köpek derisi almak arzu
sile ihracat taeirierimize müra -
caatta bulunmuşlnrdır. Köpek 
derisini hangi şekil ve mnnzaraya 
getirerek bize ne gibi bir i~im al
tında iade edecekleri henüz belli 
değilse de tacirlerimiz bu müra
caati ehemmiyetle karşılamı~lar 
ve bu i~i ilk defa yapacakları içi!l 
kendilerine kaça malolacağını be
eablamı,lar ve nihayet beht'r deri 
için büyükliiğüne, küçiiklüğüııe 

göre üç ile beş lira arasında deği
şen bir fiat isterneyi kararlaştır -
mı~lar •. Tüccann istenilen rnik -
tarda köpeji nasıl bulacağı, naaıl 
öldüreceği ve derilerini nasıl ha-

zırlıyacağı tetkike değmez, para 

gelecek olduktan aonra her ~eyin 
çaresi bulunur ve bu haberde •a

tılacak bir ~ey yoktur. E~a,en biz 
muhar~be biraz daha eürmek ve 
eşyayı sevk yolu da bulunmak 
şartile daha garib istekleı kar,ı -
aında da kalacağımıza inanıyo -
ruz, ey okuyucu sen: 

Kadın yüzünden 
bir cinayet 

• ye nt 

Dün Yenl.§ehirde blr cinayet ol. 
mllŞ, bir k.a.dın yüzünden bir een;; 
ba.,k.a bir gencin karnını deşnlş, bar. 
saklannı dışa.rı dökmüştür. Yenı_ 

şehirde Kalın sokakta 3 nurnarnda 
ot.unnakta olan dökmeei serkls bun. 
dan bir hatta evvel Bcyof;lunda VaL 
na Bella ltıanna gitml.ş, ora da ki ka_ 
dınla.rdan birDe dan.'lederkt"n "Fund 
Isminde bl.r gençle kavga etml~ler _ 
dir. 

Serkis dün Yenişehirde evine git!er. 
Iten birdenbire Fuadla kar,ılaşmış, 
}ı.er iki genç de kavgalarını tazele _ 
m~le:r n d~eye ro.,ıamışlardır. 
Bu sırada Fuad bıçalım çekerek Ser
t:ı.sin karnma sapl&mı~. kanlar Için. 
de yere yuvartanan Serklsin bar. 
sakları d14arı dökülmti4tür. 

edelim. Barvetul.mlu beyanı ı.ucyeı eder, ISTER INAN, ISTER INANMA r . J[ /, t:l3 merhumeye Cena.bı Hakkın rahmetini • : 

~~~~='='=t=ı=1=l=i=~~~~~=~=~~e=H~~=d=il=er=i=~~~~~~~~~~~~~~='~··~··;··;·~··~··;-;·~-~-~-;-;·;-;·~-~--··-····~·-·-~··-·--~~~--··~············-·-·~ 

Hadiseye derhal ko,an z:ı.bıta sıh
hl imdad otarıobUi celbetmlş, Ser_ 
ld.sm baraaklan karnına dolduruL 
m~ n yaralı süratle Beyo~Ju ha.s. 
tane.slne ltaldırılmıştır. 

Serklsin hayatından fimtd ke.sll • 
mlc:t ir . Carlh ynkal:ınmı~ ır. 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
' : - Ihrahim Efendi bıraktı .• de - Aklına başka ihtimaller ııelmiyor 

di. Size verilecekmiş. Galiba B~i - değildi. Fakat bu ihtimaliere kendi 
me Hanım teyzem göndermiş ola - de inanamıyordu. Emin olmak için, 
cak. Müjgana bir daha sordu : 

:Şehime Hanım mektubu ezilip - Ihrahim Efendi mi bıraktı de-
büzulerek aldı; elinde evirdi, çe - din bu mektubu) 
vudi. Bcsime Hanım kendisine ne - Evet, nnnel 
diye mektuB gönderecekti~ Yazıp - Ayrıca bir 1ey söylemedi mi? 

j okuması olmadığını pekiila biliyor- - Hayır. Hiç bir şey demedi. 
du. Zaten o da öyle idi. Onun için, - Teyzenden bir selam da mı 

öyle mektub yazacak yerde, ah · getirmedi) 

ahına bir şey bildirmek istiyorsa -Hayır, anne! Sade kapıdan u-
ğızdan haber göndermesi lüzımdı. zattı, gitti. 
Şu halde). Bu rnek tu b bir muam- Şehime Hanımın aklından geçen 

11 idi. Bunu, Şehime Hanımın üm- ihtimaller kuvvetieniyor gibi idi. 
m i olduğunu hilmiyen biri gönder- Her halde, bizzat okuyamadığı bu 
mi~ti . Kim ve niçin ) .. Kadıncağı - mektubu ra st gele birine okutmak da 

'-..,__..__a.__.__; ~~----- ... L.I __ _,_ 1 "" 1 "nt n n• • 1: m, , J 

kapıya kadar getirilip ağıL açma -
dan bırakılan mektubda, onu yaza
nın yüz yüze ikrardan çekindiği bir 
eır, yahud Id sırlar vardı. 

Bunlar ne idi acaba~ Şehime Ha
nım bu sualin cevabını ezbere ve
rebilir ve pek de yanılmazdı . Lakin, 
yazanın, duygularını ne şekilde ifa
de eylediKini bilmek de istiyordu. 

Müjgima, Samatyada yanan evde 
iken, haftada iki defa gelen bir ho
ca hanım namaz surelerile birlikte 
biraz da kıraat, ilmilitti ve Kı'lası En
biya okutmuştu. Çocuk, böyll"ce her 
hangi bir ibareyi kolayca sökebiJi -
yordu. Şehime llanım ufak bir te
reddüd geçirdi; sonra, evladlığını 
kendi hayatının hususiyeline kanş -
tırmayı do~ru bulmadı. 

Mektub koynundn, birkaç gün 
dolaştı, durdu. Açık mavi zarfı, ka
palı olarak, kalbinin Üstünde bir 
muska gibi ta~ıyordu. Ve bazan ten
hada onu çıkarıyor, okşıyan nazar
Iarin ona bakıp bakıp tekrar koy -
nuna koyuyordu. GeccleTi ise, kim 
bilir ne tatlı kelimeler, ne aşikane 

ı.lnto haddi ~ 1 

nın altına yerle~tirip, arada "ırada 
elini değdirdikc;e, munis bir can ar
kadaşına hitab ediyormu~ gibi o -
nunla konuşuyordu . 

Evvelce sık sık gelen lbrnhimin 
artık uğramayışını da Şehinıe Ha
nım manidar buluyordu. Bunun ae
bebini, ~öz arıtsında. Beııime Hanım
dan anlamak istemi§ti .. 

- Ihrahim Efendi nerelerde~ 
Yoksa Mihalice 'döndü mü~ 

Su aline: 
-- Hayır. Burada amma, bu ak

şam i~i çıktı, filan yere gitti. ceva
bını almıştı. 

Bu cevab onu tatmin etınemişti. 
Buna türlü mnna veriyordu. Yok~a. 
delikanlı, mektubuna umduğu kar
§ılığı alamayınca s4kutu h aya le uğ
ramış, mnhcub olmuş ve bir daha 
kendisini görmemek kararını mı 
vermi~ti) Bu vehmin asla yerinde 
olmadığını pek nz vakitt~ anladı. 

Bir giin, öğle üzeri, Miijgan müs
takbel kaynanaııile çarşıya, a l ı veri
şe gitmişti . Şehime Hnım evde tek 
br.ıına kalm~tı. Bahçeye b aka n yu-
~- .. -

kişle me,guldü. Bu esnada sokak ka
pısının tokmağı vuruldu. Bu vuruş 

o kadar hafif ve korkak, rahud ki 
mütereddid bir elin vuruşu idi ki, 
Şehim~ 1 fanım bir dil,.nc.inin kapı 

vuru~una benzeterek hemen kalk -
ma ;;.a lifzum görmedi. Fakı\t kısa 
bir f a"ıladan son da vur u ş tekerriir 
edince merak ~dip aşağıya indi. 

Kapıyı açıp da kar~n!ında ibra -
him i görür görmez ~aşırdı; ne diye
ceğini bilemedi. Ağ7ından: 

-- A 1 Siz m h iniz} Buyuruq .. bir 
dakika bekleyin de başımı örteyim .. 
girin.. doğruca yukarıya buyurun 1. 
gibi karma karışık sözler çıktı. 

Ihrahim de ondan a :.c şaşkın ve 
tela~lı değildi. Onun da, merdiven
leri çıkarken ayakları dolaşıyordu. 

Ba~amakların birinde sürçtü.. az 
kaldı kapanacaktı. Bundan fena hal
de utandı . His~iyatını meydana vur
mu~ gibi. 

Yukarı safaya çıktığın-da ne tara
fa gideceğin i, hangi odaya dalnca -
jını b ilemedi. 

Sözün kısası) 
-····--

/şimiz /eğen 1 
Örtüsüne kaldı 1 

E. Elaem Talu _J 
B aniya bir darbı mesd vaı ~ 

dır: her şey bitti, i~imiz bfr 
leğen Örtüsüne kaldı, derler. Mem
Jekette hayat pahalılığını ö.ılemeğc 
memur komisyon, icraatile, bize hep 
onu hntırlatıyor. 

Matbuata akseden haberler e -
ğer kasden seçilmiyorsa ilamnşallnh 
sayın komisyon hep birincı derece
de zaruri havayiçle uğraşıyor. 

Geçenleııde kalaydı, sonrn çivi, 
daha sonra - türkçede nic:nd ır de· 
diğimiz - amonyak oldu. Şimdi si -
namekiye, deınirhindiye, dıı rifilfile, 
çadıruşağına ne vakit sıra gelecek 
diye bekliyoruz. Zira anlaş.lıyor ki 
inaanlar için hayati kıymeti haiz an-
cak bu gibi metalard ı r. Y;yccek, içe
cek, giyecek ve yakncak nınddelcr 
onlardan sonra gelir. Maaha7n odun 

fiatlannın tesbiti i~inde gö~düğümüz 
anlayış ve becerikliğe bakınca. sn -
yın komisyonun kemakiin kaln:r. çi
vi, nişadır, ketentohumu kabilinden 
geylerle uğraşıp, başkalanne el değ
dirmemesini müreccah görenler '\iar. 

ccF evkaliide ahval n ba§hyalıdan
beri yalnız kira ihtikarınm önüne bir 
nebze geçilebildi. Bir nebze diyo -
rum .• zira kurnaz mal sahibieri mu
knveleleri hileli şekilde tan::im et -
rnek yoluna daha evvelden, v e rgi 
kaçakçılı~ı maksadile sapmasını öğ
renmişlerdi. Bugün, o hileyi kira lh
tikarın da da muvaffakiyetic kulJa -
nıyorlar. 

Mülklerinde kiracı mı deği~iyot ~ 
Bedeli icar ayni: on para zam yok. 
Ancak teshin. su, kapıcı _:•e-saire 
masrafiarına mukabil konturata ny
rıca, muayyen bir meblağ konuyor. 
Bu meblfığ bedeli icarla alakadar de
ğildir. Mal sahibi. onu diledi~i gibi 
artırabilir ve kanuna kar~ı gelmi~ 
sayılmaz. Vesaireyi kanun derpi~ et-

memiştir. 

Böyle 'eylere tenezzül etmiyen 
dürüııt ve vicdanlı vatanda~lar için
Be ayrıca bir kanuna belki liizum da
hi yoktu. Çünkü bunlar, Recııizllde
nin: 

Vicdanıdır isaeti fülinde adenıin, 
Davacısı, fÜhudu, kavıınini, ha

kimi! 
Düsturunu benimsemişlerd ir. Bu

nunla beraber, kira artırmayı ya • 
sak eden kanun da büsbütün fayda
sız olmamış ve halk onu şükranla 
karşılamıştır. 

Gel gelelim, aldığımız okuyucu 
mektublarından anlıyoruz. ki sair 
zaruri havayiç. kontrolsüz, takibsiz 
şahibaiz kaldığı ıçın gitgidl' pn
halanmakta, yer yer başka başka 
fiatiara satılmakta, mÜtf'Va7ı ka -
zançlı yurddaşlar bu yüzden ü
zülmektedir. 

Onun için diyorlar ki, nlakndar 
komisyon kalayı, çiviyi, !.inomckiyi, 
~erbetçiotunu, clavultozunu, mina
regölgesini bıraksa da göziinü biraz 
- hem de acilen - bakknla. mıınava, 
terziye, kömürcüye çevirsel 

C. C h~c?nı ~alı,. 

YAPRAKLAR 
DÖKÜLÜRKEN 

40.000 
Lira da 
ce binize 

dökDiebilir 
Sonbahar geldi. Yap

raklar dökülmeye baılı
yor. 7 Eylfılde de yap
raklar dökülecektir. Fa
kat liralar halinde ...... 

Bugün bir piyango bi
letile bu yapraklardan 
40.000 tanesini siz ka
zanabilire'niz. Sonbaha
rın rengi sarıdır. Fakat 
piyango ile bu sonbaha
rın rengi altın sarısı ola
bilir. 

Dikkat edin. Derhal 
bir bilet alın, (2) liralık 
bir biletle 40.000 lira, 
(1) liralık bir biletle 
20.000 l ira kazanmanız 
ihtimal dahilindedir. 
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Telgraf', Tele Ve Telsiz llaber • 
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Iki nutuk 
münasebetile. 

l·;jf~~~i;;;~~~~-· •So~ Posla•nm e.skerl muhanl•ll 

ı Pazardan itibaren yerli 
kumaşiara "Tnrk malı, 

kelimeleri yazılacak 
··············································· A lman propaganda nnz.ırt 

Dr. Göbbels ile Führer 
e elk' ' "" • gece Ber1inde Sporpalasta, 
Alman Kı§ Yardımı teşkilatının yıl
dönümü münasebetile hazır olan 
muazzam bir halk knlnbalığı öı.i\n
dc birer nutuk aoylediler. Uzun sü
ren her iki nutuk dikkatle okunur 
Ve tahlil edilirse, gerek Führerin ve 
gerek onun ynrdımcılnrının, Alman
Y~nın ve naııyonal aosyalı,;t rejımi
Jn ou ölüm ve dirim mücadelesi an
krındn, ne w ~adar ~etin - yalnız bir 
. ~ıann degı), aynı zamanda - bir 
1 ın ağır yükü altında nasıl $on gay
ret ve kuvvetlerini sarfetmekte ol
dukları iyice aezilir. 

.. Onların hedef ve gayeleri taay
Yun etmiş ve kararlan verilmi§tir: 
«So.n düşman İngjltereyı yenmek» 
~anı .~uyü~ Britanya krallığını lngi
. z dunya ımpnmtorluğunu Alman 
ır~desi önünde diz çöktürmektir. 
~ıtlerle arkadavisrının kalbieri işte 

unu yakın bir günde görmek için 
~ızla. Çarpıyor; ve onların yürekle
nnde, şüphesiz. fngiltereyi istila hır
sının müthiş ateşleri yanıyor. Şimdi 
onlar bu nutuklarla, Almanyadan 
le Alman halkından, resmi vergi-
erden ve bedeni ve her türlü hiz
~~tlerd~n daha ba~ka ve daha bü
Ytik: semahat ve fedakarlıklar i!ti
Y~bılmek için, son düşmanı yani ln-
gılte · k 'd reyı yenme hedef ve aşkını bir 
1 ea) olarak Alman milletiııe telkin 
etmek veyahud bu hususta sebkat 
eljit \'e etmekte olan me$8iyi ta
ze emek ve kuvvetlendirrnek isti
Yorlar. 

A Fiivaki Ingiltere yenilecek olursa 
l ~rupada Alman kuvvet ve savlet
eı} Öniinde durabilecek ve bunlara 
du~i olabilecek artık hiçbır büyük 
.~k et ve kuvv~t kalmıyarak en bü

ru • Almanyanın kurulmasını güc;-
estıren en büyük ve son e1"(5d de 

0 ltadan kalkmış olacaktır. Ingilte
renin mağlubiyeti ayni zamanda 
~~itlerle arkadaşlannın ve Nazi re
Jı . . d d~ının e muzaffer olması ve t'be-
ıleJmesi demektir. Onun için Al· 
~anyanın ve Mihver de'\ Jetlerinin 
~ım~i~i harb hed~fleri lngiltereyi 
~~glub etmek ve Ingiliz imparator-
ugunu dağıtmak olduğu gibi onla
rın haıb ceph,.Jerile birlikte bütiin 
memlehti ve halkı bu hedefe var
mak uğurunda bütün kuvvet '\'e 
gayretlerini aarfa davet etmeleri 
Pek tabiidir. 
. Hitlerin aözl~rinden, onun sulh 
krnalarına ve anlaşma tekliflerine 

h~lak aıımıyan ve üstelik Alman te-
ni · · ,_ b er nı uçaKlarile geceleyin bom-
~~dı.man ~den, Ingilizlere kartı 

rnuthı bir kin zehiri akıyordu. Gek; .Hitlcrin nutkundan, bu korkun~ 
J ın~n onu nihayet un e olurta olsun,, 

• hngıltereyi hava ve denizden istila 
~reketine sevkedeceği anln~ıl:yor: 
~unkü In 'lt · wt·b · lt gı ereyı mag u etmenın 

e7;'i~m~ ~olu budur: Londrayı ve 
yük Brıtanyayı zapt ve iogal et· 

rnek! 

b' Faluıt bizce, Ingilterenin iatilii.sı 
hır hmri vaki olduğu takdirde dahi 
d 8~. h_emen orada kısa kesili'\·erecek 
h~:~dır. Zira Ingiliz hükum~ti ve 
d u u_nıc:t adamları Kanada ile diğer 
A omınyonlara ve bilhassa Birlt•,.ik 
1 ~rrika devletlerine dayana;ak 
hn~ı ız deniz ve hava kuvvetlerile 

n
1
rbe devam c:de.celı:lerdir. Çünkü 

on aı a k b d • nca u tarz a, Amerıkayı 
~~elç, Almanyaya kar$ı harbe sü
ıuıt rm k •. 'd' . b 1 d e u mı ını es iyebilir. On-
~~ •onra da ne olabileceği tama

mH~ 
1
" ~aranlıktır. Onun için harbin, 

ıt er ·· •d ( ın umı ve h~sablarınm hilll-
ına olarak. daha birçok eeneler 
u:ıavnbil V• • k b 1 l .. c~Kını a u etm,.k ihti-
i-ı~1 

1
1 V to muvafık bir hareket olur. 

} kt }/' nuıkuncla, lngilizl•rin iiç yıl
lı ır harbi ~öze alarak harb olan-
arını ona .. .. .. 1. ld k ) gore yurutmc,te o u -
b~tın~an bahsed~rek kendisinin har-
ı\l u kadar uzsyacağını umma

nıal a herabt"r impnrııtorluk more
ta ı c··. orınge beş sene ıçin hazırlan-
rn~~~nı f'mretmi"' olduğunu söyle
~ı~tır. Demek oluyor ki. Hitler bile 
ızım vukn·ıd d ı•v· . 'h . l · a ser et ıgımrz ı tı· 

rnn i diklcate almıstır. 

tilaE.lh~sıl Alm~nlıırın lngiltereyi is
. bedıp edemıyecekleri ve Mihve
tın üt" . • un sıynsı ve a~kcri k..ıvvct ve 
'-'aıııtalar'l 1 ·ı· · 

Ankara, 5 (AA.) -
Vekilietinden bildirilmiştir: 

lkb,ad Eylul/ 1940 tarihinden itibaren 

Türkiyede imal olunan, yüzde 
25 ten fazla yün ihtiva eden bilCı
mum kumatlara, mamul ve yarı ma
mul derilere, yün ve pamuk iplik
lerine ııTürk malın kelimeleri ile 
fabrika veya imainthane isimlerinın 
konulması hakkındaki 2/1383q sa
yılı İcra Vekilieri heveti kararı 8/ 

Çörçil 
Diyor. ki 

(B:ıfta.nıfı 1 lnel sayfııd:ı) 

sokaklarında hava tehlikesi işareti 
canavar düdüklerinin aesleri çınla
mağa başlamıştır. Avam Karnarası 
buna rağmen müzakerftta devam et
mig, faltat meclis samiine tahliye 
ettirilmi§tir. Yalnız sam:in }Qcala
rında bulunan Lordlar Karnarası a
zalan ile diplomatlar mevkilerini 
muhafaza etmi~lerdir. Biraz sonra 
askeri vaziyet hakkında bir nutuk 
söyliyecek olan başvekil Çörçil mec
listen içeri girmie ve tiddetli alkış· 
larla kar,ılllnmıştır. Meclis reisi 
biraz sonra bir hava taarruzuoun 
baolamak üzere olduğunu bildirdi
ği için müzakere tatil olunmuştur. 
Bu fasıla çok sürmemiş ve Avam 
Karnarası yeniden içtima eder et
mez Çörçil meclisin tatil bulundu -
ğu müddetin bidayetindenberi ce
reyan eden vakayi hakkında izahut 
vermek üzere ayağa kalktığı vakit 
bütün meb·uslann devamlı alkışiarı 
ile karşılanmı~tır. 

Çörçil demi~tir ki: 
Geçenki içtimadan bir nebze 

hiaaettirmiş olduğum Büyük Britan
ya He Amerika Birleşik devletleri 
arasında aktedilen anla.~mn eimdi 
bir emri vakidir. Benim anlıyabildi
ğime ııöre bu itililf Amerika ve Bri
tanya milletlerinin tam memnuni
yetlerini mucib olac.ık oekilde it
mam edilmiştir. Bütün dünyada bu
lunan dostlarımız içinde bir teovik 
veeilesi olacaktır. Bu Amerika dis
troyerleri hiçbir taahhüre uğrama -
dan derhal faal hizmete konulacak
lardır. Filhakika Ingiliz mürettcbatı 
bu gemilerle karşılaşmak üzere 
muhtelif limanlara müteveccihen 
yolda bulunuyorlar. 

Romanya - Macaristan 
B. Çörçil bunu müteakıb, diğer 

hadiselerin izahına geçerek nutkuna 
fU auretle devam etnıi1tir: 

Avam Karnarası Romanyanın 
pek acı darbe ile memleketinderı 
bir kısmını kaybettiğini bittabi bili
yor, benim tahsi düeüncem daima 
cenubi Dobrucanın Bulgarlara iade 
edilmesi lazım geleceği merkezinde 
idi. Macarİstanın da son muharebe
den sonra uğradığı muameleden 
memnun değildim. Yalnız bu me--.,. . 
yanda alakadar tararların aerbest 
muvafakatiarı ve arzularile yapı! -
mış olanları istisna edebiliriz. Hit
ler imparatorluğunun muharebe bi
tinciye lı;adar ne derece tevessü e
deceiini kimse söyliyemez. Fakat 
ben eminim ki, bu imparatorluk ya
pıldığı kadar da çabuk yıkılacaktır. 

Evvelce babsetmit olduğum u
mumi hava harbi devam ~tm~kte
dir. T emmuzda büyü it hava faali
yeti vukua gelmio olıııakla berabeı 
asıl harb ayı Ağustos ayı olmuştur. 
Ne bir taraf ne de ~iğerı kuvvetle
rinin tamamını kullanmııt olmamak
la beraber Almanlar hava faikiyeti
ni kazanabilmek için çok esaslı me-
ııai aarfetmia1erdir. Toparlak 
rakamla denilebilir ki zayiat 
nisbeti tayyarelerde biı~ kaışı üç ve 
pilotlarin mürettebatta bir.., lı r,oı 
altı olarak bizim lehimizdedir. Bu 
rakamların düşman tarafından uğ
ranılan zayiatı temsil etmekten pek 
uzak olduğu da bize temin edil
mektedir. 

mevkii mer'iyete girmektedir. 
Bu tarihten itibaren fabrika ve 

imalathaneler kararnamede göste
rilen şekilde maliarına ıcTürk malııı 
kelimderile firmalarını yazmaya 
mecburdurlar. 

Keyfiyel altıkadarların ıttılaına 

arzolunur. 

il<i ingiliz 
muhribi battı 

Londra, 5 (AA.) - Amirallık 
dairesinin tebliği: 

fvanhoe ve Esk torpido muhrib
leri, ya dü~man mayn veyahua dü~ 
man torpilleri ile batnııştır. 

Bugunkü Alman tebiıği, son gün
ler zarfında, aralarında Exprea Esk 
ve İvanhoe' da olduğu halde beş In
giliz torpido muhribinin hatırıldığı
nı iddia ediyor. Hakikat ,udur ki, 
lvanhoe ve Esk hariç, diğer hiçbir 
torpido muhribi batmış değildir. 
Express torpido muhrlbi haııdra uğ
ramı§ ise de halen bir Jimanda em
niyet altında bulunmaktadır. 

Ingiliz Krah 3 Arnerikah 
askeri murahhas1 kabul etti 

Londra 5 (A.A.) - Mü1ahid 
aıfatile lngilterede bulunmakta o -
lan Birietik Amerikanın üç ukerf 
murahhası, kral tarafından Bucking 
ham sarayında kabul edilmittir. 

Romanya saray 
mareşalı istifa etti 
Bükret. 5 (A.A.) - Royter: 
Evvelisi akoamki hadisat üzerine 

Kral Karol, dün akoam, - sağ kolu -
olan Sarayı Krali Mar8§8li B. Ua
darinu·nun istifasını kabul etmi~tir. 

Almanyaya petrol 
Bükreş, 5 (A.A.) - Royter: 
uMoska» Sovyet petrol sıemisi, 

Almanyaya aid 9.000 ton petrol 
yüklü olarak bir Rumen }imanına 
gelmiştir. 

Çorumda zelzele 
Çorum 5 (AA.) - Bu sabah 

saat 8,05 de burada beş saniye 
süren tiddetli bir zelzelc olmuttur. 
Hasar yoktur. 

evvel tahayyül ettiklerimize naza
ran bambaokadır. Hashn~lerimizde 
hazırlamıt olduğumuz 15 O bin ya
tak bir senedenberi boı kalmıştır. 
Büyük Sritanyada Ağuttos ayı zar
fında tayyare hücumlarile iilenltorin 
adedi 1075 sivilden ibarettir. Bun
dan az yüksek rakamla da ehemmi
yetli surette yaralananları göstere
biliriz. lngilterede buluTlan 13 mil
yon ev aratında yalnız 800 tanesi 
tamiri kabil olmıyacak derecede 
hasara uiramıttır. 

Sinir gerginiili içinde 
Bir müddet. sinir gerginli~i ,eeralU 

lçlnde y~mayı bekliyeblUrlz. Faka 
blzlm kanantlmize göre. bu şeralt, in 
glllz milletinin ruh kuvvt'ttnın fe-v 
kinde olnmıvacaktır. Yakında söyle _ 
nen bir nutkun tahmin ettım!Ri ıi -
bl, e~er kütle hallnde İngUiz ve Al_ 
man milletlerı arasında bir ~ınır. a
.,ım JrnvvPU Vf' Iktiham kabll\vetı 
mücadelesi ba..,lıvacalt lııe, bu müca
c.1ete ne kadar ııılddet11 ve ne k!ldar u_ 
Z\10 olursa olslın. bu mücade!ı-nin ö_ 
ııiitıt!en kt.ı;mıvacalhz. Biz şu flltirdt'. 
vi7 ki hür mfıt~s.ce~eıerln doıturdu~ı 
a'hl!k Vf' ~!ve. cebirle tahmil edL 
len mthan!.k1 disiplinden ve mÜe.!Sir_ 
likten ne elde edllir.oıe edi1s1n bun 
lardan daha ıı 7imklı.r ve daha 
hatı'lmn ol:ıcaıttır. (Alimlar) 

CörcU nthııvrt ıımumt vaziyetten 
bahst"t.mtş ve ı'!Pmlstir lti: 

"'lf"..riınlt. büyült •bir nl'lbette h!! _ 
~'ket sahasına ıreemi!ltlr. Hıırbtve n 
zın hA.len İnırtlterede Rtr BrcokP'un 
kumandasma verilmiş ol::>n ve ltııvve. 
ti gtıt.lke~ı artAn büvfik (\Mııısmı t.ıı,.., 

~ır t~vakkıı~ tavsiye etlT'ı-ktP h'>'!ı:l• 

Her Hitlerin son 
nu tk u 

Yazan: Selim Ra gıp Emeç 
A. lman .. propaganda nazırı 

Her Gobels harbin birinci 
yılının tamanılanması münasebetile 
ge_ç~I~r~e bir nutuk söyledi. Geç _ 
mışı hulasa, geleceğe dair bazı tel
mihlerde bulundu ve bu bir senelik 
harb devresine aid Alman zayiatın
dan mücme] bazı rakamlarl,ı bahset
ti: Almanya için kıt'avi Avrupa 
muharebelerinin lehte 6ona erme -
sile neıicelenen muhtelif safahah 
hepimi7.in mallımumuzdur. Unıumun 
merakını uyandıran daha zlyade is
tikbale müteallik teylerdir. Bundan 
dolayıdır ki Göbelsin nutku vıs2i -
yeti eski karanlığında ipk~ etmiş, 
yeni bir tey öğretmemi~ti. Alman 
Kış Yardım Sergisinin açılıoını ·vesile 
addederek bir defa daha söz alan 
Her Hitlerin nutku da bize umumt 
vaziyet hakkında fazla bir' şey ka
zandırmış değildir. O da Ht-r Gö
bela gibi geçmişe ai d had iseleri n 
umumi bir bilançoaunu yapmış, ta
kib ettiği siyaaeti, mutad üzere mü
dafaa etmiş ve oimdi Alınanyanın 
karşısında ayakta durarak mücade
leye devam eden İngiltereye karşı 
en acı ve şiddetli kelimelerle hücum 
etmi§tir. Bütün bunların bize yeni 
şeyler öğretmediğini söylerken. gö
zümüzün önüne gelen şey, Her Hit
lerin bundan evvel de böyle konu~ 
muş olduğu idi. 

Bu münasebetle hatırlıyoruz ki o, 
birlc.aç defa gene böyle hüluaalar 
yapmıt. aiyaaetini mlkiafaa etmiş ve 
sözlerini Ingiltereye hücumla bitir -
mişti. Fakat Her Hillerin bu seferki 
sözlerinin diğerlerinden farklı olıın 
bir tarafı vardır. O da, Almanyanın, 
İngiltere ile olan mücadelesini so
nuna kadar götürrneğe karar vermiş 
olduğunu ilan etmekten çekinme -
meeidir. Hatıriarda olacağı veçl>ile 
müteaddid nutuklarında Her Hitler 
hep İngiltere ile olan anlaşmak ar
zulanndan bahsetmişti. Filvaki bu 
noktaya bu defa da temas etmişse 
de, bunu, İngiliz zimamdarlanna 
daha tiddetle hücum etmiye bir ve
aile addetmek için yapmıştır. Ve, bu 
hücumlan yaparken, İngilteıe ile o
lan davanın behemehal ve topyekun 
halledileceğini bildirmiştir. Bir taar
ruz tarihi kaydetmekten çekinmiş, 
umumi bir tehdid çerçevesi içinde 
kalarak bu taarruzun mutlak surette 
yapılacağını haber vermekle iktifa 
etmi~tir. Her Hitler, kanaatimizce 
bu tarzı hareketile nadir kaydedilen 
bir ihtiraz eseri göstermiştir. Çün
kü Ingiliz meseleainin herhangi bir 
mesele olmaktan uzak olduğunu an
lamı,tır. Sözlerinde hissolunan ha
fif tereddüd davanın bu zorlulu -
ğundan ileri gelmekte olsa gerektir. 

5,diHı &a9ıt1- C11ı~ç 
söyllyenlerle hemfikir de~ilim. 

K14, fırtınaları, sislerı ve karanlı.. 
~lle ~eraitl ddt.,tlreblllr. Bir tek da. 
ki ka gevşekilk olmamalıdır. 

Bundan bir kaç ay evvelkinden eok 
daha Iyi bir vaziyette bulundu~umu_ 
zu ve ıhalled1lmesi ltızım gf'len me.c;e. 

In Eylilldt' eok daha güç ve büyük 
u eöyler.c;em, herhangi bir u. 

kert aırrı ifta etmı' olmam. 
Ana vatanın mü<lafaa.<n hakkındaki 

muazzam bir surette 
devam eyleml~tlr. 

Orta.,arka devamlı bir serı takviye 
katneleri Jtôndernıekte tPredıHid et _ 
medik. Şarkt Akdeniz filo..c;umı tak_ 
viye için en kuvvetli modern p,emne. 
rlml7.den tı!rka('ını orava göndererek 
birkao gfuı evvel oradaki tilomuzun 
haltlkl Jruvvf'!tlnl hemen hemt'n Iki 
mtsılne çıkarablldlk. İtatvanlar bu 
bahrt harP'kfı.ttan halberdar bıılunu _ 
yorlardı. Fakat. halvantar tarafın _ 
dan lz'aç edilm~lk. 

Büyük gemilerimizden hanlan 
Maltaya uğradılar ve büyük bir ita
atle fevkalade azimkiır ve muka -
vim valilerinin lcumandasındn mü -
cadeleye devam eden bu eeci ada -
lıların ihtiyacı olan bazı ,eyleri o -
raya götürdüler. 

Pek yakında Ortatarkta şi..Jdetli 
muharebeler beklemeliyiz. Burnda 
vaziyelimizi mümkün olan bütün 
kuvvetleıle idame ettirmek ve bü
tün Alcdenizde, yalnız şark havza -
~ında değil, fakat ayni zamaf\da 
garb havzasında da bahri km.veti
mizi '\'e bu bahri kuvvet~en doğan 
kontrolü fazlalaştırmak kat'i niye
tindeyiz. 

Çörçil, söz1erini §Öyle bitirmiş -k 1 t" ngı ız ımparııtorluğunu f kp ~ıh.mayacailı bt"lli değildir. 
a at nl{ıltere istila olunsa ve Mı-

Almanlar T emmuzla Ağustos 
zarfında 1921 İngiliz tl\yynretıinin 
tahrib edilmiş olduğunu iddia et
mektedirler. Bizim zayialımız bu 
iki ay zarfında 558 tayyareden iba
rettir. Pilotlarımız arasında i~(', bu 
zayiat, şayanı şükrandır ki bu ra
kamdan çok azdır. Hitlerin neşr('t
tirdiği bu rakamlara bizzat itimad 
edip etmediğini bittabidir Id kesti
rcmem. Herhalde dü~manın kendi 
kendini aukutu hayale uğratacnk 
tarzda işlemesi insanı memnun edi-

HI• _ tir: 
Bu suretle, 

bem haricde, vftlnnrn., bovunr:ll_ 

· ay içinde Hava 11 
Kurumu kamplarındt 
34.611 uçuş yapıldı t 

Ankarn 5 (A.A.) - Mekteblerm yaz 34.~11 uçuş yapılınışt.ır. Bu 
tatili devresinde ~ağa başlıyan la.rdan 12.193 ü Etımes'ud m~. 
Hava Kurumu kamplarmda 31 A - tayyare b.m,pına ve 22.418 i InO' 
~ustos akşamına kadar 2 ay içinde plA.nörcülük ka.mpına alddir. jti 

Londra ve Berlin 
üzerinde hava_ 

mu harebeleri ol du 
Londra, 5 (A.A.) - Hava n e

za retinin istihbarat şubesinin bildir
diğine nazaran, Berlin dün akşam, 
dokuz gündenberi beşinci defa ola
rak havadan taarruza uğramıştır. 
Ingiliz bombardıman tnyyareleri bir 
çok askeri hedefleri bomba ateşi 
altına almışlardır. Berlin sayfiyele
rinden birindeki elektrik santralı ile 
diğer bir santral ve bir havagazı 
fabrikası bomba altına alınmış ve 
bu son fabrikada büyük bir yangın 
çıkmıştır. 

Diğer bir tayyare grupumuz. bir 
esliha fabrikasına taarruz etmi~ ve 
pathyan bombaların tesiri ile birçok 
infilaklar vukubulduğu görülmü~
tür. 

Berlin etrafındaki başlıca §imen
difer hatlarına da grup halinde 
bomba isabetleri vaki olmu§tur. 
Beriine yakın ormanlık mıntnka, 
Grunewald ormanı da dahil olduğu 
halde gece yarısı bombardıman e
dilmi~tir. İngiliz tayyarelerinin bu 
taarruzla takib ettikleri gaye ağaç
lar arasına saklanmış olan silah fab
rikalarını tahrib etmektir. 

Diğer bir tnyyare grupumuz, 
Magdebourgda büyiik bir petrol 
tasfiyehanesini bombalamı§tır. 

Alman tebliği 
Berlin, 5 (A.A.) - Alman orduları 

b~kwnandanl~Aını n tebll~l: 
Donruuna, aon gUnler zarfında. beş 

İngUiz toıt>ldo mulıribl batırmı,tır. 
Bir deniz31tı gemisi, kuvvetli lhl

maye altında seyreden bir kafileden 
cem'an 27 bin tonilMoluk mütenddid 
dü.,.~an sDihlı tıcaret gemısını ha
tırmışt.ır. 

4 Eylölde, muharebe tayyarelerl_ 
miz. avcı ve tahrib gruplnnmız mu
va1fakiyette birçok defa, tayyare 
meydan.larına, tayyare fabrikalarına 

ve ayni zamanda bir mühimmat de. 
pasuna hUcum etmişlerdir. 

Llverpool, Swaruıea, Biristol, Wet_ 
mouth. Polte, at.atham, TibdljY. 
Greeat.varmouth ve Hull'de, birçok 
yangınlar çıkarılmıştır. 

Dün c~ın·an !'i7 tayyare kavbet
mişt.ir. 17 Atman tnyyaresı kayıbdır. 

lngı1tere üzerinde 
Londra, 5 (AA.) - Ha'\·a ve 

dahili emniyet nezaretlerinin tebli
ği: 

Büyük miktarda düşman tayya -
releri bu sabah cenubu ~ark\ sahi
!ini aşmı.,Jardır. Bu tayyarelerden 
birkacı Londra civarına kadar gel -
mişlerdir. Bu mıntakaya birknç bom 
ha atılmıthr. Fakat ilk raporlarn 
nazaran ciddi haSAr olduğu aanıl -
mamaktadır. 

Macar k1t' alari 
Transil vanyada 

Budapeşte 5 (A.A.) - D. N. B.: 
Macar kral naibi aml.ra.l Horthy, 

bugün saat 11 de Macar kıt'alarının 
başmda, Szatmo.r _ Nemet.ı'ye girmiş.. 
Mr. Ba.şvekil kont. Teleki lle di~er hü. 
kfunet azası da, ·Macar kıt'alannın 
bu ka.sabaya girişinde hazır bulun. 
m~~u~r_. ___________________________ __ 

Fransaz kabi nesinde 
degişiklikler 

Nevyork 5 (A.A.) - T ass: 
Nt"v-York Times g.ıutesinin bil

dirdiğine göre, Lavcıl, Parise yap -
mış olduğu seyahatinqe.ı avderin -
de, kabinede bir tebeddül yaparak 
hariciye nazırı Bnudoini. maliye nil
zırı Boutillet, general Veygandı ve 
münakalat nazm Pietri'yi deği~tir -
meııini mareşal Petain'e tavsiye et -
miştir. 

-------------------------------
Mes'ud bir evlenme 

Muharrir arkadaşlnrımızdnn Ha 
san Ali Ediz ile Taşhen eşrafından 
Leman Turkay'ın niklh törenleri 
dünkü Pe~be günü Beyo~lıı 
ıenme ınemurıutunda 1ilzide 

General Antonesc~ \ 
Romanya 

diktatörü ofdu 
Bükreş, 5 (A.A.) - Royter? 
Bugün erken kral Karol tarah 

dan imzalanan emirname ile. 58.~=\ 
harbiye nazırı general Antonesc::ı 
fiilen Romanya diktatörii olmuşttt 
Memleket idaresinde bizzat kralı 
salahiyetleri dahi pek z.iynde az 
tılmış bulunmaktadır. 

Yeni ba§vekilm beyannrunesi 
Bükrcş, 5 (AA.) - Stefani 

jansından: 

Yeni Rum en hükOmetinin 
general Antonescu, miJietr 
neşretmiş olduğu bir mes3jdn 
ne tebeddüllerinin alelade 
değişikliklerinden ibaret 
belki yeni bir rejimin teess~s.i 
nasını tazammun etmekte 
ğunu ve bu değişikliğin 
devleti ve milleti maruz bu 
ları tehlikelerden kurtnmıak ve 
men milletinin almış olduğu 
sarmak olduğunu beyan euıı,,,. ... ,, .. 

Ingiliz filosu Ege denizi 
halyan üslerini bom 

dırnan etti 

birisinin giivertesinde büyük 
lev sütununun yükseldiği gö uın;ıu1a. .. ı 
tijr. 

Bu ayın üçünde düşmanın 
kuvvetlerinin refakat ~lmekte 
ğu büyük bir ticaret kafilesi Ece 
nizinde görülmüt ve takib 
idi. Düşmanın deniz ve hava 
vetleri, her ne pahasına olursa 
sun, kafilenin emniyetini zaman 
tına almak için dün fecir vakti 
denizindeki deniz ve hava ü 
taarruz etmek te§ebbüsünde 
muşlardır. 

Taarruz, iki hava fılosıı ta 
dan Gadurra ve Marozzn kam 
na karşı yapılmış ve oralardaki 
tayyaremize yerde isabet vaki 
muştur. Taarruza bir deniz ku 
de iştirak etmi§ ve bu 
Scarpante'yi bombardıman 
binalan hafif hasarata uğra 
sivil halktan birçok kişinin yara 
masına sebebiyet vermiştir. 
Aveı tayyarelerlmlzle tayyare 

bataryııJanmızın mUdnhnlesi, bu 
arruzu süratle tardetmlştır. 
nm 7 tayyaresi düşürülmüştür. Üç 
yarenln cem'an 8 kişiden ibaret 
müretlebatı <'sir edilmiştir. 
Düşman bu ~uret.ıe t.ardedilmi~ 

duğundan hava kuvvetlerlmlz. mu 
kabil taarruzn geçmişlerdir. Saat 
den 1'1 ye kadar düşmanın hnva 
vetlerine karşı birbirini müteakıb 
boml:>ardıman ~Tapmıştır. 
avcı tayyarelerinin ve tayyare 
bataryalarının mUdahales!n~ 
4 gemiye ciddi isabetler vliki 
bu gemller hasara u~amıs 
gibi 5 avcı tayyaresi de düsi.i 
tür. İki İt.alvan ta;vvnresl Ü~P"lne 
det etmemlistir. Dlıter tan·n 
den yaralananlar vardır . 

Avnl 1.amanda hücum 
f:,..eili7 filooııına ıoCnso• 
lT'tıvrıffıık.wetlP lıücum etmi~t 
Rıı fi1n, bir kruvııv.nrl*' 2 toroldo 
riblndf"n mt\rPrkkebdl. Hücıım bot 
Jıırımızdan blrlsi Osoıt\ne 
tır. 

VEFAT 
Albay merhwn Hasan beyin refi 

kası ve mütefekkir muharrlr arka 
~arımızdıın Fehml Cnnerin 
si ba.ynn Zahide bir buçuk seneden 
beri müptel!\ old~u hastalıktan 
tulamıyarak evvelki gece 
yündeki evinde vefat etm~t.ır. 
hume hayrı, herkese karşı lyiU~ 
seven ve bütün mana.s!.le müşflk 
kadındı. Baypn Zahldeye Ulu 
dan rahmet dileriz. 

Aziz arkad&fiiiUS J'ehml caneı~ 



4 Sayfa 

F1r1nlar dün de az 
ekmek cıkardiiar 

""' 

Hitler 
Diyor ki 

Dünkü sayımızda, bazı fırınların (Bqtarafı ı lnel saytad&) 
az ekmek çıkarmasından dolayı bir kirniz var, bunun adı: General aih
kısım halkıın ekmeksiz kaldığını tili.b dir. Gl>rüliiyor ki Alman nı\1-
yazmışhk. yonal-soayalist devletinin ne olduğu 

Dün akşam da !ehrin bazı 1emt- hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Bu 
lerinde ayni vaziyet gözükmüttür. 1eneral aibtil&lıı, hiçbir yerde gö
Bilha~,a Aksaray ve Llle~ide birçok rünmedi. Bundan sonra diğer bir 

' kimseler ekmek bulamamı§lar, bu- müttefikleri daha olduğunu söyle-
lanlar da, ertesi gün ekmeksiz kal- diler. Bu mUttefikin iL"llı de ~eneral 

ı mak endioeaile ihtiyaçlarından fazla «açlık» h. Biz, bunu, bu biiyük 
almışlardır. Bu yüzden haaıl olan «hayırsever» !erin, umumi harb es
ekmek sıkıntısı bir kat daha fazla- naaında olduğu gibi. kadınlarımızı 
Jaşmı tır. ve çoeuklarımızı açlıktıın öldürme-

Dün yaptığımız tahkikata naza- ie çalışacaklarını tahmin etmit v-: 
ran bu hale sebeb, yazdığımız gibi tedbirlerimizi almı~tık. Bu general 
bazı fırıncaların az ekmek çıkarma- de yanlı, bir speküli.won olarak 
larıdır. Fınncıların bir kı.mı her za- kendisini ııöaterdi. Şimdi de yeni 
manki normal ekmeği çıkardıkları- bir general keşfedildi: General 
nı. fakat, bazı semtlerdeki fırınla- akıeıı. İngilizlf'r bu gibi generalle
rm Belediye tarafından pislik ve.a- re baş vurduldan zaman, en yükaek 
ir aebeblcrle kapatılması dolayısile, ıenerallerini, general ablöfn ü In
bu ..civar halkın da ekmeğini diğer giliz imparatorluğu mareoalı tayin 
aemtlerden temin etme1idir. etmeii unutmamaları llzımdır. Bu, 

•, 
ı 

Diğer taraftan fınncılar, Toprak onların yegane ciddi mütteflkidir. 
Mahsulleri Ofiainin fırıncılara her- Fakat biz artık bu ~eneralle ma i
gün verdiği miktardan u un verdi- lub edilemeyiz. Bu, Ingiliz milletini 
ği için bu vaziyetİn tahaddü' ettiği- uyutma kiçin bir vasıta olabilir. fa
ni iddia etmektedirler. Bu iddiayı kat Alman milleti İngiltereyi hak
da Ofis Müdürü tekzib etmekte, lciyle tanımayı öğrenmi1tir. Bu vası
Belediye İktısad Müdürlüğli ile fı- ta, bu baylara harbi kazanmak im
rıncılar arasındaki ihtilafın buna •e- kanını vermiyecektir. Diğer vasıta-
beb olduğunu ileri sünnektedir. lar ise, memnuniyetle söylüyorum 

T-L"-~'--t .t. ki bizim elimizdedir ve elimizde ka-anau&a yapuıyor 

kı • . . C7. 60 lacaktır. 
Ekme erın v~znının .t.0 • tının Ve saat çaldığı zaman, general 

nok~an. ro 80 nın çe~nısı.nın bozuk 1 açlık, yahud ihtilal, yahııd kıt n
ve ıma! vasıtalarının teml'Z olmadı- yahud blöfün karşıııına general ((fii
ğı, i. çilerin 24. saa.t ç:'lıştırıldık.ları: l!iyatn ı yani bizzat fiiliyntı çıkara
gayrı me§ru bır ınhısar vazıyetı eağız ve o zaman, imtihanı en iyi 
doğduğu hakkında fırıncılar ıçın kimin geçireceğini görece~iz. 
yapılan şikôyet ve ihbarlar Uzerine Führer, bundan aonra, Alman 
Vali ve Belediye Reisi kaymakam- milletinin kendi aakerlcrine kartı 
)ara bu meselelerio kaymakamlar minnettarlıiını bildirmi~ ve demi'
tarafından ehemmiyetle te tk ik e dil- tir Id: 
mesi lüzumunu bildirmiştir. Bu ta- BuııünleT<le, hepimi:ı, tayyareci
ı.ıidde, şayed varsa bu yolsuzlukla- !erimize te§ekkür etmek ihtiyacını 
rın tr-sbit edilmesi, yoksa bildiri!- duyuyoruz. 
mesi, fınnlnrın kaç günde bir ve Ikimizden birinin yıkılacağı an 
kimler tarafından teftiş edildiğinin gelecektir ve yıkılacak, nasyonal
muntazaman gönderilmesi emredil- soayalist Almanya olmıyacak.tır. 
mektedir. Ben hayatımda son neticelere kadar 

Köy üye dokuma tezgAhları 
dag1tı lacak 

(Raşt:ırııfı ı Inci sayfadal 

daki tezgahların istihsallerıni muay
yen tipiere göre yapmalarını liizum
lu görmüş ve fakat bunun için ev
velbeevvel bilh~ssa Anadoludaki 
tezg"hların ıslahı icab ettiG-i netice
sine varmıştır. 

Yapılan tetkikler sonunda en u
cuz ve pratik tezgiih nümur.deri ha
zırlanmış ve bu nümunelere göre 
kafi miktarda tezgah yaptınlarak 
bunların köylüye tevzil kararlaş
mı tır. Bu tezgahların beheri 19-20 
liraya yapılabilecektir. 

Vekület 3000 el dokuma tezgahı
nı eksiltmeye koymuştur. Bn tez
gahlar yapıldıktan ı.onra muhtelif 
mıntakalara tevzi edilecek ve bun
ların taammÜmü için büyük kolay
lıkl:ır c:österilecek tir. 

buna benzer bir mücadele daha 
yaptım ve yıkılan dü,man oldu ve 
0 dü~an, bugün, Avrupada Ingiliz 
adalannda 1on melceini işgal etmiş 
bulunuyor. 

VA.sıl olmalt L'tediAtmlz hedef iSe 
bu har'bi kaza.n.maktan çok daha bü
:vüktür. Biz yeni bir devlet iStiyoruz. 
İ,te bunun içindir ki d!lerlerl bize 
karşı bu kAdiU' kin beoıllyorlar. Bun. 
ıa.r bltta.bl enternasyonal Yahudi -
ıerle ve fannru;onla.rla. sıkı surette 
allkadar 1t1lçtlk blr kapitaliSt hizbl
nin halk kntJest üzerinde htlküm ~ür
dü~U plutokrasllerdlr. Bunlar, bize 
tar ı. rogyal dfuiüncı>lerlmlz sebebllP 
kin be.'!llyorlar ve bu temel ürerinde 
düo:iindl\~t\z ve viieudı> g~>tirdl#i -
mi'Z herııev. bunlara tf'hllkell gözll'kü. 
vor. Bu inltl!JS.fı ortaı'!Rn kaldınnala
n kab et.tı!Hne kcmtdlrlf'r. Fakat ben 
k~nllm lti. btt lnklcıafa lıltirak t>tmt_ 
''t"!'' devletler. er gı>ç mahvolaraklar_ 

<'hr 
Dünyada ~k. mükemmel bir 80.\lyal 

vardım omani'Z:ı.~onu ola.n kıı, yar
dımı esf'ri Ise. tt>sanüd zihnlvetlnin 
mmı.Z7.am blr tezahürüdür. Yollarına 
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. SA~ ;::ş A;P :~-N l]i·\~:, 
Boğaziçi Liseleri Yatısız Vat1h 

Sıtçların\ıı • • miıliafau ... (ŞII'_. ~arlkCJı~;de 
. t cdrın :il!t lıull.ıııı4ta cOtcce.k•lrı.ı:r.·· . KIZ ve ERKEK TAI,EBE AYRI l~ÖLUKLF.JtDE 

~· 30 Kuru,hır ' · · 
Ana, ilk, orta. ve lise sınınarı için eski talebenin kayıdlarını tecdide ve yenıden talebe kaydına b~. 
tır. Kayıd için tatU gUnlerlnden ma:ıda hergün saat ıo dan 18 e kader mektobe müracaa.t edJleNJir. btt. 
••••••,. yenlere t.arifnaıne gönderilir. Telefon 36-210 Ar!':ıvudköy - Çlftesarnyl:ır 

r
~ymeüibirh~ıı-- --~· ---------~----------~ 

te,~~ıe;zim~;;~tr. sa~-~~9~ô (• YDCA ILK Ö (Jstaabal) ve GLK 0 (Uşak) LJSBLBBJ ) 
Pazartesi günü satılacaktır. Kayıdlo.ra başlanmıştır. Isteyenlere mufa..<tSal tarifname gönderilir. (U,ak'taki OJ..KO 

' , I.lseslnln orta k.ı.cnnı yokt~u~r.:>_~<~~~~~~~~~~~~~~-~· 

ı Istanbul Belediyesi Ilanları ı 
Ka.racümrük nahlyesinde KiırkÇ\iba.41 m.a.ha.~inde, Karab~ soka~ında 

(2) No. ll binanm harabiyetl tesbit edllm~ir. 
Yapılan ara~tırmalarda hwedarla.rının bir kumu bulunamamı~tır. 15 

ıün IQbıde mezkür binanın l.'lılA.h veya hedmedtlmesi llzımdır. 
Abi halde Y. Y. Kanunun 44 üncll maddesi gerdiııce belediyece yıktı • 

rıl&A:atı ihtarna.me yerine kalın olmak üzere Uln olunur. (8290> 
~ 

Yollar ve Köprüler mütemadl ta.m..irat tı}lerinde .kullanı.I.mak üzere alına. 
ca.k 20 ton Bitümemilsiyon açık emiltıneye lronulmuştur. Tahmin bedeli 
3:100 Ura ve ilk teminatı 240 liradı.r. Ş&rtnaıne Za.bıt ve Muamelat Müdür
lü~il Kaleminde görUlecektlr. İhale 9/9/~ Pazarte-si gün11 sa.at 14 de daL 
mt Enetimende ya.pılac:ıktır. Talipterin ilk temi.nAt makbuz veya mektub -
lan ve 940 yılına ald Ticaret Odası vesi!ca.larlle ihale giinü mun.yyen saatte 
Daimi Encümende bulunmala.rı.• ('771.4) 

DEMIR VE TAHTA FABRIKALARI 
Türk Anonim Şirketinden : 

İkinci sınıf tesviyeci ile saç ve perçin f4lerlnde QB.ltŞmL$ işçiye i h
tiyacımız vardır. T:lliblerin bimı,t Adapa.Y.al'ı fabrikamıza. müracaat-

~-..:!---·· 
ları illn olunur. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Üniver.siteye yazılına işlerine 30 EylÜl Pazartesi gtinü t>a.,lıı.ruıcak ve ll 

İldnclteşrin Cumartesi günü nihayet verllecektir. cS133• 

(UŞAK) OLKO LISESI DIREKTORLOGONDEN : 
Lisem.izin mntematlk fizik ve kimYa ö~etınenlikleri açıktır. İstekli 

olan ()Çetrnenlerin şa.;tJarı ö~renmek üzere ya mektubla veya İ8tan
bulda. Yüca Ülkü Lisesi Direktörltllfuıe saat 16 ~ 17 arasında mfıra
ca.atları rica olunur. 

Susurluk Belediyesinden: 
Belediyemizin Yeni Su Tfuıblnli Elektırik Sant.ra..ıı içln bir makinlst alı -

na.caktır. Taliplerin bu gibi santrullazd& muva.ffa.kiyetle hlzmet ettiklerine 
da.1r ta.sdiknamelerile Beledlyemi.Ze müre.ca.a.tıuı. Maklnlste bllA. bedel ev 
ve 80 llra ücret verilecektir. (&239) 

TAKVIM 
EYLÜL 

1 Son yağmurun Trakyada 
rr---=====-=-~======-u yaptıği zarar ehemmiyetli 
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4 
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16 60 
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86 
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(Bqtar:ıfı ı lncl sayfada) 

Buııün aldığım malumata gö
re mısır gibi henüz hasadı ya
pılmamıt mahsuller kısmen yo
re serilmi§tir. 

Yairnurlar Trakya ve hava
lisinde olduğu gibi Balkaniara 
da fazlaca miktarda :Jü,mü~tür. 

Yağınurlann te1irile bu mev
simde hiçbir zaman tesadüf e
dllemiyen büyük bir •u baskını 
ovalan ve münhat araziyi çabu
cak iatila etmio olup bu yüzden 
harmantarla henüz haladı yapıl
mamıt mezruat ta zarara uğra
mı,tır. 

ı Devlet Denizyolları Işletma Umum 
MUdUrlüöU Ilanlar• 1 ____ ___... 

YürükaH Plaj seferlerinin tatili 
Yürükalide va.purumuzun yana.ştı«ı dubaların bağlı olduiıı aheab iskele 

evvelki günkü lodoe fırtınasından parçalanmıştır. Bu yüzden .,. esaaea. 
mevsim sonu olmalı: ltıbarile Yüriikall plA.jı seferleri tatU olunmQfta.r. (82M, 

ISTIKLAL LISESI 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - iıt, Orta n Lise Jusımlarına yatılı veya yatısu lu~ y• aitele 
talebe taydına bqlannııştar. 

ı - Eski talebe E:Jlul'ıin on beşlncl gününe kadar cerek meltt1lh. 
la, gerek mektebe bı&.Şvurıırak kaydını yenUemelldlr. Eski talebenln 
Ey-.ül'ün on ~nden ~onra ya pat'akJarı müracaat ka bal edJiml -
yecektlr. 

3 - İstfyenlen mektebln kayıt şartlarını blldlren 
göndertllr. Adre8: Şehı.:ıdeb:ı!iı Polis Karal{olu arkası. 

Te\cfon: Z2534 

Devlet kitabiarı mütedavil sermayesi Mü .. 
dürlüğünden: 
Sevk !~lerinde kullanılmak üzere muhammen bedeli 2200 lira olan ve 

nümunesi müdtirlülümfrzde mevcud torbalardan 2000 aded 7. IX· ı940 gi.L 
nü saat ıo da ·pazarlık suretne müdürlük binasında sat.ın alıne.eaktlr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 330 Uralık muvakkat temina.t Ue tanunun ta.. 
yin ettl~l vesitalarla birlikte ayni sarıtte Ankara caddeBinde İb!am Yurdu 
üçüncü katta Müdilrlüfe mfiracaatlrırı. 118292• 

~-·· SATILIK MAKINALAR 
Ci.nsl Devir Marka. 

ı - Aded Kom,p1"8SS&' 125 Atla.J 
1 - Aded eDizel Motı!Sr 170 Atlas 
ı - Radya.tôr A.nı.on.ya.klı sovutma cihazı 

B.KuvveU 

40 
76/90 

K&lori 

':0000 

Yukarıda. eV'S&tl yazılı makine ve teferrüatı satıhktır. İsttyenlerln: 

- BURSA SO'f TOZU FABRIKASINA MORACAA TI.ARL 

Nafıa V ekaletinde: 
16.9.040 Pazutesi ııünii saat 11 de Ankarada. Na!la VekA.lett btn.uı Içinde 

malzeme müdürlüAil od.a.sında toplanan malzeme eksUtm.e lı:xxnJQonunda 
ödenecek ba.nm ilcretl takribi 3500 lira bedel ta.hm1n edilen VetAletın 
neşret.mekte olduttı id.arl mecmuanın Blrincite.şrln 940 !evka.!Jde ntı.sha.sı. 

nın kapalı zarf u.suıue vahidi fiatıarı üzerinden eksUtme8i yapıla.ca.ktır. 

EksUt.me şartname..i ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme mM1lr1Ct11nden 
alınabilir. 

Muvakka.t teminat 2GJ lira. elli kurıı.ştur. 
isteklllerin teklif m.elı:tublarmı muvakkat teminat ve ,.nnam•fnde ya

zılı vesaik lle blrllkte ayni gün saa.t ona kadar mezktlı-~ ma.Jı:bua 
mukabilinde vennclerl llzımdır. (8063) 

Yalnız son günlerde yerli fabri
kalar piyasaya kafi miktarda pamuk 
ipliği vermemekte, bu vaziyet el do
kuma tezgahlarının istih!"llatı üze
rinde müessir olmaktadır. Bu tez
gahların çıknrdır;ı pamuklu men!'lu
catın satış mevsimi gelmiş o!duğun
clnn. fazla istihıml ı:amanında her tip 
j ... Jik bulunamaması mÜ!'Itahsili za
T ı sokacak mahiyette görülmek
ı .. r!ir. Alakadarlar vaziyeti Vekale
t • bildireceklerdir. 

ı~vrı avrı dev:ım eden ln..cıanlar maiL ) 
!Ob edilebilir. faknt avni azme malllt ( KUçUk haberler 
ve avnt hareketi vanm~a hazır 85 _ 

Nehir kıyılarındaki sökülmüt 
ve aökülmemit pancar tarlaları 
ile bostanlar, susamlar, mısırlar 
kısmen zarar gören mahsuller 
ara!lındadır. 

İp,ala ve civarındaki bazı çel
tik tarlalarının da ehemmiyetli 
zarara uğradıklan tahmin edil
mektedir. 

. 
ıl 

KuHamlmış kagıdlarm 
allimamaları istenecek 

mnvon !ıı.!:3nl hirblr d!\nva 'Kuvveti İstanbul meb'usları İstanbul 
'l'!l~lOb PMmez. meb'uslan, dün Ço.talcnya ciderek 

Nutuktan parcalnr halkın dileklerini dlnlcmlşlerdlr. 
ı..ondra 5 C A.A l - Reuter bl)dirl- ' 

vor: 
Hitlerln nutkunun Alman radyoları 

ta.rııfmdan plA.kla yeniden nesredilen 
metnine göre, Führer, İngill7lerin 
Aima.nya üzerindeki hücumlarından 
bıı llSederken deml.,tir 1d: 

Ocak kongre eri - C. H. P. ocaic 
ıcongrelerlne devam edilmektedır. 
Dün Kocnsinan, O~. Yenice, Kıraç, 
Yeniköy, ruı.mi, Ill5anlye, Celftllye, 
Beycile, So~ucak, Kocadere, Dere 
köylerlle Kurtuhı.1. Direklernra.n, 
K.az]lçeşme, suıt.an.ı:.elim ocak kon 
rreleri yapılmıştır. 

Meriç nehri suları bilhassa 
Yunanistanın Adaiçi, Pityon, 
Trion arasındaki ov~ aksamın
da külliyetti zararlar ika etmi,
tir. 

---------------------
Eyüb camısının etrafı 

genitletilecek 
Belediye, Eyiib cami.si elvarını aç

tınnaga karar vermiştir. Oruninin et
rafı lstimlıık edilerek genişletHccek. 
tır. 

(Baştarnfı ı inci sayfada) 
halde tamam kapasite ile çalı,an Iz
mit kağıd fabrikasının piyasanın 
ihtiyacını kar~ılıyacak derecede ka
ğıd çıkardığı bildirilmektedir. Bun
dan başka yapılmakta olan yeni ka
iıd fabrikamızın da pek yakında 
htaliycte geçeceği bildirilmektedir. 
Şimdiki halde yalnız sellülöz teda· 
rikinde müşkiilat çekilnıektf'dir . 
Harbden evvel Finlandiya. lııveç. 
Norveç \'e Romanyadan getirtilen 

İngiliz hava kuvvetleri, iki. vahud 
üç veyahud dört bin k1lo bo'llb1 atı_ 

vor.sa, biz sirndi bir gecı-de. 150, ıso . 
250, SOO ..WO bin kil" bomba at.aea . 
~ıo: .• Gittikce fazlalııc;an bu rakam
tar. c:lrvomlı ııl'lı-t•l'l.rı... knr~•ı.,nmt~ _ 
t.ırP E&,.r İn""iltP"" ••''ıı~ı .... ı ..... ı.,. .. kıır 
sı hücum.lannı faıı.:l<>l<ı•h":ı""~ • .,, :on" 
Iersf!. bl?: tnt!llt~>rP 1 ı., .,.l., .. ı,.~ıni ha ı. 
\ıto yelcı:n" ,.,..,.,.~,.,. 

Bltirme ve eleme imtlhanı'arı- LL 
se son sınıf talebelerinin lise bitınne 
imtlhanlarına dünden itibaren ba!J
ıanmıştır. Orta okullann; eleme im_ 
tıhanlarına da yarın başlnnacaktır. --------------

bu madde. harbin zuhuru üzerine 
bu memleketlerden ithal edileme
mektedir. Bu maddenin }'.ılnız Ro
manyadan temini mümkün görül
mektedir ki, Romanya hükı!meti ile 
ticari konuşmalar neticclı:ı.diği tak
dirde bu memleketten kafi miktar
da sellulöz g~tirtilecektir. 

(~tarafı ı inci say(ada) 
ÜLerinde vücudi.ine itina ile sarılnıı~ 
bir b~z çıkın içinde 873 !ira 47 ku
ru~ Tiitk parasil e 3 3 Fransız ı-ltını 
bu lunmuştur. 

Dil.:nirken cünniime~hud haUn
de. yakalanan ve dilencil:ği kendisi
ne meslek edindiği anla~ılan Niko-
11\, yekunu 1200 lirayı bulan bu ser
veti çorap satıcılığı yapmak surr-tile 

C T 1 y A T R 0 L A R "'\ biriktirdiğini söylemiştir. .)f Galatnda Necatibey caddesinde 
ft:t'liı'l R.ı•<ı ı ı ~· ..... u 1 Katina adında bir kadınm evinin 

Bu akşam Süadiyede Şenyol aıle bodrum ~atın~a y~lnızca .!atıp ka~-
bahçe.s nde kan zengın dılencı otuz u'! .!"enedır 

Komedi 4 perde lstnnbuld~w b~lun~akta, hırı. ~m~-
A F A (' A ~ ·ikada. dıgerı Atınada olan ıkı og-
---' - !unu masrafı kendisine aid c>lmak 

1\. SADİ Tf:K tlv.,•ro'~ üz.-re okutmnktadır. 
B, ~('fte Üski\cİar B~>vlero~lıı Nikola haL-Jrında tanzim kılınan 

bah~e nde tahkikat evrakile bugüa ndliyeye 
• ı .. 

Yarın ilk olarak türkçe dersinden ya. 
zılı eleme ımtıhanı yapılacaktır. 

···················································· 
Ankara borsa 1 

5191940 Açılış ve Kapanı.ş fiatl:ırı 

ÇF.KLJı:R 

Açıl~ 

ı Sterlln 
100 Dolar 
ıoo tnıç. rr. • 

•.ttna ıoo Drahml 
~tya 100 Len 
\4:adrlcS 100 Peçet~ 
r.tudape)ttiOO Penaa 
~Ckr" 100 Ley 
~ .. !ı-r-ad ı 00 Din tr 
~"ohama100 Yt'T\ 

;110 İcv,.~ K.r 

ve ıl:l ;ı ı 

5.2373 
ı32.20 

29.59 
0.9975 
1.6225 

13 8925 
26.52 

0.625 
3.173 

31.1225 
30.!.19 

Eshnm iizerlne muamele olma -
ml.$tır. 

Zı\Yİ - 937 - 938 seneleri Kumka.
pı ort::ı okulundan almi.'J oldu~um şa_ 
hadet.narneyi zayi ettim. Yeni.sini n • 
lar-:ı~ımdan e.~klsinln hükmü yol~ _ 
tur. 

267 numaralı ;:\Iııbterem Gü.teldn 

• ANAPİYO JEN .. , 
o... IHSAN SAMI 1 

letreptokolc, İ•tefilolcok, pnömoko:C, 
koli, piyoliyenilı:lerin r•ptıtı çıban, 
yare, elı:ıab ve c:ild h .. talıldarına 

lı:art• ~olı teeirli tan aşıdır. J 

Z,\Yİ - Gazi Osmanpaşa orta o _ 
kulu II. O. den almış oldu~ıım 2374 

1 numaralı tasdiknarneyi zayi eLtim. 
Yenisini alaea~ıından esldslntn lıük_ 
mü yoktur. 

No: 621. Nusret Denh:eri 

···················································· 
Son Po'ifa !\fath:ıası: 

Emeç 

KENDiN 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

ı 

•• j 

BiRiKI iR 
1940IKRAMlYELERl 

ı aded 2000 Uralık - 2000.- Ura 
s • 1000 • - 3000.- • 
G • 600 • - 3000.- • 

12 • 250 • - 3000.- • 
40 • 100 • - 4000..- • 
75 » ~ • - 37SO.- e 

:?.lU • ~ • - ~.- • 

Ketldeler: ı Şubat, ı M&Jaı. 

ı Ai ıatos, 1 İJUıu:ıtetrua ı.&ı.- • 
·~ ıııdd )iipı!&r. 


