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EYLÜL 

SahipnB••muhanm: ~. ..., Yıı..ı-4· ' 
ETEM İZZET BENİCE 

lektrikleşme planı tatbik sahasına giriyor 
Sovyetler 
Almanya 

ROMANY ADA ALMANLARIN 
PROTESTO TAYYARE 

!~:~~:~:~,.:~~ar~~~ NÜMA YİŞL ERi KA YIBI: 3914 
Yetleri kar<ı kar<ıya getire· 

EN SON -
DAKiKA ------<ckr • • · Ilı .. ır. Ancak bu istikbal ve B~rlfne yapılan .akınlarda Almanların Ro· 

Sımens fabrıkaları da 

kütlesi taratmıfan ihata ecfümiş.
tlr. Biımıis oldukları otomabilin 
onünde bulunan Gmnalı haçlı 
fllıma vırtıJmıştır. Bunun üzerine 
POiis. müdahalede bulunarak ot>:>
ımobile yel acmıstır. 

Alman turizm biİl'OOll da halkın 
taarruzıından hasara u:j!ramıştır. 
Halk. Alman konsoloshanesi bina· 
sına da girmiştir. 

Kunduracılar da 
Maliye Vekaletine· 
müracaat ettiler Ucadelc safhasının A vru· 

l>a harbinin devanu içiııde 
~11kııa gelmesi ihtimali dai· 

"'a ıtıillihaza edilebilir .. 
\' 
~ETEJ\t İZZET BENİCE 

Bir tarafdan da Rumen 
ordusu Transilvanya
dan çekilmeğe başladı 

Londra 2 (A.A.) - Bükreşten 
bildirilditine ıııöre. Rananvanın 
birçok nuntakalarmda Viyana ba
kam kararı aleyhine ıırotesto nü.
ma vi.şleri vaınlnuştır. 

tahrip edildi manyayı işgalin-
Londra 2 (.A.A.) - Tesbit edil

diiine }!Öre, bir harp senesı i<:i.nde 
Alman havacılıb 3914. İnıtiltere 
ille 1009 tayyare kavbetmi.ştir . 

den korkuluyor 

Bu nümayişler, Bükresin ıtlvasi 
mehafilin<fe büyult bir endise u • 

=:n~.,:e~~~i~- Pahalılık ve muamele vergi&i yü· 
de ederek Tramilvanvavı ve hat- _J • l ,. h J 

"-•rıı . 
~hı Pa harbi h.giltero ile Al-

ıa bizzat Romanyayı iSı?ale kıvam zünaen ıma at ane er kapanıyor 
etmesinden lıxırkulmaktadır. 

..., ~Uıı "'.Uında bava harbinin 
~d bırıu daha ıiddet bulmaoı 
:~~e devam edip ıiderken bir 
~ IJ.rıh~ da harbin genişlemesi, 
ıı'~ la~Y~Ytlnıası ihtimali üzerin
ı~ deı ı:;ıınler kuvvet buluyor. 
"<il. saa harbin büyük harpten 
~ı ltıı ltıll neticeler üzerinde ka· 
~,~<akı ve gelecek sulhun in. 
:~~ tıeş'e ve ıztuap yolanda 
~•t· ~ Odine~-"' L. ttirlli' . el!;• ''"'1 ..._. uer vazı· 

vuıu. ~len hidi .... ler bilhwa 
Bükreşte v.ı Tr~anvanın mer
kezi olan Khrj'da c>ddl: mahiyet 
alrmstır. 

RıUMEN ORDUSU TRASİL VAN
YADAN CEKtLtYoR 

Bükreş 2 (A.A.) - Reuter: 
Romanya ordusu, simali Tran- · 

silvanyadan cekilmektedir. Mem
leketin her tarafında bir endişe 
vtı ~erırinlik havası Jımoiim sür -
mektedir. Hallı: kütleleri, •Viyana 
ameliyatının• sertliiini yeni yeni 
•nlamekıı baelamıştır. Bükreee ııe
len trenler. buraya, daha birl<aç 

( Devamı 3 üncü sahıfede ı) 

Almanlara ait rakamda Po -
lonva muharebelerinde tahrip e
dilen Alman tayyareleri dahil de
ıtildir. O zamanki muharebelerde 
diisiiriilen Alman taTinareleri de 
takrlben 300 olarak tahmin edil
mektedir. 

DÖN 25 TAYYARE DÜSÜRÜLDÜ 
Londra 2 (AA.) - Şimdiye kıı

dıar ~len raporlara nazaran. dün 
İnıtiliz sahillerinde vukua gelen 
Qarl>UID!alarda 25 Alınan tayyaresi 
dfişürülmüştür. 15 İns?iliz t~vva
resi tahrip edilmistir. Fakat 9 pi
lot sak ve salimdir. 

Londra 2 (AA.) - İsviçrede çr 
( Devamı 3 üncü B<Jhifede ,) 

Romanyada Almanlara 
karşı nümayişler çok 
hasmane bir şekil aldı 

Bükres 2 (AA.) - Reuter a -
jansından: 

Transilvanyanın terki alevıhinde -
iki nümayişler devam etmektedir. 
Brasov'da Transilvanyalı 10,000 
Rı.ııınen, umumi bir bahcede top
lanmışlar ve diz cOkerek Maca -
ristana bir karış toprak vemıe -
mej!e yemin etmişlerdir. Biraz 
sonra Alınan iktısat heyeti reisi 
B. Neııiıacher ile diiter lbir memur 
twınıane etvar izhar eden bir halk 

... 
Bükreş: % (A. A.) - D. N. B. 
Viyana hakem karanııuı Romen 

hükduıeti tarafından kahnl edil
mesini protesto için, Bükreşte dün 
öğleden sonra mühim bir tezahür 
vuktıa gelmiştir. Polis, zırhlı oto
mobillerle ve itfaiye hortumları 

ile müdahale etmiş ve halkı da -
ğıtmuıtu. Bazı tevkifat yapılnuş
br. Kral sarayı önünde büyük 
meydana giden yollar saatlerden
beri tamamile kapalıdır. Kuvvetli 
jandarma k:ıtaları kral sarayını 
muhafaza etmekto ve biltlln şehir. 
de jandarma devriyeleri gezmek
tedir. 

Ilı )ıllı.Jo. ~ herhalde yilı, yüz 
l ıııı_~ önıüre sahip olacağı 
.--..; 11 1

• • Zaten, bn harp so
" ııı..ı~'.l>ler ve mall\lplar icin 
~ )..~!t enknlumı topla
&.: ı.~ ._..., tekrar medeniye
~,_ b · vonneı. de bundıua a,.... 
~ır ıtaıı.an uriuula kabil 

~~~:.ı:E.:oıS!f 320 çocuK iktısat Vekı·ıı·mı·zı·n çöRÇiL'iN 

~~ rföEKNJ~;ü yaptığı tetkikler rr!.1'~~1Rt 
~J'h, her türlü ihtimal "" 

§::ı~ ı.:~":ı!~S:~ Çocuk dolu bir lngiliz Kütahyada yapılacak elektrik Hava hakimiyetini yavaş 
~ ı.:.ı. ~ deifi. taraf ve bir gemisi torpillendi yavaş Almanların 
~~41:~::E çocuklar kurtarıldı santralinden Garbi Anadolu elinden alıyoruz 

Sehrimizde ırvıılııkabı fiatlarırun 
ve ·bilhassa kadın iskarpinlerınin 
müteınadıyen yük.seldiki ıı:örül -
mektedir. Semtlere ıı:öre fiatlarda
ki tehalüf ise, gi ttikı;e nazarı dik. 
kati celbedıecek bır vaziyette art
maktadır. 

Aya.kka'bıcılar cemiyeti ve koo
ı:ıeratif reisı, pahalılııhn. 4 kurus
hık işçilike zennecilerin 12 kuruş 
almalarından ve deri fiatlanrun 
utmaemdan ileri «eldikini söv -
lemis ve fiat yükseklikleri yüzün
den bazı kwı<lura .imalathaneleri
nin kaı>andıbnı. imallıtın da azal. 
dıi!ını iliive etmistir. 

Dil!er taraftan veni muamele 

ÜNİVERSİTE 

vergisi kanunu. muamele ve ımal 
isleril~ mdşE?U] olmak üzere kun
duracılara katın bulundurmn kül
fetini de yüklamistir. Bu yüzden • 
de bazı imalathaneler kapa.ııı;ış -
tır. Kunduracılar cemhe~ı bu. 
mecburıvetin kaldırılması ve n1u
amele verıru;i kanununda tadiiat 
icin Maliye Vekaletine müracaat ' 
etıınistir. 

Di.ı?er taraftan muamele ver~ 
sinin defter tutma mec'burivetiıt
den kunduractlar ıtibi dii?er bir 
QClk !cücük imalathane sahipleri dııı 
ısikavetc;ı bulunmaktadırlar. Bu 
münasebetle Malive Vekaletine 
müteaddit müracaatlar yap~ 
tır. 

IHTIY AÇLARI 

Rektor Yalova'da 
Baş vekille görüştü 
Cemil Bilsel Tıp Fakültesi ve hastahaneler ihti
yaçları hakkında da Sıhhat Vekiline izahat verdi 

ı..- ~ t _._ __ L Londra :ı (AA) - İnı!iltereden h" l • d ı" t•f d d k Londra 2 (A.A.) - Ba.svelı:il ~lıiıı ·lı41~7v:U-y· ayılması Uılıliye edilerek. Kanadan ıı:ön _ ŞC ır CrJ C S l a C e ece Vin.ston Çörçi.1 lngiliz bombardıman 'Üniversite rektörü Cemil Bil- hanelerinın ihtiya~ları, yeni ders 
~ lnananıar arasında Mos- duilmekte olan 320 oowku h&ınil Ankara 2 (Hususi muhabirimiz- filosu kumandanına ııönırerd:il!i bir sel YalovHa gitmiştir. Mnmailcyh yılı faaliyet hazırlıkları etrafında "il-ti --~- bir '- -ııız· vap"~' Atlantikte bır' seltirlerine ~ecere!lı:. tet.kıiklerine mesa' ... -. Almanya ve İtalyadakı· eltin Yalovada Başvekil Doktor B. izahat vermi•tir. Muhtaç talcbele-

. ...,...., So~et "'--kili ""' - - dıen) - Fşkişehirde bulunan İk- devam edecektir. """' • 
'ıt"'-ı tiJe K~mia~ Ba'°7Molo.. Alman tahtelbahiri tarafu:ıdan tısat Vekili dün sabah şek.er fab- İktisat Vekili ibu eevahatlerinde, aslı:~ri hedeflere yapılan akınlara Refik Saydam tarafından kabul.,.. re yardım işi ve bir revir aı·ılma. 
~lı.U~• dahi bu ihtimali tıarı>illenmistir. Bütün oocuıklar rikasmı ~ezerek, tet'kiklerde ~ bilhassa hükfunetin elektrikleşme istirak etmiş olan pilotları. harp lanmnştur. Rektör bilılhare Ter- sı, Burs meselesi de bu nıülalu:t
ı;::J'>a1111o...., fll!tuiu &iiıi, Moıkova laırlarılıııııştu. Yalnız bir kurban kmın!Jj;tur. Fabrika halen işle - ı:ılinı Kütahvada kurulaeak ıınuaz- kabinesi nanuna tebrik elmi$tir. mal otelde istirahat etmekte olan !arda görüşlilmü~tiir. B. Cemil 
.~ ,_ "- evvelki gün bu hn· vardır: Geıminin kxımiseri. melrtedir. Vekil bilhassa fabrika- zam elektrik santralı ile ııarbi A- Başvekil, ilk akında hava şart- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve- Bilse! hu akşam Yalovadan ~chri-

••p..,,. ld l"~..ı.ı.-, '-endilennı' · ~ar--'- l ·· ad · li '' .... de mi•e dönecektir. Diğer taraftan Ü< 
,_. ,--.. o qğn beyanat ela """"""""' "' "-W' ""'""' nın hmn madde ihtivacını ve aın- nadol<Jda yapılacak tıu.i santral - arının musa es:ız l?l vuzun n kili B. Hu!Uııi Alata~ da zı'yaretle · · d k d 
i':"'.,..L h~!-"ılır. Japonya ve lllk>Pelere blııerlez,ken. B8YVD1 ı ~ kendilerine gösterilen askeri he- •· nbıversıdte e ayı muamelfitına 
~~~--- da uzun, mücadeleli hayret bir sUMnet ııösternrlşJer ==~~ı.:: ~~~ l!~:J:.ti :aı!~ da le Y3l> - deflere ibccl>a atmadan dönen İn- 1 _tl'_m_·_v_ers_it_e_T_ı_b __ F_a_kül_ .. _t_es_i_v_e_h_as_ıa_· ___ u_,,.._.in_c_ıı_it_ib_a_rc_ıı_h_a~_·lanılınıştır. 
~· .\ıı hazu.ıandıkları muhak- .. rlnlar ııövleı:x"6lerdir. Çocuk - Fııfril<a aZlllJli randımanla ça- K:ütahya santralı P"enis bir mm- ııiliz pilotlarının sokukkanlılığını ----
~{Ut,,celt~k, harbi itim ve nasıl 1arın büyük bir 1ı:ıııınmın üzerin. lııımakta. l!ÜJlde 2 bin ton panear takanın eıektrJ:k ihtivacını temin ve disiplin zihniyetini methüsena Libya tayyare Bütün Orta 
A~d.ır. ·• Davanın rubu bn dle valnız pijamaları ve bir ı>arde- isleınektedir. edecektir. etmistir. 
~""ll~ süleri vardı. Bı.tısat Vf!'!ı:ili Hüsnü Cakır. es.- İlktı.sat Vekilinin ııaı'bl Anadolu- Bu vazivet. müdafaasız bir l)!Aj Af D G ~tllıeı, ıiire, harbi İngiltere Bütün cocuklar bir İnıtiliz li - lriselıirden sonra Bursa ya ıtitıni.&- daki sevahati on f!Ül\ kadar süre - şehri olan Aramgatta binden fazla mey danlarına Ti ka Ö 0 ! S::· llatı:e Yaymak kaygısın - manına cıkanlımşla.rdır, ora.dan tir. Vekil Bursadan İstanbula ıti- cektir. ev ve dii:kkAnı yıkarak kinlerini 
'\4Q.,ltı Aıner~anın harbe ailelerine ırönderileceklerdir. decek ve oradan ııarbi Anadolu (Devamı 3 üncü sahifede.) (Devamı 3 üncü sahifede) akın ile beraber 
)t lıı"lı gib-"ın• dahi Ingiltere imi!!------------------------ -----------------------------
ttli~ 'lqy

0
;. harbin bugPnkü şe!ill 

~t ltt •eh' alınasına da yi~e in
~ >t v0 ep ?lmuılardır. Ingil
'iıı 1 •ıııu.,,~~tta ~ütün . dünya ef· 
~ ı.t'~llıa '~elerıne gore de har. 
'-!'tt lıg~nk'.ndan, yayılmasından 
~I hh;p ~ saf hasma girmesine 
'•~t •tin 8" a~ Almanyadı_r. T~~: 
>ııı, •da i\Ştgı Ynkarı bırleştır:ı 
~~iı dUnl lllanların muharebeyi ,i. ,llatb'Ya Y.~Yaeakları ihtima· 
~tin . ın dunyaya yayılahil· 

liı•y ~lu~ç geçit bası vardır: . 
h· tt; arebenin Balkanlara 

" ....... ıs i •vYet ıı 
l t.,_ · 11.>yanm harbe ıir· 
"tJı,, JaPon 
~.~İıq llıGua?a v~ya Amerikanın 
:"lı! dık; h alesı. N"'a \ir alde muharebe Bal -
~~lııı Yuı:. aycı ctnıemi~tir. Fakat, 
~ 1 },lın8'1 Balkanların büyük 
,_,' '1ını· 11 ve İtalyan nüfU2u al ~.~ ,\ iştir y · · 
.~~Y VruPal · arı Balkanlı, yarı 
'- ..:· l'ug 

1 
<>lan Macaristan, Ro

'"ı~ vı,i <> >la, ya mihverin bi-
~.lt~t~ ha~~ toprak mahsulleri 
~lıte >ıı.ıa11 "te sokulmuşlardır. 
lı• llıaı·iı ." edcnberi mihvere 

'. •a~· l:or·· 
' dık "'ıaıı ka~nınekledir. Geriye 
ltı,,i '. <\lllıa ın~tır. Yugoslav
"''ıı.,n1 llo n ve İtalyan menfa. 
il\· •ı h' ıııanyada ld - 'b' ,, t ır , . <> ugu gı ı 

h,1~~~ak ~k1ıl~e bir tasfiyeye 
L ~tı 1~ı oı;,, e ki de uzun bir is.· 
.. 1, nan· ı:vacaktır 
, bl ••ta11 •• • 
~tı,,;tin0 ı:el?:ıerindeki İtalyan 
1 ''•n kQnııı ınce bunun açıkça 
(ıt 'n ~ııı ası. belki de umumi 
,~11;ı 1 'ılileccknı~ n~ticesine göre 
~~n ha,,ı l ıhtınıal böyle bir 
ı;ıı~i h,8,r acak veya biç bir 
~~aşın111 s ol~uya~ak, İtalya 

'~~'ı· olacaktelanıetı çareleri ile 

Stıııı · eı il ır. 
aı; u ~·an h 

~ 'tıd ne ile . ın ar be girmesi 
~· t~~n do~ lınce, Sovyetlcrin 
~'lt taı, h 11Ya •u veya bu ta

( •dece~1he . ~üdabale veya 
bevu erını zannetmek 

rııı 3 üncıı sahifede ) 

Şiddetli yağmur ve Fırınla .r ne vakit 
lodos tahribatı ıslah edilecek? 

İşçiler günde 20 saat çalıştırılıyor, ekmekler 
piı yerde yapılıyor. Alakadarlar ne diyor? 

Londra 2 (A.A.)- İngiliz bom· 
bardıman tayyaro!eri, şarki Lib. 
yada bir çok tayyare meydanla • 
ruıa, ltilhassa Derne, Bomba, 'fob
nık, Elgabala, Bardiya. Elgubbi 
tayyare meydanlarına muvaffa -
kiyetli akınlar yapmışlardır. 

ÇERÇEVE 

Londra 2 (A.A.J - Orla Afrika. 
da bulunan hiir l·"'raıı ... a ku\ \'et -
]erinin hepsinin C•l'neral D(i Gol 
ile birlcştiklt'ri rt.~snıt.•u bildiri! -
mcktcdir. 

Gabon araıisi \'a lısi dt.· biltün 
askeri ve si,·il n1.:ıkan1larla hür 
Fransa bayrağı altına ı;irın\~tir. 

--Dün geceki yağmurlar ıehrin muhtelif 
yerlerine bir haylı zarar ve ziyan verdi 

Düne kadar güneşli ve açık &'İ
den hava dün öğleden ııonra boa
mnş ve başlıyan şiddetli yağmur
lar bu sabaha kadar devam et -
miştir. 

vat vapurları kaptanları kaplıca
lara telefon ederek deniz çıktığını 
bildirmişler ve lodosun artması 
ihtimaliııe karşı halkın ihtiyaten 
erken dönmesini tememıi etmiş • 
le:rclir. Maamafib vapurlar vak -
tinde Yalovadan hareket etmiş ve 
sııat 17,30 da hıncahınç dolu kal· 
kan tl'lev vapurunun i(i biraz son
ra lodostan hastaneye döumüştilr. 
Deniz bilhassa bayanlara tesir et
tiğinden vapur müstalıdemiııi sa
lonları, güverteleri ve birinci m~v
k:i alt kamaraları Büyükodaya va
nncıva kadar temiılemiye ve bun
ları teskine uğraşmuılardır. 

Şehrimizin ekımek islerinin sür· rinde l:ı.i:ıwk fırın kapatıruslardır. 
atle ıslahı icabelti~ı hakkında be- Carşıkapı ve Sehzadebaşı si.m.ı tçj 
ledive reisli{ıine bir raPOr veril - fırınları ~ihi si.mitçi fırınları ek-

Dedi· Dedim 
Dün pazar olduğunclan mesire 

yerlerine ve larlara gitmiş olan 
binlerce halk yağmur üzerine ka
çışııuslar, sığınacak bir yer ııra -
mı<lardır. Bahçeli gazinolarla &ay· 
five yerlerindeki kahve, lokanta 
ve birahane sahipleri yağmurun 
bu azizlij:inden çok sarar giir -
müşlerdir. 
YALOVA VAPURUNUN HALİ 

dii?i bildirilmektedir. mek c;ı.kannağa hazırlanırlarken de 
Bu raPOrda şehrimizde sarf ve şirket, bu kabil fırınları c:l<ılıruıı 

istihla:Jı: olunan eloneklerin yüz- aidat vermek suretile bu tasavvur
de altmışının vezninin noksan bu- !arından vaz ııecirmistır. 
lunduihı. talimatname ahkamı ye- Fırıncılar bakkallar da elımek-
rine ııelsin diye yaptırılan banyo leri mü~tla vermekle Ye mu
yu.lerinin birer meı.lıelelık vazi.. hak:kaok her bak;kal muayyen fJ. 
'V'!tinde lbulundu)tu. 'iş('!lerin ve nnlardan ekmek almai!a mecbur 
'hamurktırların ııünde 18 · 20 saat tutulmaktadır. 

Dedi: 
- Sıkılıyorum, bana bir şey 

söyle!. 
Dedim: 
- Sana (Hamlet) piyesindeki 

me$lıur cevabı vereyim. Hamlet 
bin ıztırap ve fikir ukdesi için
de, nedimine yalvarır: (Hora
tio, bana birşey söyle!) 
Şu cevabı alır: (Ne söyliye.. 

yiın efendimiz?) ' 

• 
Yajl-murla beraber denizde ani 

ve şiddetli bir lodos da başlamıştır. 
Lodos, bilhassa Yalova • Adalar 
arasında çok şiddetli olduğundan 
Yalova iskelesinlleki tl'lev ve Sa· 

çalıştırıldıih. yatakhanelerin pek Bu tenkitlere karsı al~kadar -
'PİS olduitu, hamur vu~urma ver- larca verilen cevap filhakika seh
lerinin ise insanı tiksindırecek va- rimizde ekmek işlerinin ıslahı icao 
zivelte 'bulunduku bildiramek - ettiöi merkezindedir. Ve fırınların -;: Dedi: 

Loclos yüzünden denizde ban 
bular olduğu tahmin edilmek -
teclir. Yağmurlar Edirne ve Trak

( Devamı 3 Ü1\CÜ sahifede ı) 

tedir. teftisine ehemmivetle devam o -
Bundan başka müteaddit sirltet- lıınına.ktadır. Belediye ilk fırsatta 

ler halini alan İstanb~l ekmek • kendisi fırınlar acarak bu isi ı.s
çileri sehrin muhtelif mahalle - laha çalışacaktır. 

Sarhoşlukla aşka Memurların terfi 
gelen genç silaha müddetleri hak-

Celep esnafını~ı 70 yaşında bir 
telaşa veren ~ , kadına tramvay 
bir karar ! ,, çarptı . sarılınca... kında bir tamim 

Abırkapıda oturan Mebmff Se
ven isminde bir ı:enç sarhoş bir 
vaziyette Sirkecide Dayahatun 
cacld 'ııGeu geçerken roveheri
ni çıkarıp havaya iki el ateş et.. 
ın4tlı. Caddeden ı:~enlndcn Ha
lim ve J,lunah Hü eJ'İn isminde iki 1 
kişi buna 111\idahal~ etmişler, fa. 

( Devatm 3 üncu iahiJede ) 

Malive Vekaletinin hazırladıb Belediyenin et sergileri açmalı: Be7'1tlunda İngiliz konsolosha-
bir tamime Ri)re, yeni derece ma- kararı şimdiden bUJ ki.m.5eleri Iıa- nesi önünde bir tramvay kazası ol
a'1Jll 8656 numaralı baram kanuı- nlı.ete geçirmiştir: Bazı celepler Dl11~ Vatman Ahmed.in ıc1ar ... 
JWDUn, meriyete ıtirdiki tarttıde Anadolunun muhtelif k:ısı.mlann. 'ııiadeki bir MecldiyeköJ'Ü - Sirbcl 
aJ,ma.ktP. bulunan memurların teş- da bulunan koyun ve ııığır sil:rii- bamvaJ' arabası 70 JBflıırmda ·( 
lı:!lı&t kanunlarile yükselttl:ınis olan leriııi pey altıAa ıılmaJı. ~bti- 'lliarlı.idi bmimle bir ihtbar Juıdı.. i 
donceleri kendileri için mükteııeıı!. iline ceçmiflerclir. Bwılar bu m- ı na ça•111111ş ve bafmdan ~ - ,: 
bııılt1eŞ!dl. edeca ve terfi mt!dd• ~ mile beledlyeyt.,yiibelı. fiatla hay.. llJllbr. Yarah kadın baltanep 

( D~ 3 üncü .ahtfede ). ı ( Deııam& J «ııci .alıiied.e J . Jı.alıtlmhnıştır. •• 

• 

- Milli piyangonun zaxer 
bayramı ke~desiııde hic birşeJ' 
k:uanaınaılım. Büyiik ikramiye 
Keork isminde birine ÇJkın.ış. 
Müteessirim!. 

Dedim: 
- Keork olamadığına mı mii> 

teessirsin?. 

• Dedi: 
- 'Üstüste erkek olan kızlara • 

ne buyuıulur!. 
Dedim: 
- Avrupaımı bir ı;ıM köşe -

linde k.adınla,an erkeklerin 
.-ıızıırası, mücerret insanlık 
bıtlı:ıınından Türk milletine öy
le MJ" haysiyet çilesi çektiriyOI ' 
lı:i, ~ 'bu..çfleniıı ateşi yüzün 
an bım. T1ir1ı: Jı.ızlan erkek o 
JıııTor. Sen lllişiin artılı. Tliıt 

erkekleri ne olur?. 

• Dedi: 
- Gazetelerde yedi sütun ü.: 

zerine dizilecek bir hadise bek
liyorum!. 

Dedim: • 
- Bekle!. Yakında nasıl ol.sa ' 

bir araba beygiri boşanıp bir 
kaç kişiyi çifteliyebilir. 

• Dedi: 
- Ya kağıdın Finlandiyada 

ve ~krin Kaldağında kaldığı 
bugunlerde, üstüste çıkan edo
biyat mecmuaları?. 

Dedim: 
- Yokluğun bolluk halinde. 

tecellisi ..• 

• 
Dedi: 
- Laf, iM, lif! .. Httşey laf'- . 

Of bu liftan!. 
Dedim: 
- LBf vardır ki liftır; llit 

vardır ki iştir; iş vardır ki ltıf.. 
tır; iş vardır ki iştir!. 

• Dedi: 
- Bana birşey söyle!, 
-Dedim: , 
- Ne söyliyeyim efendimiz1. ' 

NECİP F AZiL JUSAKO&Q 
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ı;r,lŞTE 

KA \'INBİRAnER 

Ne s.ıtl:::, n \ cd r lı, ne mer
hametli kayınb!Iaderler var ... Al
lah, dostlar başına ,·ersin!. Efen
"ım, N~clede, bir kayınbirad<!r, 
en <tesinl., üç günlük mahk.Cmi
vctin., kendisi çekmeı!e razı ol -
uş \"'C. en ~esi ·yerine hapislıane

Y" ~ir ;_,,:. 
Tabıi, ıs sonradan anla.>;ılınca, 

en :evi, bu sefer 3(} gün hapse 
ma Hım L•rnışler' 

Dl eceK..iniz k.., bu enı.;!enin 
ba ,a ~elenlcr, hep kayınbırader 
' ızur den_ l!avır ... Bizzat kendi 
\ .uııden ... Enişteler, kayınbirıı.. 
Ç rlcrm kız kardeşlerini alırlar 
a .. ına. kayın biraderler, eni.ştenin 
bı.t~n na · !arını alamazlar ki ... 

HALAT 

Ill "lııtANI 

Bırçok ır.gddeler gibi, vapur ha
latlarının tia kalmadıgından bah
sediliyor. Vapurlar, es.ki halatları 
birbirıne ekliyerek kullanıyorlar
mış!. Halat bu.lı.ranı fena sey!. Ba
l ıırdeliler vardır k~ halatla bile 
z.ıııt.<ılunmaz. Bu gMıılere cip.. pa
ra eder mi7. Fakat, yarın, öbür 
gt<n bir de bakarsınız ki, ortaya 
bir ôe cip, buhranı çıkıyor. Bütiın 
ipe ihtiyacı olanlar, ipsiz dolaşı.
Yor. Buyurun bakalım .. 

•lpsiz, !erin hali, halatsızların 
manzarasından daha kötü şeydir. 

HUKUKİ 

BİR MESELE 

Beledivemiz, gazino, lokanta ve 
kahvehaneleri teftişe devam edi.. 
yor. ismi me,hur bir kahvehane
nin pışirdii(ı kahve tahlil edilmiş, 
hali,; nohut çıkmış!. Demek kı, her 
,,öhrete inanmamalı!. 

Sonra. üzerinde chalis şeker -
den mamul. diye levha asılı bir 
helvacının helvasını muayene et
mi•ler, şekerden değil, zaharinden 
m'\ffiul olduğu meydana çılan~!. 

AVRUPA HARBl~IN 

\ E ~ l MESELELERİ 

Tarihi bir müla· 
kata dair .. 

Yazan: ALİ KEMAL SUN::WAN 

ı\nupado hu •elcrki harp ı;eçcn 
harbin hallettiği veya yarı •U -
rette halledip bıraktığı meseleleri 
kurcalamış oldu. Buıünkü dava 
da o meselelerin kat'i bir netice
ye bağlanmasıdır. 

Son yirmi beş senelik: tarihin 
arzettiği vckayi birbirine bağla
narak yukarı doğru çıktıkça bu
gün yeni gibi görünen ve politika 
alemini me~gul eden me!-)eleJerin 
ba~ladığı noktalarda göze çarp -
maktadır. Mesela şöyle bir hıidise: 

9l<l hoziranıııda Rus Çarı ikinci 
, 'ikola bir gün Köstcnceyc gele
rek RonıanJa Kralı birinci Knro
lü ziyaret etmi ti. Bir Çar ilk de
fa olarak Romanyaya geliyordu. 

S3 Türk - Rus harbinde Rumen
ler Ruslarla beraber olmuslar, 
o .. 11tanlJ iınparator1uğunun 111ağ"-
1:1bi.1 eti üzerine 1878 Bertin koog
rc~inde de Dohricc Ronıanyaya 
'eriiınek sureti le Birinci Karol 
ı.:ukiıfotlandırılmı~tı. Daha ev\"el 
Kı·ım ıuııharebe!;inde Çarlık Rus
~, ası ınağlUp edildiği zanıan Be -
~arab)·anın bir kısını da Ruslar .. 
dan alınarak - daha Babıfılinin ta
bıi~ eli altındaki - Roman yaya ,·e
rilnıi ti. 

Romanya nihayet müstakil ol -
ınu • fakat l'rut nehrinin sol ta
rafını kaybetmeyi bir türlü haz
n1cdcınen1i~ti. 

Şimdi, ortaya bir de hukuıd me.. 
sele erkıyor: Bu adamlann yap -
tı:klan is ihtikiir mı, hile mi, tağ
şış mi, belediye zabıta talimatna
mesine riayetsizlik mi, halkı ii · 
!al mi, hı.fzıs.sıhha kanununa mw
halif hareket mi?. 

Evvelii, bu ince meseleleri uzun 
boylu t€tkik edip ondan sonra 
cicabına göre muamele. yapmah!. 
Bendeniz, ~imdilik evrakı hulw:lı: 
iı;leri müdurlü;{üne havaleyi mu-
vafı.k .ııöriiyorıım. 

Derkenar: 
Avrıca ıktısat müdürlüğünün 

rnütaleası aLna. 

SOBA BORUSU 

PAHALI MI?. 

Bir gazete de, yazacak başka bir 
şey bulamamış gibi, soba borula.. 
rının fiatının 125 kuruşa çıktığını 
haber veriyor ve bu hadise, iddıa
ya güre, bir ihtik.irmış!. 

Evvelce, 25 - 35 kurusa olan bir 
soba boru,,"ll 125 kuru~a çıkarsa, 
bu, ihtikar savılır mı, sayılmaz mı? 

Bence, hayır!. 
Kımbllir, belki de, aoba borusu 

yetıştiren tarlaları bu sene sel 
basmış. kırağı yağmış, d<ılu ınah
vetm · tir!. 

Hem efendim; halkımıza lı:o -
!avlık olur. Herkes, kaloriferli a
part:mana ı~ınsın ... Ne çıkar?. 
Bu suretle, oolıa borusu satan es
nafa da boykot ilan edilmiş olmaz 
mL?. 

KİBARLAŞTIK 

ARTIK .. 

Herkes kaloriferli apartımana 
ta.>;ırısın, dıye, tavsiye edince, beL 
ki. bu teklifımi garip bulanlar <>
Jacılı.:tcr. Fakat, takdir ve insafı -
ruza sığınıyorum: isıanbulun her 
tarafı lük.s gaz.i.no ile doldu. Kı., 
11eceleri bu iıliı kalantor yerler
den eve dönüp, is, pas, koku için
de soba yakılmaz ya .. Yahu, artık 
kibarlaştık ya, i.şte .. 

Daha ne düşünüyorsunuz?. 
Am1ET KAUF 

O zamanki Rusya ile o zamanki 
Romanya arasında bir Besarahya 
mesele•İ bulundukça bundan isti
fade eden de Almanya ile Avus
turya oluyordu; yani Cermanlık. 
Buuwıla beraber birinci Karo! 

Berliıı ve Viyana ile çok iyi dost 
olarak &onıanyanın mukaddera
tını Cernıaolığa bağlamak gibi 
hareketlerde bulunmuş ise bu an
cak Ç:ı.rlık tarafındaa Romanya 
aleyhine \'ukuundan korkulan bir 
taarruzun cndisesiJe olmu~tur. İş
te Çar ıkinci Nikola hep bu endi
<eleri bertaraf etmek i~tenıiş, fili 
bir delil olarak da kalkıp Kösteu
ccyc gelmişti. 
Çarın bu ziyareti ile varmak is

tediği gayeye va>ıl olduğu söyle
niyordu. (,'iinkü ikinci Nikola ile 
etrafındaki diplomatlar Rus~anın 
Balkanları a;.arak boğazlara ba
kim olma'1 fikrinde def:ildir; O
nun için Ronıanyanın da, Bulga
ristanın da canlı ve kuvvetli ola
rak kaln1alarını istiyorlar ve artık 
eski Moskof Çarlarının rh ayet e
dilen vasiyetlerini kabili tatbik 
görnıiiJorlar; deni)·ordu. Sonra 
Roman~a ile Rusyayı birleştiren 
bir keyfiyet olarak da her iki 
ınemlekctin rc!,n1i dini r: odoks 
olması hatırlatılı)ordu. 

Hulasa ilinci Nikola böyle bir 
muhil, bö}' le bir hazırlık i~inde o 
me..~hur 7'İyareti .rapıuış, bunlar 
hep geçen umumi harbin vuku
undan ancak dört beş hafta ev -
vdki hadisat. O \'ekayiin tafsil:itı 
bu,.;i.in t.!krar okunurken tarihin 
bü~ iik h.ii.1iselcri nasıl hırer birer 
en kiklik telcrrliatına kadar )'ek
dii!;erinl hazırladığını ı;örmeınck 
kabil olmuyor. 

Son Telgrııf'ıo edebi romanı, 46 

ZYAS RJ ... 
ETEI\1 iZZET BE ICE 

O bo,·una beni tesel.< edıyordu: 
- Üzülme. 
Yıne ı:elirim!. 
Haydi ıstirahat et.. 
Hcrşey düı('lecck!. 
Tc~ onunra bırlik olsam da hiç 

birşev dJzclrr.ese!. 

Bilmiyorum ne kadar nmon 
bavatr, ezı:in ve.. bitkin kendi 
keııdinıe kalmışım?. Tekrar ken
<lın'e geldi,:iın zaman gece olmuş
IJ. Tas od.:mın kutu içi kadar pen
ceresıraden ..:olı? ı . kırık, mavisi 
az, sı}'ah l'Jr~ b:r ay t ı{!l sızıyo!"'du~. 

Derin bir ıç çt"l<.tı;ilc y "'" da:<i.ım, ı 
yır:e dıı ;ndiım· 

- Bun~ 1-nl'. 
Ne. ok m?. 
K l ~l4iıJ. .ı-.ı.t:.. r-.i;im?. 

Cası.s töhmeti uzerımde kala
cak mı?. 

~lemı;riyetimi iade edecekler 
mı?. 

Ve .. en çok zihnimi kurcalayan 
o;orğu yıne hep ovdu ve bir ta
neydi: 

- Du haberler nereden alındı?. 
Bu sorgu kafamın içine daima 

sancı veren bir burgu gibi giri -
yordu. Ve .. mutldka yüreğhn ezi
le czi 1e Naran 'ı hatırLvor bl"lki de 
hiç i temcme, kendimi zorlarr.s
ma Lrşı bıle onun yimi gözleri
mi dold r~vordu 

caba: 
!>em<mı min ımkanı voktu. B:ı 

arda a ~ıne onu hatırladım. Yıne 
o f!ÔZ~,r.mın onune ge1J..ı. Yıne 
kc !ıke 1n1e; 

- ACiLiJ :. 

Kapalı 
uraklar 

Kış gelmeden en kala· 
balık istasyonlarda 
kapalı tramvay bekleme 
yerleri inşa olunacak 

Beledıyeınizi.n yıllardır ;·apma
ğı warlayıp ta tatbikat sahasına 
koyamadığı işlerden birini de ka
labalık yerlerde üstü kapalı tram
vay bekleme yerleri yapmak teş
kil eımektedir. 
Bu kere memnuniyetle öi(rendiği
mize göre Vali ve Beledi ye reisi 
B. Lütfi Kırdar bilhassa. Kara -
köy, Beyazıt, Eclirnelı.apı, Samat
ya,, Bebek, Taksıım ve emsali ka 
labaill<, merkezi yerlerde kışın 
yai$nur, ıkar altın<la lııalkımızm 
titreserek tramvay beklemesinin 
nekadar ıı:tıraplı bir şey oldui(u
nu takdir ederek bizzat bu mev
zula mesJ?ul olmaiia baslamı::;tır. 

Mumaileyh; kıs gelmeden; en 
kalabalık yerlerden başlanılarak 
üstü kapalı durak mahalleri ya -
pılması için icabeden masrarın 
tesbitini alakadarlara bildiri".' ,,tir. 
Bu ma.>Ta!ın vekiınu tesbit olu -
nunca icabeden tahsisat da temin 
olunarak hemen in;;aata başlanı
lacaktır. 

Telef onlar için müte
hassıs yetiştirilecek 
Telefonlarımızın l!ittik<;e ge~ 

leıınesi ve ıveni l"ıatlarmıızın da 
peyderpey işlemeye başlaması mü
nasebetile telefon umum müd>ür-
1~ mütehassıs genc;ler yetistir
mei!i kararlaştııımıstır. 

Bun un için sanatlar meı.tep -
!erinden mezun olanlar arasın -
dan 31 makinist, 3 elektrikçi, 10 
montör alınacaktır. Bunlar İs -
tanbul, Ankara ve İ2llnir telefon 
atelvc!erinde yetiştirildikten son
ra diter merkezlere sevkoluna -
caklard.ır. 

Talıpler eylülün 16 sına kadar 
Ankara telefon müdürlügüne is
tida ile müracaat edebilecekler -
!erdir. İmtıhan he 18 evlı'.ılde İs
tanbul, Ankara ve İzmir telefon 
müdür:üklerin<le "iera olunacaktır. 

Şehrin en büyük kapalı 
ıpor salonu 

Eıninvnü Halkevi ittisalinde in
şa olunan omodern soor salonu -
mın acıJ.ma merasimi 29 tesrini- , 
evvel ClMilhuriyet bayramına kal
mıstır. 

Şehrimizin en modern ve bü
yük kapalı sıxır salonunu teşkil 
eden bu binanın insaatı nihe -
vctlemnL; fakat. yalnız içerisine 
icabeden alit ve tesisatın konul
ması kalmı.tır. 

ı C:l~E.IIJU[Bj 
t:siıc az göründu 

Gençlik kulüpleri açıldı. istan. 
bulda ve diı;er vilayetlerde, yeni 
bed('n terbivesi kanununa göre 
mükellefler sırasına giren vatan
dı~lar, haftada dört saat mec:lıuri. 
beden h.ırcbti yapacaklar. Gaze
telerin yazdığına göre, ayni ka -
nunun "iÜmulü içine giren mükel· 
Jefleriıı 'ayısı İstaubulda 6 bini 
bile bulmu.vor. Mekteplerde oku
yan, fabrikalarda calışan gençler, 
bu yekundan hari~t!r. 

Ona rağn,en, biz, bu nıiktarı az 
hulanlan!ar.ız. Acaba, kanunun 
siiını.lü icine giren bütün mükcl
Ierter, İstanl'-ulda tamamı tama • 
mına tesbit edilmiş m:dir?. Hepsi 
bu kadar mıdır, diye soruyoruz. 

BÜRBAN CEVAT 

O rnu haber verdi? 
Dalgınlıkla mı söyledı? 
Casu.>luk mu y.ıp;:pr? 
Diye dü<undüın ve. !;J'Jrgularımı 

daha zi\'acie büyültüm, deriı.Jeş.. 
tirdi:n: 

- Beni birdenbire sevdi.. 
En kw;uk bir bahane ile biraktı! 
• 'ıkah istemedi'. 
En hassas \"e nazik zamanlarda 

bcninıJ~ beraberdi! 
J\lahrem ı !ere o temas ediyor-

du! 
Kolit ide okunıus 1 • 
İıwılitlt>re sempatisi var. 
Onu ~abttlcrle ,gördün1!. 
Annesınin lıiddeti, taassubu 

söz birli..;i mi idi? 
Bütlın bunlar ~ihniıni yoran ve 

göz kapaklarımı kalınlaşl•ran bi
rer ince, çok dü~unülecek noktay
dı ve kafamı zorlava zorlayn dü
>unm~kte ha':.l. ıdim. Fakat, bir 
türlu onun ca3US olabileceğine 

kendimı ınJııdıramıyordum. Hat
ta. bugi:n kendisine bu şüphemi 

ihfas ettııl:rme ı.izül<lü.ın. 
- Bır daha onun vüzıine nasıl 

baka.>ilirnn ?. 
::>ıve kern ırr' aıarladmı. Ve 

en r.ha. t son kumlcrinıı birer 
L ·c~ •· l d ın: 

-
Bugünkü manzara 
Dün de yazdığını ıtibi, zavallı 

Fransa, '°'nçleşmiyor, çocuklaşı -
yor, bodurlaşıyor. Onn bu hale so
kanlar, istiyorlar ki, o, küçülsün, 
küçücük kalruı, toy, tecrübesiz, 
bilgisiz, aklı birşeye ermez bale 
geis;n.. 

O vakit istenen şey olmuştur. 
Çocuk kalan Fransanın yetişmesi, 
genç olması, delikanlı cağına geL 
nıesi, olgunlaşması, kemal dev -
resine ermesi için zam.an lizun -
dır. Zaman, kullanılış tarzına gö
re insanın yiirı, yahut, ağyand:ır. 
Zamanın gizli cemiyet direksiye
nunu daima elinde bulunduracak 
olanlar, elbette ki, yılların küçü -
cük Fransaya yar olmasına fırsat 
vernıi}·ecl'klerdir. 

Bir fclŞket, bir hezimet, bir 
bozgundan sonra, artık kendine 
gelmesi beklenen Fransa, bugün, 
kuvvetli bir anafora tutulmus kı
rık bir sandal balindcdir. Milli 
vahdet, milli birlik, milli feragat 
ve fedakarlık mahrumiyeti ile son 
partiyi kaybcdcu Fransa, bugün, 
hiç de daha müdrik bir manzara 
arzctmemektedir. 

Bcnvanda, hürriyet ıliye bağı. 
ranlar var, öte tarafta krallık is
tiyoruz, diye haykıranlar görülü
yor. Hakikatte ne istendiği pek de 
belli değildir. Çünkü, bu bağıran
lar kendileri konuşan insanlar dP
ğil, havayı karıştırmak, anafora 
tutulmuş sandalı daha çok allak 
bullak etmek için, başkaları tara
fından tutulmuş çığırtkanlardır. 

Çığırtkanın istediği ise, ne şu, 
ne budur, Onuu istediği günde
liktir. 

REŞAT FEYZİ 

Şehrcminlilerin Yalova 
geıir: tisi 

Sehremini çocuk esirgeme ku• 
n.nnunun vdlık vapur tenezzühü 
evvelki ııün Şirketı hayriyenin 66 
numaralı vapurile eğlenceli ve 
nezih bır sekilde yapıhnı0tır. Ku
rwn reisi öğretmen Bavan Saa
det ile heveti idare azaları lenez.. 
zühe gelenlerin iyi bir l(Ün ı;ıe -
cirmeleri için icabcden tedbir -
!eri alımıslar ve seçkin bir incesaz 
takımı He ııüzel bir caz da temin 
olunarak bunların .ıen naiimeleri 
arasında Yalovava .ııidi!mi.ştir. 

Kak'.:ıalık vaııur halkının ekse -
riveti Yalovadan kaplıcalardaki 

Üçkardeşler .ııazinosuna akın et
mis ve aksama kadar orada el(le
nürniştir. Bilahare saat 19 da lıa
rekPt.le İstanbula dönüLmı.istür. 

s p o..., 
Dünkü spor hareketleri 

Dün şehrimizde muhtelif soor 
hareketleri yapılmıstır: 

Moda koyundaki yelken müsa
•bakalarınrn umllılTli ta.;niCinde Ga
latasaravlı Bürhan 29 puvanla bi
rinci olup İstanbul sampivonlu -
11.unu kazamnıstır. Galatasaravdan 
Mahmut ikınci, Nediım üçüncü, 
DemU-spordan Feyyaz da dördün
cü olmuşlardır. 

Fenerbahce stadındaki futbol 
müsabakalarında da Fenerbah
ceElcr fstanbulsporluları 4 -O maji
liıp etmişlerdir. Galatasaray ve 
Bevkoz futbol takımları da Bev
kozdaki musabakalarda berabere 
kaim :stardır 

DENİZE DÜŞEN AJAN! 
Dun M<>dada yapılan yelken 

müsabakalarından motörle donen 
su soorları ajanı Şazi Tezcan Sir
l<ecide motörden cıkarkcn denize 
düsmü~ \'e viıze yüze sahile çık
mıstır. 

- Naran casus olamaz. 
O beni seviyor. 
Sı;.v:ıoU>c buraya gelır miydi?. 
Beni seven bir kadın bana fena-

lık etıneyı na>ıl akl;ndan gedrir. 
Dıır<!ınlığı kendi>.ini tokatla. 

ır.a.mdan oldu! 
C-0k nazlı. 
Daima kendi dediğinin olması

nı istiyor. 
Ben kcndıkendımi itham ettim: 
- Eoer benden cık:m:ş bir ~ey 

var i-;e ıruhakkaJı: o buhranlı gece
lerunae s2rhoşken söy!etilnıişim
dı:. Kabahat bende!. 

Ve .. genıs bir nefes alarak ra -
hatlad:m. Teselli bulduan : 

- Ba;langıçlaki kuvvetıni on 
misli, yirrr.J ınisli, yüz misli art
tırarak birıbirimizi gün geçtikçe 
daha çok SCVi\'oruz!. 

Üç gün sonra .. 

r;ıem doluyor J?alıba. 
Bugün içim ıçlme sığmıyor!. 
Tevkifhane mü<lürl.ı biıyük bir 

dostluk \'aptı: 

- Zannederim kurluluyorsu -
nuz. 

Dıx.ı 'e .. n& ve etti: 
{ lJeı•amı vaT J 

1 

Bugunkü 
toplantı 

Fiat mürakabe komis· 
yonu naftalin, kömür 

ve nebati rağa 
narh koyuyor 

Fiat murakabe komisyonu bu
gün toplanarak nebati vai! ve oto
mob.il malzemesi fiatlaruıı tesbit 
edecektir. 

Vejetalin fiat!.arının bu~n yüz
de 10 yükseltilmesi çok muhte -
mel görülmektedir. Çünkü bun -
ların iptidai maddelerinin de fi
atları vükselmi.ştir. 

Odun kömürüne konulacak nar
hın da şimdiki yakın semtler fiat
lar ayarında olacağı anlaşılmak
tadır. 

Kömürlerin tartısız, çuvalla gö-
türü olarak satıhnası usulü de 
menoluna<:aktır. 

NAFTALİNE DE NARH 
KONACAK 

Dizer taraftan fiat müraka'be 
komisyonu naftaline de narh ko
yacağı anl:.şıl:mıstır. Buna sebep 
bazı muhtekirlerin !iatları l!e -
çen vıla nazaran 3 - 4 misli vü.k
se:ttmeleridir. 

Başvekalet kalemi mah-

POLİS 
vı: 

l\fAHKEMELER 

Sarhof müşteri 
hiddetlenince .. 

Seyyar olarak baş ve ı:ıilav sa
tan Bahri isminde birinin yanına 
dün öğle üzeri Beyazıtta Ali adın
da bir sarhoş gelmiş ve: 

- Bana bir piliıv versene ah -
bap! .. 

Demistir. Bahri sarhos rnüste
rinin bu arzusunu hemen verin.? 1 
getirmek. için tabaklardan bi. irıi j 
a~ ve bir yandan ptliv doldur
ma~a başlarken dıger taraftan da 
Alinin yüzüne tabii bir merak sa
ikasile hakmrştır. Fakat Ali buna 
fevkaliide kl.2lmlŞ ve: 

- Yüziıme dik dik ne bakıyor
sun öyle?. Maymun mu ovnuvor? 

Diyerek suntu:rlu bir küfür sa

vurmuştur. 

Bunun üzerine aralarında şid -
detli bir kavga cıkmıs ve biraz 
sonra da hadise polise, oradan da 
8 inci asli ve ceza mahkemesine 
intikal etmistir. Mahkeme Aliyi 
haksız bulmus ve 26 lira para ce-

zasına mahküm etmistir. 

Bu günki harpde 
Cenubi Afrika 

Cenubi Afrika birl~i µarıa e.' 
.geçen günkü cel.>elerinden bı.r>~ 
de. azadan liertzog'un AlnıJO'ııl 
ile siyasi müııasebeller·n de'.'. 11 
iadesi tedbirlermin alınına>!. ıcı Jı 
vcrdiei bir takriri. zayıf deıı::'Cc 
bir ekseriyetle reddetıın1>ti. · r. 
Aiansın verdıği bu kısa halı<' 

Cenubi Afrikanın bugünkü ha~ 
dt>:ü vaziyetinin canlı bır ıfad 
dır. ii• 

Malumdur ki ilk cenubi Af~ 1,.. 
ordusu bırkac zaman<lanbe~ı ~.
besistana komsu bulu>tan ı.;.edı!· 
va vasıl olmus bulunrr.akta de 
Yarın, öbür gün bu cephc<lcn t'r· 
muharebe haberlen ~ekce~ hil" 
Çoktan laalivct.e ~e,·m's ob>l 
va ku\rvctleri ise, mütemadı;ıctl 
takviye edilmektedtr. . . Gi' 

Birlik hükumeti Başvekılı ıı·n 
neral Smuto'un Afrikada _ha! ~l 
bu kadar genisliveceğine ıhtı~1~ 
vermedii!i için, hir de hazır otı .. 
vapmadıih simdi daha ivi anl:ı.:ı 
lıvor. i • 

sus müdürü şehrimizde A h l . . 
Başvekalet kalemi mahsus mü- ı TZU a Clllln Ce·1 

dürü dcjierli idareci ve edebiyat-
1 b • d k [ f 

cıları.mızdan B. Hasan Sükriı Adal ' ın en Cl an ar. 

Bununla beraber, birlik ~.ı~,;ç 
katla staliıkonun bozulmasıı.. e
istemedii(i için, 1935 - 1936 sen ııl 
!erinde Italva J~ab~ist~m ısı!in' 
ettrkten so~ra, ~nun bırınd~~ 
e:iltere ile Italvanın bu hav t 
kapısmaları ihtimalini hesaba ~~
mamıs de;!ildi. Nitekim öyle 

0 d1 
du ve cenubi Afrika bu mınt~~ 
kendisine is cıktıjiı icin bugu {et 
harpte lngiltereye bır tek ııe dün aksam Yalovadan şehrimize • 

ııelmiştir. Al<bıvıkta oturan ve Sultanail - bile göndermedi. J<e' 
---<>- mette arzuhalcilik yapan İbrahim Birlık hükümet.inin _b;ı ha!~)(J"' 

tiııde daha zıyade dah~li P_oııt etfl 
nın tesiri olmuştur. Cuııku m ıı • 
leketteki lcuvvct!i bitarafçı ~ 
hale{eti bu.:ıbutun geıusletıne 

Yeni Ü3kÜdar O!ta oğlu Ali Havdar isminde birisi 

O
kulu sarhoş olduğu halde; Tavukpaza-

Üsküdarda veni tesis edilmek
te olan orta okul ins.ıatı bir müd
dettir durmuştu. M~ktebin veni 
ders yilında açı!abilmesi için in
saatın devamına ınüsaad.e olun -
mustur. 

Önümüzdeki l".~!tadan ıtıbaren 
bitiııme inşaatına ba.,anılacaktır. 

---<>---

İmha olunan sucuklar 
Çorlu \"e civarında J?avri sıhhi 

sucuklar yapıldığı hakkır.dnki ih
barlar üzerine Murathda bir bak
kalın dük.kanında ne etinden imal 
olunduğu anlasılamıvan 40 kilo 
sucuk bulunup inıha olunmustur. 
Avrıca Çorlu civarında da bir 
kasapta 26 kilo sucuk imha olun-
mustur. 

IKL ÇÜK HABERLEaj 

rında yağlıkçı hanında oturan ter
likci Mustafa oğlu Kerim ile kavııa 
etmis ve onu büyük. bır demir par

casile başından yaralarmıstır. \, 
Arzuhalci Ali Ha vdar oolisçe 

vakalanmıs ve üzeri arandığı za
man anahtar ııeklinde bir demirle 
iki delıkli sarı demir parcası, bir 
mavmuncuk ve bir de kerpeten 
cıkmıstır. 

Sucluva bunları ne için taşıdıih 
sorulduğu vakii; kanaat verici bir 
cevao ahnaınamıs. tahkikata ge -
cilmistir. 

Bakkal dükkanına 
saklanan hırsız 

lazımdı. ,p 
Halen Kenyada bulunan ceOtJl

Afrtka kuvvetleri ivi techıta;ııııd 
ivi talim görmüs ve iklime alı 0e 
efrattan murekKeptır. HepSı ııır 
e:önüllüdür. Zira kanuna ııor_e· ~ 
lik hudutları hanemde anca~ 8yı 
nüllüler baııbedebılır. Eylu. 8r· 
ba:;ladığı ve yağmur mevı;ıını ve 
tık geçtiğı için, bu havaude 01, 

Mı.sır Sudaı_:ınd:ı . bunda;ı g:ı ı!· 
genis harekita ıntızar edilebil ar 

Halle fenerinde Mürselpaşa cad
desinde bakkallık yapan İbrahim 
isminde bir zat dün dükkB.runın 
-önünden geçerken kilidınin açı.k ı 
olduiiunu görmüş ve hemne ke
rive e:irmi.ştır. Bu esnada tezgahın * Bu yıl Yunani.>lan üıü.nı re- I' altından fırlıvan bir adam föıerine 

koltcsir.in de gecen yıldan yüzde atlı varak kacmıstır. Sabıkalılar -
25 ııokoan oldı.;ılu anlaşılmıştır. 1 dan Cevdet oldujiu anlasılan hır-

Bunun!~ bera_ber, bırlıilın ~rsl 
be istirakı, evluldenberı Ge\ıı>" 
Hertrog ve doktor Malan'ın. 1 • 
vetli IIl<llhalefetine maruz ~3 c;e 
mıstı. Bu muhalefete rağıne_n· err' 
neral Smuts hükumeti parl~8~ 
t-Oda ekseriyeti temine muva 0~r 
oldu. Alman zaferlerinin, cerıleriJI 
Afrikadaki milliyetci muhalı~ ~r 
Almanya ile münferit 'bir sul rir.i 
ı:ıılması yolundaki teşet;büSle ıııt· 
kuvvetlendirdii!ine sfrphe vol<sıoJI 
General Smuts ise vetımis ı·a 

1
,, ev•,. 

olmasına rai!znen, bu cer ıı>' 
karşı kovmaiia muvaffak oJrıı * füıvükderede Mühendis so-

ka!lında 7 nuımarada oturan siıtçü sız biraz sonra vakalanrnıs ve Cür
Tahırın oğlu 16 yasında Kemal mümeshut mahkrunesi tarafından 
Okus dün evlerinın bahçesinde ov- 7 av 10 gün hapse mahkum edil -

nadığı av tüfengi ıle kazaen vara- 1 -:m~is:t:ir=·===========::-

tur. t , 
General Smuts biliyor ki. ~)i

giltere mai!liıp olur olmaz. ~:irıe 
vetciler derhal iktidar mcv ti' 
gececekler. yeni bir dıs siYl58 , 

kip edeceklerdir. Şimdiki partu' 
lamento demokrasisi verıne. fi 
taliter, bir reiim kaim olaca!< ıııiY 
birlik hükumeti İngiltere ile ıil'· 
nasebetıni büsbütün k05(?cel<

3
li' 

lanmıstır. ı * Eski tekaüt kanunile maaş 
alanlardan vüzde 25 zaıından he
nüz istifade edem.iyen dullar ve 
yetımler yarından itibaren yapı
lacak tevziatta bu zammı da ala
caklardır. * Eskiden Edirnede yapılan 
meshur misk sabunlarının yeni -
den in13Ji için şehrimizde bir fab
rika tesısine geçilmiştir. * Ziraat bankasile Sü.ıner bank 
bu yılki pamuk: mahsulünü.n köy
lü elıncien mübavaasına basla -
mıslardır. Bankalar Kalevand cins 
pamuklar icin Kale\'and için 60, 
kütlü icin 20 - 2~ kuruş fiat ver -
mektcdirler. * Adanada Karataş nahiyesine 
bağlı Yemisli kvvünde oturan 
.Mehmet Urlu iıı:ninde bir köylü, 
evinin demir parınaklıkları ile 
pencere demirlerini kövünün mek
tep insaatına teberru etmistir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Çöp arabaları seyrek 
" ugruyor 

Kasımpasada, Büvü.kcami 
ınahallesınde oturan bir oku
yucumuz yazıyor: 

•Mahallemize CÖP araba -
lan gün asırı, bazan üc gün
de bir uğrayorlar. Halbuki 
kavun. karpuz, mevva ve ııeb
ze mevsimi olrrak oolayısile 
cöp tenekeleri pok çabuk do
luvor. Çöp arabalarının her 
gün mahaller.uze de uğratıl
masını belediyeden rica ede
rim.> 

Buna mukabil bır İnglilZ I! ıttl" 
biveti ise, general Sınuts'un 
kiini sağlaınlastıracaktır . ' 

İn<!iltere ile Almanya aras~ı~ 
daki mücadelenin varacai!ı f~l<1' 
ce, '7Örülüyor ki, cenubi /\ rsirlP 
nın si vasi ha yatında derin ıc 
husule getirecektir. • ' ,, 
------------- " 
Gıda maddeleri stolı 

yapılacak 11r ore 
Halkınıızın mutlak 5 ıerıJl 

muhtac bulundu~u maddere tı'" 
pahalılasmasını önlemek uıe pıl.ı' 
!edivece vaktinde stoklar ı;a 
caktır. 

ı~· 

idi ki, oğlum kendisi.tc diisiiPb7:bl' 
nuya çok ~mıştı. ikisi de . .;ol· 
rioden ayrılmazdı. ~ıadenıl<dl'~r· 
tan Cem şimdi sizinle gı ·ı~i~' 
bar~ oğlum da beraber it' ·.J 
dedi. ı ·b' 

J.'(o. 150 Yazan: M. SAMİ KABAYEJ.. 

Kral Şart, Papanın bu tn <0ıl~ 
kabul etti. Çünkü, PapaoıD (t
ağlaıws, sızlamışt. Kat'iyY~~ .. r~"' 
Sultandan ayrlınak isteııı 1~ •,l~''' 
Sultan Cem de Papann ~ 
mecluptu (1). lt ııt: 
Papanın oğlu, Sultan Ceırı pı<~'. 

Sultan Cemin dairesine girdj. Kral raber gideceğinden dolayı d<ti 

Oğlum da Cem'le beraber gitsin 
.Şehzade harbe fevkalade müs

tait, ya,·uz, \."C Türklerin mahbubu 
bir zat, eğer mukadder olup da, 
ki ~ok sükür olmadı, Beyazıda ga
lebe ederek Türkiyeye padişah 
olsa ve kendi kardesinden kücük 
olduö-tı halde Sultan Mehmedin 
lııraktıih mirasa konsaydı. bütün 
hıri&1iya,iJık alemi. batta bütün 
dünya zararını göriirdU. Fakat, 
Allah herşcyi çaresini gördü de, 
Cem hiziın clin1ize geçti ... 

Kral Şarl, bu murnffakiyetten 
sonra, Roıııadan (Jkmı.)"a, Napoli. 
ye do~u JÜ.rümrğe karar verdi. 

Sultan Cemin h••limini Papa -
ı!an tnlcu elti. Papa Kral Sari ile 
~Jeraber, İl!< mG.ISkaltan iiç dört 
gün sonra S(ntu.1j sntusuna z;clcli. 

şehzadeyi karşıladı. Elini sıktı. nundu. Bu genç Vati~~n 0 [< st' 
Sultan Cem Papa ve .kral ile kanlısı Türk şchzadesıııı ç • 

mus:ılaba etti. Papa bütün kardi- viyordu. bit ı:" ı 
nallara hitaben: Ertesi gün Sultan Ceın b•r'~ 

- Efendiler, aramızda mün'ak.it şövalyeler ve silahsorlar_la sab'Jı 
mukavele mucibince Sultan Cemi Sennıark sarayına ge~dı. \'•""'· , 
.krala teslim ediyorum .. dedi. kral Papaya veda ~ttı. . .ıc'.ıi 

Sultan Cem, kral Şal"le kendisini Sezar Borcya ile lspao.Y';.ıai.l" 
iyi tavsiye ebnesini Papadan rica si, muhafızları ,.r ' - ·dı ktl 1 
etti. bulunduğu halde ,, ... ı çı 

11 
• bİ':c 

S 1 h d hay hallane bı:r. Sultan Cem de, ı-r.old~. •$ti •• 
. ar şe za eye ır " • ı• C\'\'el, mah•etinde bırço ı .• ~ .. 

lisanla cevap verdi. 1 · ~ar" 11" 
- Korkacak bir 5ey yoktur .. Si- bulunduğu halde Seu . ıı<l~ r 

zi daima himaye edeceğim .. Emin ı ~·ından cıkmış, llfarinoY~a b'''~ 

1 

burada biraz sonra kral 1 olabilirsiniz?. ~ 
muştn. ı<I 

Bunun üzerine Papa kral Şarle: ( ArkoSI '! 
- Simdiye ka<br Sultan Cemi 1--------- ~ 

size r,öndermedi;:imin sebebi şu (1) Yakı.atı Sultan Cc"'• 
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"' içindeki testo numayışlerı 

( 1 inci sahıfoden deı:om ) 

Yeni Sovyet-Al-IFon Ribbentropa 
inan anlaşma•ı 

1
Çekilen teşekkür 

d;~~rl:n 2 (A.A.)- D. N. B. bil- t ı fi 

İtalyada bir 
köınür damarı 

d.1.~•r: 28 ağustos 1939 da akte- e gra arı 
ıite 

1 
d~stluk ye hudut muahede

k~k' ayın edilen \'C hudutta hu -
ııı,; Vaziyetlerin hal!ine ait Al- ' 
'usıo ~ S~vyctlrr. aıı~aş.ması :ıı a_ 

Venedrk 2 (A.A.) - Stefani a
an.;111~n· 

Geçenlerde •Bel!un<» vak,nmda 
mevdana cıknrıl nı.:ı. oları t üvük 
bir turp damannm işletllmesin.J 
baslanılmıstır. 

Romanya ve Macar 
Nazırlarının teşekkürü 

bir ha 1.a ı~zo edılmı~t<r. Dostane ı Vi,·ana 2 (A.A.) _ n. N. 13. bil-
l~ker \ı1a tçınde cereyan etlen nıü- <Lrivor: 

Bu damardan eok ıvı cı.l'lSten 
i.1<i milyon ton kqnıur istıhs:rl e
dU"'ceıli tal-anın olunmaktaJı . • er bir ayda bitirilmi•lir. 11..t ' Macar haricive nazırı Kent 

lYJan d Csakv Ye Rumen hariciye nazırı İstih,,alat, si.mdı-lcn ııüıı<le 200 
kentale baliğ olrı<.U~tur. 8 asına B. ManoılLsco, Alman Hardye 

h Nazırı B. Von fübbentropa !lletni _ava taarruzu asai!ıda yazılı teJgraiları göndcr- Amerikada ilk 
L mislerdır: 

~\ı,;ndra 2 (A.A.) - Man adası, .Almanva hududunu ı;ıcçcrken talimler h;,v:•l<.'Si ı:ünü ilk defa olara'k -gördüği.lnı hüsnükabwden dolayı 
Bir taarruzuna şahit olmuştur. kalbi teşekkürlerimi ekselansınıza ~ı Alman :boımbanlıına ntayya- ıbliııi: etme!< ihlivacıru samimi o- Londra 2 (A.A.)- Ncqorlı.laH 

ı adaya ak! · d bo lsrak hiıcscJ.iyorum. bildirili) ur: Ruzvelt. ı;; eylı'ı!Je 
•a al · Y aşmıs ıse e m- başlıyacak oı.n antrenman senesi 
ı,,,.,, ına~~tıı". Bu bombardıman Viyana konferansırun. mihver ~aresaresııun iki İnı?iliz avcı tav- devletlerin'n te.sisıni arzu ettik . için milli muhahz aza,ıntlıın GU.000 
lııu 1 tarafından denize düşürül- !eri daha adil veni bir nizaır.ın lcişilik ilk mürcttobaıı dün çağır-

b 01dufo zannedilmektedir. dogmasına büyük nisbette vardım ~tır. 
l\Uzvelt bugün bir edeceğine samimi ümidin' ,-ar. + Eel;:rat 2 (A.A.)- Yugoslav 

Menfaatsız ı:avretlerine kırsı his- makamları bu sene s:tmaya mu-
tıutuk söylüyor settiğim rninnettarlıgı ır.i.ıdrik <>- sa" ahalivr bir milyon dinar k:y-

bitlodı'r~ılr. a 
2 

(A.A.)- NevY. orkt.u !arak ekselilru.ınıza saır~mi ve hur- metinde kın.n tevzi cl.:r.ı.-;leıulr. 
li 

metkir dostluiluınu muhafaza ey- C lı .. .,, ı Yor: Cumlıurreisi Uuzvelt k . .J.- enevre 2 (A.A.)- D. N. B. 
··~ me tenrn. lind 11 Terıesse hükı'ımcti dahi - Kont Ciano• bildiri:,,Jr: Fransız telsizinin ha-

liye: ~~tlanugada bir nutuk söy- <Alman tnpraJdarını terkcder _ ver verdiğine göre e~ki r.al!;_ ccp-
e~tır 'it · ken bana tahs's ettiğiniz lıüsnüka- heoine ba,.,LlıP,ı ile n'aruf Mn! :~nne 

bit<lir~encvre 2 (A.A.)- D. :'!. B. bule ve sart'cttikleri gayrete karsı hartaLk mecmuası, Yahu<li Lacache 
lıı1 kaıvor: Milletler birliği wnu- samimi ıosckkürierimin k3'bulii- J tarafır,<lan yazılııcı;; ·iıir ma

1
,alcn'!l 1 

~'lıit tibı Avenol ağustos sonunda nü ek;Pl.'i.ıısınızdan rica ederim. neşrinden dolayı üç ay mudJellc 
'tııi ~ınden çekils:nL-; ve vazife - , Manoilescu. l:apatıl.m<t:r. ( 

d<ıı ~ katip muavini Irlan- #fl!:jlll~~--ll!t!~"'~~::ıt!----Pl't:jlll~~W't;'!:~~~~~ 
~. _ t::_e ~':.::~iş~·-_ y 1 LQ.AJ.>.v..v.v~ Sovyetler iktısat Vekilinin' 

Unan gemisi na- Almanya tetkikleri 
sı} torpillenmiş? {B8$malı:aleden devamı ( 1 inci •ahifed •n detıam ) 

Şeb · · iil r!aııze gelen Rula 
~bı tayfası vak' ayı 

1 
anlatıyorlar 

~~IY.an denizaltıları tarafından 
tıld ~~e 1 ağustos gecesi batJ
ltQl~ ,'Şile olunan 1500 tonluk 
~ililt ISiınli Ynnan şilebinin 12 kL 
tksp lı::.!'tan ve mürettebatı Toros 
diın •esile şehrimize gelmişler ve 
tit1.,.ı:~cc de trenle Yunau.dtana 
a ıı •rdir. 

Çıı..:ıılar vak'a gecesi kar!fllanoa 
it l klahtelbaloirin gemiyi sür'at
~. i~~ etmek için emir verdiğini 
illi! ~ .~lisiye filikası indirip tek.
lan , llrettebat gemiden ayrıldık
\ii;ıe •~a &°"minin torpillendij\'ini 

,tııışlerdir. 

Şıddetli yağmurlar 
Ya lı ( l inci •alıifedetı de.:am) 
ttııı,~"al~siDde 24 saattir devam 
lı~tedır. Bu yüzden bir çok 
'-tanb ııları su basmış, Edirne -
lQt t Ul otobüs servisleri durmu~ 
l . l ' < .,.,,. llıırde de yaı;mıır tahribat 

·-~ı<[ • 
I> ' ı.r. 
ı\Lto VE P.'\.RDESÜLEB 

\',. GİYİLDİ 
~ava ~urla beraber şehrimizde 
•aa,lıl a, SO/:umu~tur. Bu yüzden 
v, nat•Yu~. ekser halk ince palto 
\'ı\C d~sulcrini giymi~tir. 

~ıua YÜZÜNDEN FlNOIK-
1531 LIDA BİR KAZA 

~t•tııob~~ınaralı şoför Ibrabimi.n 
•tıı y ~lı Kabataştau geçmekle 
~ak •ldag_an yağmurlarla yerler ıs
~ •p0"U 11>."llndan 156 numaralı odun 
ayııı 1 ııun yazıhane.ine kadar 

[•tııı,1~ ve yazıhaneyi hasara uğ-
1• Pat ı.r. Otomobilin de ön kısmı 

ca hasara uğramı~tır. 
·--<>-

Celepler telaşta 
b~n ted( ı. İ!'Ci sahifeden devam) 
•nııer •rıkıne mecbur etmek ve 

ltıa,8 ıce ~Üks,,k fintla salış yap
t~dir1,"'Uztnr bırakmak islemek -
~t k,.~: Mezbahadaki toptancılar 
ışıc ı: •5.Yontar dıı belediyenin bu 
~.an tç k:ıldıi:ı, çünkü ekser hay_ 
tı. h uccarla k . . . 1 '' il rının ~ mevsımı ı-
'1tıek~ dh?nan peylediklerini söy-
1{8 • ırler. 

b 5•nJ , •t ıne ar da kendilerine reka -
~'daıı Vzuu çıkacağı için bu ka
l a~llıaf'~n~~ınun olmamışlardır. 
t'd'"tn: 1 ogı-endikimize göre. be
,•tı lıeı il_ et serı,rileri acınak ka-

' ııı_ı tasdik olunmamıştır. --

doğrn olmaz. Sovyetler daha ziya- Ziraat Vekili .Muhlis Erkmen 
de kendilerini müdafaa etmek va- Kırseh•rden Kaman nuhiyesine 
ziyetinde harbi kabul etmek ka- J!ecerek, köylülerle ı:örü~tükten 
rarındadırlar. Sovyetlere ise teca- sonra. öğ:leve doltru Mucura ııit -
vüz ancak iki taraftan gelebilir. ımistir. 
Bunlar da Almanlar, Japonlardır. Dahilive Vekili Faik Öztrak da 
Japonyanın ~imdil.i halde, yani, Bursada bulunmaktadır. 

Uzak Sarkta ve .'\syadoki lngiliz TiCARET VEKiLİNİN 
ve Frıınsız imparatorluklarının BEY ANA'l'i 
vuiveti iyiden iyiye tavazzuh et- , Ticaret Vekili Nuzmi Topçuof.lu 
meden, Amerikanın bu bahisler dün akşam Ankuraya gitnıi~tir. 
ilıerindeki hattı hareketi aydın- Vekil. hare'.:etinden evvel ını:iıle-
lanmadan Sovyet Rusyaya karşı lif meseleler hakkında beyanatta 
bir tecavüz de bulunması ihtimali bulunarak d.-miştir ki: 
müsteb'attır. En korkulu vaziyet - istonbuldaki İtha:at ve İlıra-
Almanyanın Sovyet Rusyaya kar- cat birlikleri şimdiye kadar icap 
şı harekete geçmesi ihtimali üze- ettijti derecede intizamlı bir faalİ-
riodedir. yet göstercmemi~tir. Biı·likler u-
Almanvanın İngiltereyi mağl\ıp mum! katibi tetkiklerini bitirdik-

etmesi ihtimali azaldıkça Alınan.. ten sonra, müsmir bir faaliyet için 

S t R 
· t'k ti' ibtivaç gösterecek tedbirleri ala-

yanın ovye usya ıs ı ame n- cağın1. 
de bir harekete geçmesi ve kendi 
istikbal ve zaferini şarka do(:ru Klirinı: ve Takas anlaşmaları 

1 k 
.. 'd' d 'ht' ile ba"lı olduğumuz memleketle-

yayı ma umı ın e araması ı ı-nıali artmaktadır. Almanyaya İs- re baıı iptiıial kıymetli maddele-
rimizi altın muadili denilecek C:ö-

panya da dahil olduğu halde bütün vizlerle ihrae etmekteyiz. 
garpta mukavemet edecek hiç bir 
ordu ve takat kalmamıştır. Sima! memleketlerile ticari mil.. 

İtalya Akdenizde ve Alrikada bade!rnıizi tevsie çalışıyoruz. 
İngili< kuvvetlerini tutmaktadır. Basra yolunun bütün ilha!nt ve 
İngiltere ile Almanya arasındaki ihracat ihtiyocımıll liıyıkih· kar~ı-
harp ise vapılacak başka hiç bir- lıyacaıhnı zannetmiyorum. !\Iaa -
şey kalmadıj\'ı için hava harbi şek- mafih bu yoldan çok istifade edi-
linde müzminleşmişlir. Her iki ta- lecektir. 
raf biribirini bavadruı inıho için Alrıbnva ile son anlasma mu -

,·akkat değil, esaslı olarak meri
son gayretlerini sar!ctmekte de _ yele girnıi~tir. 
vam eyliyeceltlerdir. Zaıııaıı ve 
harbin' uzaması İngilterenin lelıin
dedir. Britanya adalarındaki İn
giliz faaliyeti mahfuz kaldıkça İn
giltere önümüzdeki ilkbahardan 
itibaren daha çok hazırlanmış ve 
taarruz h.abil.Jyctini aı ttırnuı.,·a l 
başlamış olacaktır. Halbuki Al -
manya ve İtalya için geçen her 
gün büyük bir kayıp ve tehlike 
i.,<aretidir. İmalatı harbiye, stok 
malzeme, gıda ve hayal maddeleri 
bakırnıt\dan Almanyarun yeni kay
naklara hem kendisi için, hem de 
işgali altında bulundurduğu sa -
halarda sükıinu muhafaza ede _ 
bihnek için ihtiyacı vardır. Av -
rupada bugün için Almanyanın 
genis ölçüde istismar edebileceği 
heıneıı hemen hiç birşcy yoktur. 
Balkanlar da Almanya ve İtalya 
ile beraber bütün Avrupa kıt'ası
nın ihtiyacını karşılaınıya knfi 
değillerdir. Hele harp sanayii için 
lazun olan maddelerin yüzde alt
ınıcıı Avrupa kıt'nsının dışında -
dır. O halde, Almanyanın Sovyet 
Rusyaya doğru ergeç yayılmak is-
tiyeceğini, zengin Sovyct toprak 
ve madenlerinden istifade eyle -
mek ümidine düşecrJ:ini hesaba 
katmak mii~kül olmadıfı gıbi AL 
man devir! ~dinin mi!li ideal ha
linde h·sbit ettijii bu davasından 
tan1arnile vazl:'e~miş olduğuna 
kayıtsız ve ~artsız inanmak da 

zortlur. 
:ı:ı:ık Sarka kadar bUtfın As ·a-

a l a)·ılı:: k, llınd'st.r.a gitmek 
!' f \'U \O Jr k p !rn1lcr.ne Sa-

p o~ınak, A\rup., \C r~"\·ı:ıyı ka-
n Bcrline ba• 1 k ,.c he' 

ı ı kıt'a uzerinde siyası, ikhsadi 
hukılmranlık tesis eylemeli mu -

• en lıii.vült. · 

lidir. Bu itibarladır ki, hem bu 
emeli tah•kkuk ettirmek limitli, 
hem de açlıktan, sefaletten. yok
luktan, mağlubiyetten kurtulmak 
endisc~i ile Almanyanın ı:iinün bi
rinde Ingiltere ile muhasamn!:•1u 
yalnız havalara inhisar c!tirn:ek 
surelile Jı;itün kara kuvvetleri ile 
Sovyet Rusyaya yükler'llesi ihti
mali galiptir. Ancak bövle bir ha
reket için gün, oy, yıl tesbit edi
lemez. Ancak kısa veya uzun bir 
ati içinde vukua gelebilecek olan 
bu çarpı~anın Avrupa harbinin 
devamı içinde husul bulması da
ha muhtemeldir. Almanya her -
halde başladığı davada «ya hep, 
ya hiç ... • kararındadır. Yani, ya 
Hitleriıı ordusuna söyl.,diği gibi 
Alr.ıanyaya bin senelik bir istik.. 
bal hazırlıvacak, yahut da tarua
mile ma~lüp ve yok olacaktır. Bi
naenaleyh, başlanuık~n bitirmek, 
prensi pinin Alınan dev !et adam
ları ve genelkurına) ı iizerinde hD.
kim olması ihtimali çok kunetli
dir. Ancak, böyle bir hareketin 
sonu neye varır ve Alnıı-.nya ne 
olur?. O, bambaşka bir mevzudur 
ve ekseriya ihtiras ifadesi taşıyan 
hareketlerde vakıalarla neticele
rin hesap ve tahmininden çok da
ha deı:i~ik ,.e mütezat tezahürler 
kaydetligi tarihin seyri boyunca 
bolubohına görülmüştür. 
Amerikanın harbe müdahalesi 

ihtimolinc gelince, bnnu :ıneak İn
gilter nin daha iki aylık mukave
n1etinin sekli ve Cumhur intiha
bınuı neticeısine kadar diinyanın 
iktisao cdccl'ği ınanzara tayin ede
cektir. Bu:;i.ındcn ne söylen e boş 
liı.f tır!. 

Ha" dı·se}er .ı:ün evvel ::-.ıacarlara karsı ölıime 
kadar mıidafaa edeceklerine ye-

' mın ettikleri ocaklannuan konıl-
(Bu \azının metiniC'rı A.ııa
dolu A1ansı bültenlerinden 
aln1mı~tır.) 

Tcll:is edon: Ml.!Al\11\lER ALATUR 

Itnn1an) aıun mihver de\' letle -
rinin haken1 kar:.ı.rını kabul et -
meğc nırııebur kalına~ı il-ı.crir:e, 
Ruıncn ;. \i.:l!trlart nelen bu ~r:ıra 
lrl~ un c~tli\lerini ~~:ahatlc an
t.ıttılnı·. Ev\·elki ~ n \'i~ adat!an 
donen ı.unıcn !l:.ri iye :\azırı 
l\fa:ıi41l'!"lru ~Ö) ?c.:Ui~i b:r nut~: .. ta 
bal;,.enı kararının Uıı·atlarra •~Ü • 
naka~a edilmedi,;ini. batta dele
r;a.;) o:dara söz verihnt!d:ğ:ni an
latrnı~lır. Yalnız mihver d~\'lctleri 1 

şi:.,.Lye kadar Çeto,\ovaky~dau 1 

b;..~~a lı!ç bir ,,e,·lctc y&pa~:ıd'.k- , 
ları halde Roınat'.' nya qaraPti 
\:Cl"Pti~lcrdir, Bunı;:n nıaı a~ı şu

c?ur kı, Rnıuanya b!r ter:ı.vii.le uğ
r·.ır."a, .:'\liı1au ordusu del'hal ınü
dahale edcrcklir. 

~ıı;ıdl kDt i huJu<lu te!;bit t<le .. 
ce!' o!.1n Rttm< :ı - 1\I.ucal" koads -
y r.u c!.tn ö~lcJ·~n ~or.ra faali)"elc 
&(;çrni~tir. I!u!ncn ordusu da bu 
lıa'.ta içinde krhis rdiltcekt:r. 
Diğer taraftan Rnmanya köy!ii 

parH<s-i reisi :\1aniu llitler ve f\tu -
sol!~ıi)·e b:rer tclg,r:ıf ~ekcr~k, 
Transilvanyanın lıiiyük b!r kı!; -
ın•nı 1\-larqristana \'eren Viyana 
n:ı.karrcral!ntn iptal cdil!n~sinı 
ist:nı; ... ve Transilvanvadaki Ru
nJ.en ck:,.·riyctiııi l\lac~ristana vc
rrn mih\'cr devletlerini Rıuneo 
:tııllrti naının:ı prvtesto ctn1i~~~r. 
DOBRİCE l\E ZAMAN iŞGAL 

EDİLECEK? 

ıınuş, aCTnacak halde bulunan mu
hacir kafileleri ııetirmcktedir. 

Viyana kararına karşı protesto 
için tezahürler organize cdılmek
tedir. Macaristan. Almanya ve İ
talya elçılikleri binaları. bir hü -
cuıma kar:;ı kuvvetli muhafaza al
tındadır. Kuvveti• kıtalar. nizamı 
temin etmek üzere, o;okaklardıa 
denive gc:mr.ektedir. I 

Bitler \'e .Musolinive şid<lctli bi-1 
rcr nrotesto ııöndcrmiş ol:ın kövlü 
partısi lid, ri doJ..-ıor Maniu. dün, 
Transilvanvaıun nıc rke-ı:i Oluja 
har~ket etmistir. Jlazı kimselere 
ı:üre, B. M:ıniu, oraJa mukave -
meti organızc nivctındc bulun -
nı"'ktadır. 
Tı·ansılvanva vali,.ji B. Somes, 

ho.l~;;.a hit~lıcn bir beyanname ne.s.
reJerd,, halkı tehlikeli ilıt•raslara 
vol açacak hareketlerden tevakl<i
vc da,·et eylemiştir. 

Bütün Rc·nıanva-0.a mektepler, 
iıir a·; d,ı .. a j!eç arılacaktır. 

lJniversul eazetesi divor ki: 
Transilvarıyanın parçalarunası.. 

eski Rom.ınya tarihinin dcfne<iil
di0ini ve seci millt•til1 ruhunun kı
rı <i;.R'.1rtı l!"Ö.."lteıvnektcdir. 

Ron~arııa gazctesı divor 1:ti: 
Simdı kciçuk bı~ milletız. Fakat 

va ... i.voru.:::. J.1ille~in !akin \'e müt
tehit ka~ası ve hiıdL<cl~rın sev
rine karsı koymanın faydasız ola
ca:nnı aıılarr.ası l:lzımdır. ı 
MACAR VE ROMANYA :-<AZIR-

LARI TESEKKÜR ETTİLER 1 

Vıvana 2 (A.A.) - Stdani a ian
sınd:ı!l: 

Macaristan ve Roman va hari -
Bulgi!r ın11 rah.l.!~•s h •yeti r,..;~l 

Punıcnof, Bu!gar - rtuıncn n1üza .. 
Jrerelcriı:i in~aç etmek üzere Sof
ys.C.an l•"'krar Krajovaya gitmistir. 
Bu ~f'fer Dobric ... •..in işgali tarJhi 
(csbit edıh•cektir. 

Bulgar g:nzet~lerl j .. galin si.ir -
a!le ve intizam dahilinde başarıl
ıuası i(in icap eden a!..:keri idari 

cive nazlrları. Bav" Fon Ribben
tropa ·b!r teli!I'af l!Öndererck Alman 1 

1 
topr:ıftıı~ı krketır.eHe .. old~kları 
sırada V •Yanada coı'ITl-uc; olnukları 

ı ;ır.isafir~t>~ycrli~t~n _<lo_lavı. mir:netj 
ve tese;ckurlcrını bıldınnıslerJir. 

ve tclrnik tedbirlerin alındığını 
yaznıaktn.d!.r. 

Bulgarların mümtaz ınotörlü 
fırkası, hudutta ~inıdiden hazır 
bulu•~raakt'ldtr. 

HA VA MUHAlıE&ELERİ 
İagilt~re ve AlmanJa üzerinde 

havı:. ınubarct.·: lcri bütün şidde. 
tile levl\ı.ı etmektedir. 

Dün sabah r.ıiihinı bir Aln1an 
hava kuvveti Kclit sahilinden a
şarak Taj mise teveccüh etmi~, 
Kentin şinıali '!;arki nııntakr.s.ında 
muLtelif mahallere ve sehre bom
balar atmı,lard<r. Uir şehirde bir 
çok evler, bir gar. bir çamasır -
hane hasara ı:ğramıştır. Alınan 
tayyareleri öğleden sonra da, 
Li>ııdra mıntakasının cenubu şar
kisine yaklaşmışlar ve pfüürtül
ıııeden evvel bombalar atmışlar
dır. Bu hücumda büyük hasar oL 
mu ... tur. 

Bir çok kimseler Jaralanmış, 
bzzıları ölmüştür. 

Almanlar dün 11 tayyare kay
betmişlerdir. 

İnı;:iliz tebliğleri, evvelki gün-
1.-ü hakiki Alman zayiatını 85, ken
di zayiatlarını da 37 tayyare ola
rak göstermektedir. 25 İngiliz pi
fotu sağ ve salimdir. Almanlar ise 
bu muharebede düşürülen avcı ve 
bombardıman laJyarclerinde 212 
pilot koy htmişlerdir. İngilizlerin 
pilot ka' ıhı 12 dir. 

S:ırhoşlukla aşka 
gelen g•nç 

( 1 inci sahıf•'den de-o•am) 
kat l\febmed silahını venııemi ve 
bu esnada tabanca patlıyarak 

Hüseyin sol ayağından voralaımuş 
ve Gülhane has!alıanesinde teda
vi altına alJnnuşt~r. Sarhoş Meh

med de ) akalonouştır. 

Çörçilin mesajı 
( 1 inci salıifed.en de1-·am ) 

acığa vuran Alman pilotlarile ba
riz bir tezat teşkil etmektedir. 

Çörcil mesaiın sonunda şunları 
söylemektedir: 

•Biz, nazilerden, hava hakimi
yetini yavaş yavas. mesakkatle. 
fakat merhametsizce ellerinden 
alıyoruz.> 

Avcıların bayramında 
Sarayburnu parkında yapılan 

avcılar bayramı dün çok !<alaba
lık ve ne>'cıi geçmiştır. Avcılar 
cemiyeti reisi ve atıcılrk ajanı 
doktor AUın nutkunu takip eden 
avcılar yemeğini müteakip yapı
lan plakaları havada vımna mü
sabakasında Saraeettin birinci, Te
okarı i!<in<!i, Uv:rki:m Kuyumcıyan 
üı;-üncü olm1'Şlardır. Müteharrik 
domuzu vurmada .da Niyazi birin
ci. Orhan ikinci, Nejat üçüncü ol
muşlardır. Sabit hedefe atı~larda 
da Remzi, Gıyasettin ve :Muam -
mer kazanm~lardır. Repo.ine mü
kafatlar verilmistir. 

İngilizler Alınanların pilot ye
tistirnıckte maruz kaldıkları müş_ 
küliitı zikrederek, bu nisbetin e
hemıoiyetini tebarüz ettirmckte
dirier. 
. Alman tebliğleri ;,e, evvelki gün 

1 

Ingiltcrenin muhtelif mıntakala
rına yapılan lıürnmlarda 133 İo
P'iliz tayyaresinin dü~ürüldüğünü 
bildirmektedir. 32 Alman tayya _ 
resi kayıptır. Ayııi tebliğe göre 
bir Alman denizaltısı 15000 tonluk 
bir lngiliz gen1isini batırmıştır. 

lc1.garpta da bir mlisadcnıc ol
mu~tur. 7 ölü, 10 varalı vardır. 

BiR SENELİK ALMAN 
ZAYİATI 

Bir senelik harp biliuıçasunu 
y:ıpan Alman gazeteleri, bu müd
det zarfında Alınan ordusunun 
verdiği zayiatı 39,000 ölü, U0,000 
yaralı ve 20,000 kayıp olarak ıı:ös
termektcdir. 

BERLİNDE FABRİKALAR 
BOMBALANDI 

Dünkü inııiliz tehi. ;{!eri, İngiliz 
hava kuvvetlerinin Roterdam ci
varında bir petrol deposuna, AL. 
r.ıanyadıı ve Holandada seçme he
deflere hücumlara devam edildi
ğini bildiriyor. Berlindeki elektrik 
tesisatı, tayyare motörü fabrikası, 
bir tayyare ıne:danı, Kolonyada 
petrol depoları, diğer dört ı,chir -
de emtia alına mahalleri, J::mden
de gemiler, diğer sınai hedefler 
ve tayyare meydanları bombardı
man edilmiştir. 

İki İngiliz tayyaresi dönmemiş
tir. 

Bir İtalyan tebliğine göre, in.. 
giliz tayyarelerinin Airiluıda Gas
bariye vaptıkları bir hücumda, 
kumandanlık binasının bir köşe
sine bomba isabet etmiştir. Yerde 
iki tayyare hasara uğramıştır. 
AKDENİZDE BiR TAARRUZ 
Bir İtalyan tebli/:rine göre, şar

ki Akdeni2dc refakatli bir İnı;:iliz 
vanur kafi~.,..;i bombardıman edil
miş, bir gcnıi istı.bet alarak hasa
ra ui!ra•n:.ştır. 

KARA :\lUHAREBEI.ERİ 
Ayni tebliğe göre, İtalyanlar 

Kenyanın mühim bir merkezi o- I 
, laıı Bwıayı i.wl etnıi~lcı:dir. Trab. 

AMERİKA GAZETELERİN -
DEKİ NEŞRİAT 

Harbin bir senelik bilançosuna 
yapan Amerikan gazeteleri de hu
lıi.salao şöyle söylüyorlar: 

.Harbin yeni sahalarda geniş -
lediğini ve alevlerinin de bize doğ
ru uzandığını gördük. Harbin ge
ren birinci yılında İngiltereniıı 
gösterdiği kahramanca mukave -
metin, Alman kanaatinin yanlış 
oldui?unu isbat ettiğine de fahit 
olduk. 

.N evyork Heralda gazetesi, Al
man zaferlerinin pek az saj\'lam 
olduğunun müşahede edildiğini 
yazıyor ve diyor iti: •Geçen S&

neki vak'alar, Amerikaya, kendi
sini tehdit eden tehlikeleri ilk de
fa olaralı: göstermiş hulunmalr.ta • 
dır,:t 

AMERİKADA BİR ANKET 
Amerikanın meşhur efkarı u-

mumiye enstitüsü, bu sefer de 
tışın Avnıpada açlık tehlikesi baş 
gösterdiği takdirde, Ameriksnın 
i«•al altında bulunan memleket • 
!ere erzak gönderınesi mi, gönder
meme;.;i mi lizım geleceği hakkın
da bir a.ıket açmıştır. Ankete ge
len cevapların yüzde 62 si enak 
gönderilmesi aleyhindedir, 
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l.tanbuJ Amir!iginden verilen 
Kıtaatı Uiııları 

Bcherine tahmin edilen flalı 44 lru- ı 
ruş o~an 25,000 adet ~_aiı po..z.ırlıkla 
eksiltmeye koıımııştur. Iluilesi 5/9/94-0 
perşef'"lbe günü saat 15 de Ank:arada 
11. M. V. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Kal'i teminatı 1650 lira
dır. Evsat ve şartname.si komisyoodaıı 
alınır. İsteklilerin kanwıt ve~ı.kalarile 
belli saatte komisyona ıcımeleri. 

(82~) (7908) 

Beherine tt:'l.min edilen tiatı 950 kurua 
olan 25,000 adet battaniye p.azarlı.kla 

münakasaya konmuştur. İb.ale:1i fJ/9/ 
94.0 perşenıbe ı·tıu.i. saat 14 de • .\.n.ka
rada M. r.ı. \ 1• satın alma komi$yo -
nunda yapılacaktır K:ıt'1 teminatı 

26,250 lira evsaf ve şartnamesi 1190 
kuruşa komisyondan alınır. İsteklile
rin kanunun emrettiğı bel&e.lerile ko
misyona gel.:neleri. (830) (7909) ... 

720,000 kilo arpa VffYR yulaf":\ talip 
çıkn1adığından son paıarlıtı 19 ·9/ 40 
pc şcınl·c günü Mat 15 de İ~p; '"li ı 
askeri salln alma koıni.S)'onun<la ya -
pılacaktır. 1.'~hmin bedeli 3&.000 lira 
il!c teminatı !:700 liradır. İst.Pkl.ılf'rin 
belli gün ve saatte komisyona gelme-

lerL (822) (781i4) ... 
s.ıo,ooo kilo kunı ota talip c;ıkma -

<lığından wn pazarlığı 19/9/9-lO per -
şembe &Unli 111.at 17 de İspartada as -
keri satın alma komü·yonunda yapı.la
cakıtr. Tahmın bedeli 29.700 lira ilk 
ter.ünatı 2227 liradır. lstekhlerin belli 
sa:ıtte komi::::yona celmelt. • ... 

(823) (7885) 

* !kher metresme tahn1~n edilen tiatı 

2:JO k;.ıruş olan 50,000 metre matra 
kt! fhğı kuma~ pazarlıkla mW1Jk.asaya 

konn1u~tur. ihaleai 6/9/9-lO cuına gü
nü saat 15 de An.karada :M. bl. V. satın 
Rlma komisyonunda yOjpılacaktır. Kat1 
teminatı 17 ,000 liradır. Evsaf ve şart
namesi 725 kuruşa kon1isyondan alınır. 
İ. eklilerin kanun! vesikalarile komia-
yona gelmeleri. (843) (7955) ... 

Beher metresine tahmin edilen fiab. 
28 lira olan 300 adet nalbant takımı 

pazarlık!a mü.nak::ısa.ra konınustur. 

İhalesi 6/91940 cwna &ünü saat 14: de 
Ankarada M. M. Vek~l('ti satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Kat't te -
minatı 1260 liraJır. Evsat ve ş::ırtna -
mesi komisy..,nda görülur. İınk.lile-rin 
kanuni Vt'sikalarile belli saatte komis-
yona gelmeleri. (844) (7956) 

200 ton kuru ot pazarlıkla. alına -
caktır. İhalesi 5/9/940 perşembe cwıu 
saat 18 de Edimede eski müşinyet ela-

iresin<ie sa bn alma koall! y :ıda 

yapılacaktır. Talınun bed~li 11 000 lınl 

ternınatı 16j0 liradır. Evs:ı! ve şart -
namesi hergiln komısyonda gorulur. 
İstex:lılerin belli saatte kom yo.,a ~cl-
me\erL (813) (8027) ... 

İki adet er paı.7on kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Ke,i! bedeli 
60,090 lira 52 kuruı ilk teminatı 425' 
liradır. Kapalı z.arfta e-ksiltrrıt>si }J/91 
940 pazartesi &ünü s..1al 11 de Anka
ra.da M. M. V. ıatın alma komis.ro -
ounda yapılacaktır. Keşif evrakı 305 
kurusa komioyondan a~ınır. İstekli -
lerin kanuot vesikalar le tt"klit mek -
tuplannı ihale sao.t.ı.d~n bir u;.ı:t eY

vel ko~-youa verıneleri. 
(758) (7703) 

* 500I çi:tt kwıdura kap'.lh zarfla ~k-
siltme,.e konmuştur. ., hmin bedeli 
32.500 lira ilk tem1nah 2437 lira 50 
kuruştur. İhalesi 13/~/9-lO gUı~u sallt 
10 da Çorumda askerl satın alnıa ko
misyonunda yapılacaktrr. NUmune ve 
p:rtnamesi komisyonda görülür. İı .. 
tekli.lerin kanun! ves;kalarile teklif 
mektuplarını ih.ale saatındeu bir $8.at 
evv4!1 kemısyon.a vermeleri. 

(764) (7709) 

* Seherine tuain edilen fiatı 40 lira 
olan 400 adet altlı üsuu demir kar -
701& pazarlıkla ,-k,siltme.re konın~ -
tur. İhales• 7/9/!HO cumartesi günil 
sııat 11 dedir. Kat'l teminaLı 1200 lira
dır. Evsaf ve tartname:.i komisyondaa 
alınır. İsteklilerin kanwıl vesikalarile 
belli saatte Ank:arad ı l\.f. M. V. satuı 

alma koını.,yonuna gelrneleri. 
(708 - 7544) .. 

Beherine tahmin edilen fialı 175 k:u
rtlŞ olan:?0,000 : 30,000 cağ torbası ka ... 
pa:ı zarfla eksiltmeye konnı~tur. İha
lesi 7/9/Q40 curnartsi günı.i saat ı 1 de
dir. İlk temuıatı 3750 liradır. Şartna

mesi 250 kuruşa komisyondan alınır. 
Taliplerin belli saatten bir saat evve
line kadar zarflannı Ankarada ıı, M. 
V. satın alma komisyonuna verrnclerL 

(7ı9) (709ı) 

192 ton patates kJpalı zarfla f'ksi1t
meye konmuştur. İhalesi 18/9/940 gün.il 

İzm.itte tümen ~atın alm:ı komisyonunda 
yaptlacaklır. Tahınin fiatı 7 kuruş ille 
teminatı 1008 liradtr. Şartnamesi An

kara, İstanbul Lv. Amirlikleri \'e E.o
kişehir aa.k:eri salın alma koıuisyon

lannd.a gOrülül". İ.ste~lilerin kanwıt ~ 
silralarile teklif mekıuplarını i.h.lle sa
atinden bir sa.at evveline kadar komı... 
yona vermeleri. (835) (nl4) 

1 - Tahmin edilen bedeli ;.ı530 lira olan 1000 adet ve takriben 66.000 desi
metre murabbaı cekellık derinın 3 e:rllll !HO salı sunu saat 16 da pazarlıkla ek• 

siltmeiii yapılacaktır. 
2 - Ka.1'1 teminatı 544 lıra 50 1'wıaJ olup prtnameel ım~ bergilıı 

a!ınabUjr. 

3 - İsleklileriıı 2490 sa)'llı kanunda yasılı .....ıtle birtiltlıo belli glın '"' 

saatte Kasını~da buluna.ıı ltoınlsyona müracaatları. (7942) 

** 1 Adet Y antıane 
2 Adeı Dolap 
2 Adeı Masa 
1 Adet Dosya dolabı 
4 Adet Elbise ask.ısı 

nü saat 11 dan ib.ôarcn pazarlıkla alı
ncaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte ICa
sımp:ışad;:ı bulunan koınisyonda hazır 

bluunmaları. (7986) 

1 Adet Yazı maki.naa 
10 Adet Pencere perde.si 
12 Kilo Kibriti nuhas 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

18 Kilo Tartarat dö potue 

(Sel dö <enyet) 
5 Kilo Haınız.ı kıbrit (Kesit) 
4 Adet Terr.po nıal"ka kamyon dış 

!astiııi 5.50X16 
4 Adet Tenıpo marka 

liistiğl 

kamyon iç 

3 Adet Manyatolu masa telefonu 
3 AdPt l)u\·ar saati 
1 Adet Oksijen kaynak t.akunı 
5 Adet Yeni Oksijen tüpü 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya 

ve malzeme ~ eyltll 940 çarşamba gü-

Almanların bir senede ı 
tayyare kayıbı 3914 l 

( 1 inci sahifeden devam ) \ 
kan Bagler N ahrihten ıı:aı.etcsınin 
Berlın muhabiri, ~iliz hava kuv
vetler:nin cıımartesı ge(!(!Si Alınan 
hükıimet merkezi üzerinde yap -
tığı akında. Spand.au'da binalard.ıı. 
ve Siroens fabrikalarında ciddi ha
sarlar husule J(<?ldiii:ini bildirmek
tedir. Birçok binalar da tahliye e
di1ınistır. 
BERLİNE YAPILAıN AKINLAR 

Londra 2 (A.A.) - İıı,ı!iliz hava 
kuvvetlerınin cıımartefil ıı:ecesi Al
manvadaki askeri hedeflere yap -
tığı akınlar hakkında hava neza
reti istihbarat subesi şu mali.ımatı 
vermektedir: 

•Ber!inde tayyare fabri.kaları. 
tayyare rnevdanları ve elektrik 
santrallarını ihtiva eden hedel -
!ere hücum edilmistir. 

Almanvarun diğer mıntakalarm
da. Lastri, Arnhavm tavvare mev- l 
danları bombalanmıstır. 

Büyük İn.ııiliz bombardrıoo.n 
tavvareleri. Kolonva ci\·arınıda 
Ren kö.'lliır fabrikalarını. Lever 
Kursen'de Bayer iabrika'.arını 
bombardıman etmı !erdir. 

İneiliz bam.lıardıman tayyare -
leri. Emdende de bütün ı;:ece nö-

•Uzvi mahsuller muamele ve ıs 
!atma usulü ve buna ait ıslahat. 
hakkındaki ihtira ıçin İktı;;at Ve
lciletindcn alınmış olan 25/8/938 
tarih ve 2590 No. h ihtira beratı
nın ihtiva ettiği hukuk bu kere 
bru;kasma devir ve yahut icadı 
Türkiyede mevkii fiile koymak i
rin icara dahi verılebileceği tekli! 
edilmekte olmakla bu hu..<'USa fazla 
malümat edinınek istiyenlcrin Ga
latad:ı As!an han 5 nci kat l - 3 
No. !ara müracaat eylemeleri iliın 
olunur. 

Memurların terfi 
müddetleri 

( 1 inci tahı(eden de1.·am ) 
· ıin hesabında, teşkiliıt kanun

larile dereceleri yükseltilmeden 
önce, bulundukları derecelerde 
ııeçen müddet 3656 numaralı kanı>

nuo nesrinde maasını almakta bıs 
lundu.kları dereccd<! ııcoı •• iş te - . 
la.kki olunacaktır. 

bet dciiiştirımek suretile deniz t 0 z
ııahlarına ve doklara bombalar • t· 
mıslardır. 

İNGİLİZ TAYYARELEP.' ı 
YENİ HÜCUMLARI 

Londra 2 (A.A.) -Reu•~r 
smdan: 

Evvelki ece d~smanın bavu !n, 
taarruzda bulunmaması hfidiseısı, 
İngiliz tayyarelerinin Fransız sa
hillerine karsı vapmıs oldukları 
sid<letli taarruzlarla izah cdilcbi- • 
lir. İnfilak eden bombaların cı1<al'
ımakta olduğu zivalar. inı:!ilterc sa
Jıillerınden [Z..;rul"bılhorJu. 1nl!iliz 
tan a.derin'n 1 lcumu. sa:ıt 22 d'e 
başlamış ve iki s;ıut dc,·am etmiı.~ 
tir. Taarruza uğrı> an mıntaka. 
Polonvadan Grıs-. ez bu.ruunıı 
kadar uza=:ı.ktadır. 
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Milli Piyangonun Zafer Keşidesinin Zaferini Kazanan 

N • 
1 

6 O O 00 LİRALIK en büvük ikramiyeyi NİMET ABLA'nın U~urlu elinden aldığı 298454 nu:mara!ı bilete Pangaltı 
Bayrr Sakak 52 numarada Beton Demir ~çisi Bay Kevorka kazandırclı ve paralarını derhal tamamen 

' verdi. 

Birinci 1000 Lira Nimet Aıbla'nın uğurlu elinden ahnı.ş olduğu 243764 numaralı bilete 93. piyade alayı muha.lıere ta.kınıı namına muhaıber• 
Çavuşu Bay Musa Turı:u ta 1000 lira kazandırdı. 

İkinci 1000 lira yine NİMET ABLA'nın uğurlu elinden alm.ı.ş olduğu 256739 numaralı bilete Kırklareli Tırnalı cadde:ıi 1 numarada yemişçi 
Zafer piyangoounun zaferini Bay Yakuba 1000 lira kazandırdı. 

manan uğurlu elli Zafer piyangosunun 60.000 lirasını •kazanan 6 senelik mü~terisi 
NİMET ABLA Her ay olduğu gibi bu ay da binlerce yurttaşını bir çok ikramiye vererek yüzlerini güldürdü. Bay Kevork NİMET ABLA'nın elinden paralarını alırken ..• 

l~s·a·y-ın_m_ü_ş_te•r·i~le·r-im-'"'ik•ı·· n•c•i·~k·e-şi·d~c·n-in-•d•e•v••a•m•l•ı •b•ı·· ı·c·tı·e-ri1_g_e_l_d_i.·l!!"'z•d•ih•a-m·a-m-a•h•a•l •v•e•r·•m•e·m-e•k-iç•i•n•g•ı•. ,•e•mı::mms•a•a•t•g•e-c~ 10 a kadar açıktır. ı 
1 Yeniden bilet almak istiyenlere ikinci kcşideden devamlı bilet veriyorum. 
':..--------------------.-.----------------------------;;.,;,------.;.;.--...;.;.;.:.;.;,;....;.;;.......;,...;.~----------...;;--------------------------------Oikkat: Hiç bir yerde ş~besi olmıyan nirrıet gişesinin adresi: lstanbul Eminönü Tramvay caddesi No. 29/31 Tel: 22082 NİMET GİŞESi sahibi NiMET ABLA 

Emniyet Stındığı ilanları 1 
0/o 5 faizli ve sekiz sene taksitli 

emlak satışı 

. 1 

Semti Ooıi 
Muha111meo 
kıymeti 

Jtızıltoprakta Tuğlacıbaşı mahanesbıde 

eski Erenköy yeni Kuyubaşı aralığı Ka
;rllB.dğı caddesinde eskı 36 mü. yeni 1, 
14, 84, 84/1 en yeni 82, 83 No. lı 

Beylt!Tbcyinde Burhaniye mahallesinde 
Halitbey, Bayır ııokağında Miti 2 mü. 
7eni 25, 2~/l (No. taj 25) No. lı 

Balorköyünde Sakızağacında T"lhan 
cadde&.i.ndc e::;ki ve yenj 8 No. da 

Birisi ild buçuk katta yedi o- tOOO 
dalı, ikJ sofalı bir kat.ı kfi&ir 
bir buçuk katı ahşap, dlğerı 

bir katta üç odalı bir soialı 

terkos ve elektnk tesisatını ha-
vj kc.ı_!!r ve bahçeli iki evin ta-
mamı (mesahai sathiyesi 6685 
metrt. murabbaıdir) 

İki katta dokuz odalı ve elek- TllO 
1.rik t.Eorisatını h&vi bahçeli ah -
f.-"1.JJ bir evin taırı.camı (mesu•uü 
sathi;resi •179 metre murabba-
ıdır) 

İki buçuk katta altı odalı ku
yusu ve elektriği olan maabah-

'\ çe ahşap bir evin tamarru (me
sabai sathiyesi 157,43 metre 

Jlotıız;çinde Vaniköyünde Vaniköy ead
dCSillde eski 16 mü. yeııi 36 (No. taj 
J2) No. lı 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde 
Topçcke:nler sokağında eski 52, 27 Yeni 
U No. lı 

murabbaıd1r) 

İki buçuk katta on üç odalı üç 2500 
sofalı ahşap bir yalının tamanu 
(mesahai sathjyesi 1032,50 met-
re murabbaıdır) 

Beş buçuk katta on seldz odalı 
dört sofalı, su ve e1ektrı.k tesi
satını havi kfıgir bir evin tama
mı (mesahai sathiyesi 167 ,50 
metre murabbaıdır) .-! 

1 - Arttırma 18/9/940 tarihine diifen ça..şamba günü saat H den 18 ya 
kadar yapılacak. ve gayrimenkul en çok bedel verenlerin üstünde ltalacaktJ.r. 

2 - Arltım:ıa:ra Cirmek için mubammea kıymetin yllzde 15 i nisbeti:ade 
pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dortte biri peşin geri kalanı 8"kiz ttrıede ııolı:lz 
mıı..avi taksitte ödenir. Taksitler ;yiiuh! 5 faize tabidir. 

• - Taksitler ödeııinczye kadar pyrimenlrul Sandığa birinci derecede 
ipotekli kalır. 

5 - Binalaruı fotograflan 5andık dahilind~ki satış salonunda teşhir ohm-

İFTİHARLA GÖS TEREBİLECEGİNİZ 
• • 

ÇEKiNiZ 

:ı 

Devlet Demiryolları İkinci işletme Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

İkinci işletme memur ve müstahdemini ile umumi idare merkez daireleri 
hademeleri için kurnası, astarı ve teıası icıarece verilmek ve nün1une ;ıy:a·ında 
düğme, sırma, altı.mcti farika ve sair harçları müteahhit tarafından tC'min e
dilmek üzere dıktirilecek takriben 1065 takım elbise, 420 adet palto ve 1095 a
det kasketin imaUyesi işi kapalı zart usulile eksjltmeye ç-ıkarı1mıştır. 

10 eylül 940 tarihine rasUıyan Salı 1.günü saat 15 de Ankara istasyon1 ~da 
ikinci işletme binasında toplanacıık komisyonda ihalesi yapılacaktır. 

İdareden verilecek kumaş ve hurç bedeli dahil mccmuunun muhoımmcn 
bedeli 35570,24. ve muvakkat teminatı 2667,77 liradır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanun ve şartnamenin tayin ettiği vesajkle ınll .. 
vak.kat temınaUannı ve teklitlerini ayni Mün saat 14 de kadar kom..isyon reisli"' 
ğine vermeleri lhımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri Ankara, İzmir ve Sirkeci veznc!erincil':l J 78 
kuruş mukabilinde satılmaktadır. (7612) (48!0) ... 

Muhcmmen bedeli 3000 (üç bin) lira olan 7 knlC'm muhtelli kalınlıkta 
kollektör mikaları 11/10/1010 cuma günü saat 15 ete kapalı zarf usulilC 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ~e girmek istiyenlerin 225 (ilci yüz yirmi) liralık muvakkat temi -
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekilllerini ayni gün sa.at 14 de k3 "' 

dar komisyon reisliğne vermeleri ıazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankanıd malzeme 
tesellüm ve sevk scfliğinden d~gıtılacaktır. ... 

dairesinden, 
(7685l 

Haydarpaşada 

Bir yıl içinde İznıit deposu namına gelecek olan takriben 5000 ton maden 
kömürüntin 3700 tonunilll İzmitc ve 1300 tonunun da Ad~paznrında vagonlard:ıP 
yere idirilmesi ve ayni miktar kömürlerin yine ayni yerlerdC" yerden mak~e 
ve icabında vagonlara yükletilme işleri açık eksiltme suretile 20/9/910 tarıhıJle 
rntisadif cuma günü saat 15 de I-i. paşada gar blııa.sında. 1 inci işletıne komisyonu 
j.arafından mün~ka::-ası yapılacaktır. 

Muhmmen bedeli: Beher tonun yüklemesi 45 ve indirm~si de 40 kuruştur. 
Eksiltmeye girmek jstiyenler kanunun tayin ettiği vesaik ve 425 liralık muva1<' .. 

kat teminntlarile birlikte eksiltme günü tayin edilen saatte komisyona müracaat .. 
ları. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan ve İzmit deposu ile Adapazarı istasY00 

şefliğinden parac:ız olarak verilir. «7931> 

Istanbul Zirc:.at Mektebi Müdürlüğünden: 
maktadır. Fazla tafsili! almak için salona müracaat edilir. (7999) 

- - --- Muhammen 
li.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiliDiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiii9:s!ilE~y;l,1ı1~1!s~AliLIJT~AK~şi°AA:i~uttlmiiiiiiii3iiiiiiıiiiııılliıi•lllllİİiiiiiiiiiıiiiiiiiliiaiiiii bedeli 

Teminat 
para11 
Li. Kr. 

Kiio Cinsi 

1 TEPEBAŞJ BELEDİYE BAHÇESİ l~~OKr.•20000> küsbe, <susam, keten tohumu, kokos> 79 
Halkalı ziraat mektebi hayvan:ıtının bir senelik lt ... Jspe ihtiyacı şartnamesi 

mucibince açık eksiltmeye konmuştur. İhale 9/9/ 940 pazartesi gtinü Halkaııd• 
mektepte saat 15 de yapılacaktJ.r. a 

Alaturka kısmı.nda 

ÇALI KUŞU LOTFIYE JÜBİLESi 

SAIFöVE ve arkadaşları 
büyük scız hey'ti 

Mişel revüsü - Oto Keti varyetesi - Zengin varyeteler - Leblebici ku'vartclosu - Milli Zeyibek 
oyunları - Komik Ismail Dümbüllü - Şevki - Ahmet Güler - Üç komik birlikte Zurnacı Elminin 
iştir::rkile (Anadolu köy düğünü) şarkılı rakJ.'llı oyun - Büyük icilme sazı - Fiatlarda uırn yoktur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
.Transformatörler gibi elelctirk 

Kuleli Askeri Lfresi Md. den 
BiR TABI MAKİNESi ARANIYOR 

İsteklilerin belli günde teminat paraloırile birlikte mektepteki koınisyorı 
miıracaatları. Şartnan1esini İstanbul vilfı.yeti ziraat müdürli.iğUnde ve mektepte 
sabit sermaye mcs'ua muhasipliğinde görmeleri i1fın olunur. •73S~) .....,,,,,, 
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Rikardo 
Levi 
halefi 

FiliPPO 
LEVi 

HavuzlLJ 
han No: 1 

• endüksiyon cibazlan ve bunların 
imaline rnahsıus usul ve makine. 
ha.ldundaki ihtira için İktısat Ve
kfile tinden istihsal edilmiş olan 
30 temmuz 1937 tarih ve 2391 No. lı 
ihtira beratının ihtiva ettigi hu
kuk bu kere başkasına devir ve 
yahut icadı Türk.iyede mevkii fiile 
koymak için icara dahi verilebile
ceği teklif edilmekte olmakla lıu 

husu.&a fazla malfunat edinmek 
istiyenlerin Galatada, Aslan han 
5 nci kat 1 - 3 No. !ara mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

_,.,. İstanbul 
2•X32 eb"ada kadar çok çeşitte basla iıleri yapar el ve ayakla işler, icap _U.::._ _______________ ------------~ 

Bir komprime hayat karşılığıdır 
Eln sıkışıık zaıımmda size en büyük yardımcıdır. 

Kalori, ~da, lezzet ve nefaset bıknnmdıın tatmin edici mahiyeti ft 
yüksek evsafı haizdir. 

Mercimek, bezelya, buğday vesair çorbalık koıııpırOım.ı'.eriı:ıı.izi 
her yerde bul&bilirsiniz. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. NURİ ÇAPA Kuruluı tarihi: U15 

Sahip Ye neşiryatı idaı9 eden BaşnnıhuriJ:i 
ETEM İZZET BENİCE · 

Basıldıi:t yer: SON l'ELGRAl' Matbuu 

. 

- MÜHiM iLAN -
Bayan Fatma Fuat Gücüye

ııer'in eseri olan: 

Kolay Yemek Kitabı 
Yedinci defa olarak basılmak
tadır. 15 Eylfılde çıkacaktır. 
M11tfak masraflarınızı zerrece 
israf etmemek, yemeklerinizi, 
tatlı ve pastalarınızı ağız tadı 
ile yemek ic;;n bu kitabı, şim
diden kitapçı ve gazetecinize 
urnarlnyınız. 

ettfii zaman herhangi bir motöre veya cereyana bağlanabilir bir tabı makinesi 
sab.n alınacaktır. Daha tererrüatlı maddeler makinenin görülmesi esnasında 

aranacaktır. 

Elinde yeni veya kullanılmış böyle makine olup da satmak i.sti7enler ma
kint!lerini a:österm.ek üzere tekliflerini 15 eyhll 940 tarihine kadar yazı ile Ku-
leli askeri lisesi mlldürlüğüne bildirmeleri rica olunur. (864) (8018) 

KiNiN FiATLARI 
Türkiye A Kızılay Cemiyeti 

UMUMi MERKEZİNDEN : 
Harp vaziyeti dolayıııiyle kinin maliyet fiatlarında 

hasıl olan değişiklikten kinin ve müştekkatımn 1-Ey• 
lül-940 tariWnden itibaren flatlarının arttırılması za
rureti hasıl olmuştur. Bu husueta fazla malômat al
mak ihtiyen alakadarların lstanbulda K.azılay deposu 
Direktörlüğüne ve Ankarada Umumi Merkezimize 
miiracaatları rica olunur. 

İSTANBUL Lv. AMlRUGİNDEN: 
Amirlik emrindeki ac;kerl fınnlarda çal~tınl:m:ık üzere göaterecekleri k:ıbili-

• Satılık Oto-obı'J ~ete göre 150 ila 200 kuruş yevmiye ile hamurkAr, pişirici, kesici ve kapakçı 
.... _. • alınacakt.ır. B~ ialcrden anlar san'atkirların aşağıd yz.ılı vl!saikle birlikte Top-

37 modeli bir Ford otomo- hanede askert !ınn müdürlüğüne müracaat etmeleri. 
bili acele satılıktır. Taksim, İbroz edecekleri vesaik: 
Talimhane, V aldeçeşme cad- Nüfus kağıdı . 
desinde 63/1 No. kasap dük~ Hüsnühal vesikası. 

kanına müracaat. Aşı iehndetnamcsi. 
•ıam•aııammı:ıa•••._ !!on.servis. _ (312) (8007) 

"' 

Kumul.anlık kltaatı hayvanatı ihti -
tiyaı:ı içın 26/8/940 günü pazarlığı 
yapılan 562 ton samana talip çıkma -
dığından yeniden pazarlığı 4/9/9•0 
gunü saat 11 de yapılacaktır. Muham
men bedeli 22-tı80 liradır. İsteklilerin 
belli gün ve saatte yüzde on beş tc -
minaUarile birlikte Fındıklıda komu
tanlık satın alma komisyonuna &:el -
nıelcri. (7886) ... 

M. M. Vekaleti ihtiyacı için 4/9/940 
ıünü saat 10 da pazarlıkla 68 adet or· 
du tipi araba satın alıncaktır. Muham
men bedeli lC!IBO lıradır. İsleklilerin 
şartnameyi görmek için her gün ve 
pazar!Jia iştirak için de belli &ün ve 
soatte yil•de on beş teminaUartle bir
likte Fındıklıda komutanlık satın alma 
komi.syoruına ıel.roeleri. <7822> .... 
Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için 'I 

11/940 günü saat 16 da pa:ıarlıkla elli 
ton nohut satın alınacaktır. Muham
men bedeli 6500 liradır. Şartnamesi 

her gün komisyonda görülebilir . 

1 ton kuru .fasulya çatın alınacaktır· 
Muhammen bedeli 11500 liradır. şort ... 
namesi her gun komi!:;yonda gOri.ile ... 
bilir. İsteklilerin belli gün ve saattr .. 
yti.zdl!! on beş tminatlarile birlikte' fıfl 
dıklıda komutanlık satın a1m~ k 0 ... 

misyonuna gelmeleri. c30~8,. _,. 

D--EVRlillİLECEK İUTiRA BE~')'J 
·~tropik taktir ile alkooııar' 

dan suyu cıkarımak usul ve aııı"' · 
!iyesi. hakkındaki ihtira icin iJ<U' 
sat Vekiıletinden istihsal edilfl11~ 
olan 23 ağustos 1932 tarih ve 147 . 
No. lı ihtira beratının ihtiva etti~' 

. ve 
hukuk hu kere başkasına de~~ . ·ıe 

ahut icadı Tiirkiyede mevki• fu 
royroak için icara dahi verilebl' 
Ieceği teklif edilmekte olmaJda b~ 

İ.5' huııusa fazla malfıınat edİnlilek cİ 
tiyenkrin Gala tada Aslan han 5 11 

kat 1 - 3 numaralara müracaat eY' 

lemeleri ilan olunur. 

İstek!Herin belli gün ve saatte ,.üz- ı 
ı1e on beş -.ınauaril.e birlikte Fın- • Dr. Hafız Cemal 
dıklıda komutanlık satm alma komis- LOKMAN HEKİM 1 

yonuııa ııeımeleri. <8037> DAHİLİYE MtİTEHASSlSl 1 

.... Divanyolu 104 9f 
:Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için •I Muayene saatleri: Z.S - 6. Tel: ııl 
~ cUDO. saat 15 de pazarlıkla 50 1 

1 


