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ROMANYA 
Komşularile 

Hesaplaşıyor 

Romanya ve komsuları, araların
daki ihtilfıflım kendi kendilerine 
halletmeğe karar vermiş bulunu
yorlar. Bu ihtilfıfların hallinde Ro
manya kendi hissesine düşen fe
dakarlığı y::ıpmakan çekinmemck-
1cdir. Tuna ve Balkanlı dosUnrı
mıı.ın bu suretle anla:ımaları, Bal
kanlarda milhim bir ihtllAf mev
zuunu ortadan kaldıracağı için te
menniye şayandır. 

JJI. Zekeriya SERTEL 

Son gelen haberler, Roman- 1 

yanın komşularile anlaş. 

mak ve aralarında yirmi sene
denberi ihtilaf mevzuu olan me. 
seleleri halletmek iızere bulun
duğunu bildiriyor. 

Romanya hi.ıkümeti, Macaris
tanın tekliflerine cevnp vermek 
tizeredir. Rumen _ Bulgar mu
rahhasları da Dobruca mesele. 
sin! müzakereye başlamışlardır. 

Bu müzakereler bir anlaşma 
zihniyeti içinde cereyan ettiği 

• için müspet bir neticeye varıla. 
cağında şüphe yok gib!dir. 

Binaenaleyh bir kaç güne ka. 
dar, Tuna ve Balkan meselele. 
rinden bir kısmının olsun, kan 
dökmeden, Balkanlarda bir har
be sebebiyet vermeden halledil. 
miş olduğunu görmek mümkün 
olacaktır. 

Jıl.. Jıl.. 

Y irmi seneden beri Balkan-

ı larda bir ihtilaf unsuru o. 
ı lan, Tuna ve Balkan memleket
_, lerinl daima birbirine karşı har. 

be sürüklemesinden korkulan çe. 
t I tin meselelerin böyle süratle ve 
1, sulh yolile hallinde, Romanya 
~.f Kralı Majeste Karolun realist gö. 
r. rüşünün btiyük tesiri olmu~ur. 
it Romanyanın harici siyasetini 

bizzat idare eden Kral Karol, ta 
senelerdenberi Macaristan ve 

5 KURUŞ 

~------ı~---

GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi 

l 
Bulgaristanla dostça anlaşmak 
siyasetini takip etmiştir. Hatta 
geçen sene Belgratfa toplanan 
Balkan Antantı konseyine ı§tirak 
eden o vakitki Romanya HaricL 
ye Nazın Gafenko, Bulgarjstanla 

/ anlaşmak için Dobruca meselesi. 
nin derhal halline hazır bulun. 

İ?,~il~~reye şiddetli h~va ·~~ları devam ediyor. Son ~ ~ü~lük hava harplerinin bilançosu şudur: 492 Alman tayyaresi düsü. 
r~.muş. btm~ mukabıl fn~ılızler 115 tayyare, kaybetmışlerdır. O kuyucuianmtz. bu çetin rnücadclcye dair alınarı haberleri, üze. 
rınde ve1 a cn·arında hava muha rcbeleri cereyan eden ve ve taar ruıa uirıyan şehirleri bu harita dan kolayca takip edebilirler. 

duğunu bildirmişti. 
l1 Fakat o vakit Balkanlarda 

rnuhtelü siyasi cereyanlar ~arpı. 
§ıyordu. Ve Dobruca meselesinin 

~ halline kalkmak, bütün Balkan 
ııı Ve Tuna devletlerini harekete 
3ıı getirebilir, ortalığı karıştırabL 
da lirdi. Dobrucanın Bıılgaristana 

terki, Tuna ve Balkanlardaki 
-" bütün reviziyonist hareketlerin 

canlanmasına sebep olabilirdi. 
il 
.. , b 

QU sebeple Romanyanm komşu. 
eJi larile olan ihtilaflarını halletme. 

si zamana bırakılmıştı. 
·S-
J1J Romanya ve komşulan şimdi 
'il<: bu zamanın geldiğine kanidirler 
,rı Ve aralarındaki ihtilfıflan kendi 
6.::,.. kendilerine halletmeğe karar 
r Vermi~ bulunuyorlar. Bu ihtilaf_ 

larm hallinde Romanya kendi 
hiı:sesine düşen fedakarlığı. yap. 
maktan çekinmemektedir. Tuna 
\re Balkanlarda sulhu korumuş 
olmalç, ve Rumen milletini kanlı 
bir harbe sürüklenmekten kur. 
tarmak için, Kral Karol, hak 
\7e mantık hudutları içinde bazı 

(Sonu. Sa: 2, Sü: 7) 
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Hava Harpler~ 

Londraga dün 
Yapılan Hava 
Taarruzları 

86 Tayyare Düşürüldü, 

Binalar Hasara Uğradı 
Londra, 18 (A.A.) - Birçok 

Alman tayyareleri bu sabah İn. 
gilterenin cenuou şarki sahille. 
rinden geçerek dahile doğru iler
lemişlerdir. Yükselen İngiliz avcı 
tayyareleri büyük bir irlifada U
çan Alman tayyarelerile musade
meye başlamışlardır. Evvela bu
lutların üstünden mitralyözlerin 
sesi ve motörlerin çıkardığı gü. 
rültü işitilmiştir. Biladare bulut.. 
ların altında İngiliz avcı tayya
relerinin kovaladığı münferit AL 
man tayyareleri görülmüştür. He 
deften uzaklaştırılan düşman 
tayyareleri bulutlara karışmış. 
lar, fakat dönerek bombalarını 
civara koyuvermişlerdir. Londra 
mıntakasında alarm işareti veriL 
miştir. 

LONDRA ÜZERİNDE 

Hava Nezareti bu akşam şu 
tebliği neırretmistir: 

Bugün öğleden biraz sonra biribi 
ri arkasından dalga halinde gelen düş. 
man tayyareleri Cenubu Sarki sahil
leri üzerinden geçerek Londra mınta_ 
kasına nüfuz etmeie teşebbüs etmiş. 
!erdir. 

Derhal harekete geçen avcı tayya. 
relerimizin ve tayyare dafi bataryala
rımızm mukabeles!ne maruz kalmış_ 
tardır. 

Bir saat süren bir hava muharebe
sinden sonra dü~an püskürtülmüş
tür. Şimal ve Manş denizleri istika
metinde rlcat etmişlerdir. Kent Kont
luğu ve Londranm Cenup kısmı ci
varında bombalar atıldığı bildirili
yorsa da şimdiye kadar bu hususa 
dair mufassal malllmat alınmamıştır. 

Hamps Hire mıntakasında da muh
tclıf hücumlara te:ıebbüs edilmiştir. 
Avcı tayyarelerimiz düşman tayyare
lerile muharebeye tı•tuşmuşlardır. 
ı-:ava muharebesi devam etmektedir. 

Saat 20 ye kadar alınan ra
porlara na~ran düşürülen düş. 
man tayyal'!!erinin adedi en aşa
ğI 86 yı bulmuştur.Londraya ya. 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 5) 

Model Tayyar eler le 
Yapılan Müsabaka 

·Muvaff akiyetli O!du 
Kurs Mezunlarından Derece Alanlara 

Muhtelif Mükc1fatlar Tevzi Edi~di 
Türk Hava kurumu tarafından 

tertip edilen model uçak müsa
bakası dün sabah muvaffakiyetle 
yapılmıştır. Müsabakaya ilkmek. 
tep muallim ve müfettişlerindon 
m'ürekkep 46 ' kişi iştirak etmiş, 
muvaffak olanlara muhtelif mü
kafatlar tevzi olunmuştur. 

saray lisesine avdet etmişler, bu
rada jüri heyeti tarafınhan birın. 
ciler ayrılmıştır. Çubuk model. 
de birinciliği kazanan Nusret 
Karacana bir yazı takımı, t'.caret 
modelinin birincisi Esad Artıya 
bir evrak çantası, mikyas mode
linde birinci olan Asım Artuna. 
ya bir kol saati, planör birincisi 
Hasna Humbaracıya da bir doL 
makalem verilmiştir. 

l\lillct Meclisi Çarşamba 
Günü 15 Günlük 

Tatil Devresine Giriyor 

Saöahleyin saat 9,30 da Gala
tasaray lisesinde toplanan davet. 
liler otobüslerle Zincirlikuyuya 
gitmişlerdir. Burada Türk Hava 
kurumu Havacılık dairesi umumi 
müdürü Osman Nuri Baykal bir 
nutuk söyleyerek havacılığa e. 
hem~iyet vemeyen milllctlerin 
yaşayamıyacağını ve model u. Ankara, 18 (TAN) - Büyiik Mll
çakcılığının büyük ehemmiyetini ıct .Meclisi bu çarşamba gilnü topln
tebarüz ettirmiştir. Bundan son- nacaktır. Bu içtimadan sonra 15 gün
ra hava subaylanmızdan Savni llık tatil. n:üddeti i?ınde. biltıi~ mc
Uçar bir planör uçurarak müsa. bı.:!'lar ıntıhap daır.Plerıne gıdcrck 
bakayı açmıştır. Havanın son de- h~lkla fo'.11as edecekler, id::ırt, ik~ısa
rece muhalefetine rağmen müsa- j d. ve .ıçti~aı sahada yapılması ıstc
bakaya iştirak eden 160 model nıl~r, ışlerın nelerden ibare.t ~ulun
uçağı muvafakıyetle uçmuşlardır 1 ~u~ hakkı~da halktan genış ızahat 
Müteakıben davetliler Galata. ıst yecckler_d_ır_. _______ _ 

Zincirlikuyuda yapılan diınkil müsabakalardan bir ~örünüş .• 

Yunanistanda 

Bazı Sınıf /ar 
Silah Altına 
Çağrıİıyor 
--0-

ltafya, Yunanistana 

Tarziye Verdi 
Atina, 18 (A.A.) - Bir talim 

devresine işfrak etmek ve ma
nevralarda bulunmak üzere bir 
kaç sınıf ihtiyat zabit ve efradı l 
EylU.lde silah altına davet edile_ 
cektir. 

D. N. B. Ajansı da 29 Ağustos 
tarihinden itibnren 1933 sınıfının 
terhis edileceğ"ni, 25 Ağustosta 
1932 sınıfının askere çağrılarak 
yeni silahlara alıştırılacağını biL 
diriyor. 

Hükumet Rt"isi, Helli Kruva
zörünün bedelini ödemek iizere 
halk tarafından yapılan teberru_ 
atı kabul etmiş ve bu maii yar 
r]ı•Llın yalnız devlet fütİYaclarınl 
karsılamağa değil batan- kruva. 
zörün yerine yenisini yaptırm:ı;{<l 
da kfıfi ,geleceğini söylemistir. 
İTALYA TARZİYE VERDİ 
Yunan hududu. 18 (A.A.) -

"Heuter .. : Emin bir membadan 
ö!!renildiğine ı?Öre. iki Yunan 
harp gemisinin bombardıman e
diidiğine dair verilen haber hak • 
kında İtalva. Yunanistana tarzi. 
ve vermekle beraber. istikbalde 
bıt 'l?ibi hadiselerin önüne geç. 
m€'k icin Yunan pemilerinin va
pacakları seferler hakkında İtaL 
van makamatımn haberdar edil. 
mesini de i:::temic::tir. Normal mü 
rıasebetlerini acık bir surette L 
daml.! etmek ve bitaraflıi?ınr mu
hafa7a etmek arzusunda bulu. 
n;m Yunanistanın bu teklife 
muvafakat ettii!i zannedilmek
tedir. 

İki Köylü Kadının Hava 
Kurumuna Yardımı 

Kozan, 18 (A.A.) - Hamam kö
yünden Emine Dal ve Fatma adında 
iki köylü Türk anası yetmiş döni\!11 
tada ile on altı bnş muhtelit hay
vanlarile mevcut bütün menkullerini 
diın Hava Kurumuna teberrü etmlş
le:-c.iir. Kıymetleri tnhmlnen 750 lira 
tutan bu teberrü muhitlmltde büyük 
bir takdir ile kar:iılanmıstır. 

HARAÇÇI KARDEŞLER 
1&mir ve Anbrada olduiu sibi lstanbulda da bii;yiik bir 

MOBILYE 
Satıı maiuaıı a~lar. Salonlan cezinla. 

A.dreı: Fincancılar, Rı.zapqa yokuşu Nıımara 61 
t?.M~ - ANKARA - tSTANBUL 

Ticaret Vekili lzmirde 

Balkan Devletleri il• 
Yeni Esaslara Göre 
Anlaşma Y apılacaL 
Türkiye, Irak, Suriye Arasında Müştere 

Bir Demiryolu Tarifesi Hazırlanıyor 
1 Evvelki gün İstanbula gelen 
Ticaret Vekili Nazmi To~uoğlu. 
Fuan açmak üzere dün sabah sa
at 11 de kalkan İzmir vapurile 
1zmire hareket etmiştir. Ticaret 
Vekili kendisiyle vapurda görü. 
sen muharririmize muhtelif me. 
seleler hakkında şu beyanatta 
bulun.muştur: 

" - Fuarı açmak üzere İzmire 
gidiyorum. Bir kaç gün sonra tek 
rar 1staııl::ula dönec.:?ğ'm. Dı~ tL 
caretim:zi bugünkü ş:trtlura uy. 
durmak ve inkişaf ettirmek için 

1 ~O~R~C.A _işi 
, iÇiN ~TILAF 
HASIL OLDU 

Bulgar Rumen 

Anlaşması Bugün 

İmza Ediliyor 
Bükreş, 18 (A.A.) Havas bildi

riyor: İyi haber alan bir memba~ 
dan öğrenildiğine göre, Dobruca. 
nın terki ve nüfus mübade!esi 
hakkındaki Bulgar - Rumen an. 
la mannın yarm imza edileceği 
tahmin edilmel<tedir. 

.Turnu Severin de .Macar -
Rumen delegasyonları arasında 
Paıartesl ~ünü yapılacak içtima 
s1rf merasime ait olacaktır. Bu 
merasimde Romanya tekliflerini 
tevdi edecektir. Umumiyetle zan 
nedildiğine [{Öre Rumen teklifleri 
bazı arazini"l terkedilmesini. Ro. 
manya ile Macaristan arasında 
yapılması düşünülen büyük mik. 
yastaki nüfus mübadelesi zarure. 
tine tabi tııtm~ktadır1ar. 

BULGAR HEYETİ 

Veknlet yeniden bazı teşebbüs 
~ıapmaktadır. Irak ve diğer Şa 
memleketlerinde yapılan etüt 
hayırlı neticeler vermiştir. lr 
demiryollanndan bir murahha 
bugünle!'ne Ankaraya gelmes 
bekliyoruz. Suriye demiryolU 
idaresini temsilen de bit dele 
gelecektir. Bu suretle üç tara 
müşterek bir tarife hazırlana1.· 
tır. 

Balkanlarla ticaretimiz g" 
den güne inkişaf etmektedir. 1 

(Sonu, Sa: 2, Sü: '1)' 

WiLKiE' NIN 
NUTKU iYi 
KARŞILANDI 

Buillit, "Nazilere 

Karşı Süratle T edbi 

Almalıyız.. Diyor 

Sofya, 18 (A.A.) - Cralova'da 
Romanya ile müzakeratta bulum• 
cak olan ve tam salahiyetli elçi 
Pomenov'un rivasetinde bulunan 
Bul~ar murahhas heyeti aza'nrq WENDEL WİLKİB 
sunlardır: Varna earnizon ku- Elwood, "İndiana •• 18 (A.A.)-
mandanı G,.neral Pooov. sabık Elwood'da söylediği ve bu vesı 
temyiz mı>hkeme~i azalarından ile Cümhurreisliğine namzetliA 
P::ına:rov. Dahiliye Nezareti umu. nin konulmasını kabul ettiği nı 
mi katibi Auvhelov ve Düvunu tukta Wilkie, ezcümle demişt 
Umumiye Müdürü Mollov. Mu. ki: 
rahhas heyetine eksoerler ve ka. "- İnJ,?iltere ile münasebeU 
tir.!ı;-r l'~fak:ı.t , decekt!r. rimizi açıkça tesbit etmeliyiz. ~ 

Romanva Haricive Ne7areti nelerce Atlantiği kontrol etmel 
husu!';i ka1em müdürü Sofvava le bizi Pasifikte serbest bıraka 
gelerek salahivE>tt:H' Btılaar m~h İngiliz donanmasının kaybolma 

(Sonu. Sa: 2 Sil: 3) (Sonu, Sa: 2, SU: l) 
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GÜNLER GEÇERKEN J 

Paşa A!llayışı 
YAZAN: REFİK HALiD 

B enim öz Türkçeci olduğum da kimsenin şüphesi yoktur, 
sanırım. 

Fakat, Türkçe mukabilleri mevcut olmakla beraber, ben de 
sohbet arasında ve yazıda bazı yarı utandırıcı kel' melerin Arap 
çasını kullanmaktan vazgcçemi~·orum. Zira Türkçemiz o kadaT 
k~vvetli. kuCtretli bir lisandır ki kelimeler, "esnıai savti;\·e,, den 
hılc olmasalar çoğu defa anlatmak isted'kleri şeyin sesini telaffuz
da belli ederler ve şeklini bile, aşağı yukarı göz öniine getirirler. 
Tam bir nümune verem"yeceğim irin fikrimi, '.';Öylenmesinde 
mahzur olnuyan bir misalle izah edeyim: Siz ''Tokmak,, kelime. 
sinin hem ahenginde, hem şeklinde bu aleti sesi~·le ve resmiyle 
c.anlandıran bir marifet sezm'yor musunuz? Bu kelime, pek bet. 
lı ki yuvarlak iri başlı, saplı, katı bir nesnedir; bir yere vuru1un. 
ca -teJ5fiuzunda duyduğumuza yakın- dolgun, tok bir ses ~ı
karır. Tokmak böyle kalın, kaba, kunt bir şevdir de mesela "re. 
kiç,, -yine tıpkı telatfozunda ve imlasındaki g'bi- ufak tefek 
ince, madeni bir kelimedir; ı;esinde de tokmağın katılığı, kabalığı, 
kalınlığı, ağırlığı ve odunluğu yerine çekice mahsus bir incelik, 
bir maden keskinJ'ği vardır. 

Onun içindir ki kullanılrna!'lı zaruri bir takım nahos kelime. 
teri yabanrı dilden seçmeyi, terbiye icabı, Tiirk~elerine Ustün bu. 
!uruz. O !<et~oler, hiz'mkiler kadar ~l'kil ve ses heli\natini hıı.fz 
(\Wlfl~ı)clat?~an mefhumlarının tesirini zihinde küriiltilrler. Me 
sela bir ''bagırsak.. kelime!'line bakınız: Ad<•ta biikliimlerinl b:)e 
göz önüne g~tirdikten l>a!'?ka, ayrıca, baş tarafındaki beş harfle 
sesli hir şey o'lduğunu bile ortaya koyuyor! 

Arapçası olan "em'a,, ise taınamiyle silik. ~8nllk ve sadaımı ... 

(Sonu. Sa: 2. Sn: !l 

• 



•ki lttDıatçdardan Haydar adın. 
J'di Ba ıt barla benı tanıması 
Nıtekım, kendisine yabancı 
Yüzumn iyice gorebilmek 

He Yanuna sokuldu. O gozlerini 
dikince, ben, niyetıni anlama_ 
nerek, ba$ka taraflara bak

~ekct, yine, bundan bır muddet 
lllalere tasvıre çalf$tıgım halde 
Vaanuıı saçlanm ve sakallanm, 

kı)'afetım, beni tanmmıyacak 
•bJor, tabii bir tebdıli kıyafet 

Wilkie'nin 
Nutku iyi 
Karşllandı 

(Başı 1 incide) 
_ayı çok fena vaziyete dil. 

b lir. Bunun neticesi olarak 
ntık, t rzımıza du_şman o

.Ahnanyanın hukmü altına 
ve bizun için bir felaket o. 

Dış t caretimiz bozulur ve 
ticaret zıhnıyetin "n h "ık. 

altına girecek bir Avrupa ile 
t yapmak i ın ırtetodlarımı.. 

tırerck onlara totaliter 
tekil vermek icap eder ki, bu 

mokrasiyi seven herkes icın 
v ricidır 

Wilkie, so~lerini şöyle bitir. 
f.r: 

ni, A
rek 1940 

m lQp 
rtl rımızı ka

yen ceğ mızi 

makyajı vaz"fesi görüyordu. 
Haydar, benimle meşcul olurken 

etrafımdakiler Abazaca konuşuyor. 
tardı. Ben o dilı bilmediğim için, ya. 
nımda neler geçtiğini bir turlu kavn .. 
yamıyordum. Fakat, çok geçmeden, 
o kalabalığa, n"sbi bir intizam verildi. 
O zaman, Haydar, bana d ha fazla so .. 
kuldu Benden aldırttıcı fişeklikle ta. 
bancayı beline takmı tı. Onun bir c
lınde de saplı bir bomba vardı. 

Abaza Mehmet tc onunla b"·liktc 
yanıma sokulmuıtu. Bir zamanlar, It.. 
t bat ve Terakki hizmetinde çalışmış 
olan bu donek yıırckli, donek ahlaklı 
hayasız bana hıtaben: 

"- Hemen, dcdı, şimdi, arkadaşla. 
rma b"r mektup yazarak, iki bin suva. 
ri tarafınd n ku5atılmış bulundukla
rını b ldircceksin. Eger derhal te!llim 
olmazlarsa, biraz sonra, buralarda kan 
govdcyi gotürccektir. Neticede ise, o 
serserılerin billiistısna hepsı de kılıç .. 
tan geçirilecektir I" 

Ben, sordum: 
"- Arkadaşlarınız... aemekte 'ne 

kasted yorsunuz ... Ben de zaten, bura. 
da niçin bu muameleleri ıörduğüme 
havretteyiml., 

Dedim. Viikıa, biraz evvel, kendisile 
konu urken verdigim bir cevapta, A
baza Mehmetten, b"r mümessil oldu
gumu gizlemiş değildim. Fakat onun 
beni tanıyamadığı kanaatindeydim. 
Hem, o sozumü ınkara sapmaktan baş_ 
ka çarem de kalmamıştı. Boyle duşi.ı.. 
nerek devam ettim: 
"- Ben, sizl .. rle hiç bir alış verişi 

olmıyan bir yolcuyum, Benden ne is_ 
tiyorsunuzi' 

O zaman, Haydar da söze karıştı 
ve benden ad:mı !ordu. Hiç tereddüt
suz cevap ,.er.Jına: 

"- Hacı Memiş I 
O inanmımq Jtib: dudak bükerek, 

sualine bir yenisini illve etti: 
"- Bem tanrmaô:rı mı? 
Belliyi" ki, berıı •anıdrfrttl.ı'ı ken .. 

disi de ernın değ 'di. Beniın cevabımı 
beklemeder, şu sualı de sorarak, şup. 
besini d.tln sarahatle izhu etti: 

"- Sen Ismaıl Hakkı değil misın?,. 
Ben işi saflığa vurdum: 
"- Bilmiyorum boyle bir şeyi ..... 
Onlar, Abaza Mehmetle bi:'ibirleri-

ne baktılar. Aralarında Abazaca bir 
şeyler konuştular. Ve Haydar, ceb=n
den çıkardıiı bir defterden bir sayfa 
kağıt kopardı. Bu kağıdı, kalemiyle 
birlikte Abaza Mehmede verd;. Ve ya_ 
nımızdan uzaklaştı. O uzaklaşınca, A. 
baza Mehmet, aldığı kiğıtla kalemi ba
na uzattı, ve: 
"- Haydi, dedi, fazla inat etme .. 

Söylediklerimi arkadaıılarma yazı ... · 
Ben, ayni safiyetle sordum: 

<Devamı Var) 

Poliste: 

Bir iskele Çöktü, 
iki Kiıi Yaralandı 
Fatih H lk P rtlsi binasının tami

r t i nde ç lı n R mi ve Abb is
rn 'ndekı J çıler kurdukları fı;kelenin 
yıkılm sı neUcesinde yere dilşerek, 
m '1ht l ! yerler nden ağır yarat n
mı 1 rdır. * YALOVADA kebapçılık yapar
ken dukktın komsusu Alinin dukkA
n nı yup lstanbula kaç n İbrahim 
ıs nde b rl dOn eşyal rla ber ber 
Y al nmıstır. İbr himln Sultanah
mct b rincı sulh ceza mahkemesı ta
r fınd n duruşması sonunda bazı sa
hlUerin celbi için muhakeme baska 
bır gune bırakılmıstır. 

desi olarak kabul edilmektedir. 
"AMERİKA ÇOK BÜYÜK 
TEHLiKEYE MARUZDUK,, 

Phil delfl , 18 (A.A.) - Bir top
ntı esn sında kalab lık bir kuUe 

öııunde radyoda söyledı i bir nutukta 
Amcrı •anın Fransa Sefıri Buillıt ez
cuml demi Ur kı: 

"W shıngton'd:ı hil~metimlzin e
linde bulunan mah1m ta "e tecrObe
lerJme istinat eden k naatlm şudur 
k , Amerika bu Un, bir sene evvel 
Fr yı tehdit eden tehlike kadıır 

buyuk bir tehlikeye maruzdur Şım
d c; n ve U bır tar da bu tehdide 
ar.ı harekete geçme ek, çok geç 

1 e ız. İngilız don nma ının im
hn ı b zım Atı ntık M Jınot hattımı

zın rkadan vurulma dır. 

İngiltereyi tethetUkten 
C'nra bununla k na t edece ine dair 
o t rıl n delıllere 

mesut bir e ilde i b rl i yap bil
me~ne in nm k na tem nln va
vrısnnı fena anlamış olın k demek
tir. Bu l tem yolunda duramaz. O, 
yPlnU durpu'rulab lir" 

Günler Ge~erken: 

1 GüNÜN-MEsEi.Esİ·ı 
1 Maarif, Müdahale 
1 
İ Edemez mi? 

1 Ç embcrlitaşla Tiirbe ara. 
sında • §ChirciJiğin bi. 

linmediği, tarihi eserlere e_ 
henımiyet verilmediği, bele. 
diyeye aldırılmadığı devirler. , 
de yapılmış olan • eski l\laa_ 
rif Nezareti binasmın tam 

1 karşısında, türbelere, medre. 
seJere, kütüphanelere daynh
larak yeni bir aparhman hi. 
nasının yükselişi hayret ,.e 
elemle göze çarpmaktadır. 
Denildiğine giire, kanuni mev. 

: zuat müsait olmadığı için He. 1 led4·e bu inşaata mini ola. 
1 manuş, istimlak etmek iste. 
miş. Sahibi razı olmadığı kin 
bu tedbir de para etmemiştir. 

Mesele hii) le ise, fikrimiz. 
ce son iimit Maarif Vckale. 
tindedir. Şehir namına Hf'le. 
diyenin onune geçemediği 
bu facianın oynanmaııına, ta_ 
rihi ve milli eserler namına 
Maarif Vekaleti hem de mus. 
ta<"elen mani olamaz mı? 

İnsaatı durdurmak emri 

1 

verildikten sonra binayı yık_ 
mak işi kolaydır. Şehir ve 
Belediye bu lekeyi silmekte 

• ne kadar istical etse yeridir. 

Spor: 

Askeri Liseler Su 
Sporları Şenlikleri 

Güzel Oldu 
Askeri liseler su sporlan senlikle

ri dun öğleden sonra Kutel! lisesi ö
nündeki sahilde muvaffakıyetle ya
pılmıştır. 

Merasime İstiklAl marşı ile 
başlanmıs, askeri liseler müfettisi 
Kurmay Albay Adil Tuner'n bir hi
tabesinden sonra geçit resmi yapıl
mış ve mlısabakalara geçllmlştlr. 

Nihayet, k u l e d e n atlayışlar

dan sonra, liseler bayrak yarısına ge
çilmiş ve kırmızı takım birinci ol
muııtur. Elbise ile atlama ve soyun
ma, suda boğusrna, kurtarma ve tJl· 
sıma, elbiseli yilzme, su altında yuz
me Wt tabak toplama, \eçhiııaUı at
lamalar gıbi faydalı harekeUer 7a
pıldıktan 80nra padlbot, fiıka ve ıar
pi yarışlarına geçllmls nihııyet bir 
u topu müsabakası yapılarak sen

lfklere nihayet verflmistir. 

AT YARIŞLARI 

İstanbul at yanşlarının sonuncusu 
dün oğleden sonra Veliefendi pistin
de yapılmıstır. İki atın iştirak ettiği 
1600 metre mesafeli Hinrlıkap koşu
sunda birinciliği Işık, ikinciligi Se
vim ka:zanmı:ılardır. 1800 metre me
safeli ikinci koşuda birinciliği Şeh

naz, ikinclliği Tasvir almı lardır. 
ÜçOncO koşunun rnesafesi 3000 

metre idi. Birinci Tomurcuk, ikinci 
Örnek olmuşlardır. , 

DörduncQ koşu, 1200 metre mesa
feliydi. Birinciliği Umacı, ikinclliği 

Humahatun almışlardır. iki bin dort 
yüz metre mesafe üzerinde yapılan 

beşine! koşuda birincl Romans, ikin
ci Dandi, üçüncü Yatagan ıelmişler
dir. 

Dobruca işi 
için itilaf 

Hasll Oldu 
(Baıı 1 incide) 

fillerile temasa girmiştir. Kral 
Boris, dün biribiri üzerine Hari. 
ciye Nazın Popof'u ve Romanya
nın Sofva sefirini kabul etmiştir. 

Siyasi Bulgar mahfillerinde 
Bulgar - Rumen görüşmeleri 
hakkında nikbinlik izhar edilmek 
tedir Bu gönışmelerd~· Bulgaris_ 
tanın eski Roma sefiri Pomenof 
ta bulunacaktı.". 

Ziraat Vekilinin Tetkikleri 
Bursa, 18 (A.A.) - Viliyetimiz 

ormancılık ve alelftmum ziraat lııleri 
üzerinde tetkiklerine devam eden Zi_ 
raat Vekili Muhlis Erkmen 9ercfine 
dun Halk Partisi tarafından Uludaida 
bir öğle ziyafeti verilmiştir. Zıyafet. 

te Başvekalet Musteşarı ile bazı me
buslar. Belediye Reis.i ve Parti erkinı 
hazır bulunmuştur. 

Paşa Anlayışı 

TAK 

r 
Askeı i Lise ~er Spor Şenliği 

Dün Çengelköyünde yapılan Askeri Liseler Susporlan müsabakasından bir görünüş •• 

ihracat ve ilhalaı Birliltlerinin . 

Yeni Kadroları Hazırlan1J1or 
Barsak Tacirleri Birlik Teşki line T ara~ar Olmadıklarmı Bildirdiler 

Er Ailelerine 
Yardım için 

Yeni Kararlar 
Ankara, 18 (Tan) - Askere 1 

alınanların muhtaç ailelerine 1 
yardım için bir .kanun layihası ı 

hazırlanıyor. Bu liayihaya göre 'ı 
hazarda ve seferde 45 gi.ınden 
fazla askerde kalanların fakir ve 1 
muhtaç aile ve yakınlarına as
kerlik mükellefiyeti kanunu mu
cibince yardım yapılacaktır. 

Belediye teşkilatı olan yerler .. 
de bu yardımlar belediye tara
fından, olmayım yerlerde de ihti 
_yar heyeOeri vasıtasile yapıla
caktır. Projenin birinci maddesi 
şudur: 

"Yiyecek vesalr ihtiyaçları öteden-J 
beri kendılerl tarafından tedarlk o- i 
lunıın ve bıısk. C'· muavenet edeC'ck ı 
kimseleri ve m ili rayice gore ida
re ve ihtiyaçlarını temin edebilecek 
s<>rvet ve gelirleri bulunmadıb ta
hakkuk eden, belediye hudutlan da
hilinden 45 günden ziyade mtıd 1 tle 
a~kC!J"e alınanların hanelerindeki zev
ce, erkek ve kı7. kardeş ve furularına 
belde halkı yardım etmde mecbur
dur .. , 

Zengin Bir Demir 
Madeni Bulundu 

Ankara, 18 {Tan) - Maden 
Tetkik Arama Enstitüsü Kocaeli 
vilayetinde Çamdağda Divrikteki 
kadar olmamakla beraber, ko
laylıkla kabili istifade zengin bir 
demir madeni daha bulmuştur. 

Maden işletilmek üzere yakın. 
da Etibanka verilecektir. 

KISA HABERLER 

İNGİLTEREDE: 

e Londra, 18 - 1475 tonluk Orp
hcus lngiliz denizaltı gemisi üssüne 
denmekte geciktiği için zayi olmuş 
nnz.arlle bakıldığı Amirallık dairesl 
tarafından blldirllm!:ıtir • 

e Massaus, 18 - Bahanas adaları 
V li ve Başkumandanı DOk De Wind
sor buraya gelmiş ve Mebuslar 
Mcclislnde and içmistir. 

e Londra, 18 - Churclıill, salı 

gi.ınti Kamarada beyanatta buluna
cak, Somali vaziyetinden, Amerlkaya 
İnglllz topraklarında üsler verilme· 
sinden ve işgal altındaki yerlerin ia
şeslnden bahsedecektir. 

e Belgrat, 18 - Başvekil beyana
tında, Sırp - Hırvat uzlaşmasının ilk 
sene! devriyesi mOmısebelile 26 A
ğustosta biıyılk merasim yapıl:ıcnğını 

söyiemlştlr. Başvekil, son haftalar 
zarfında Veldes'de cereyan eden mü
zakereler hakkındaki suale cevap 
vermekten imtina etmiştir. 

(A.A.) 

Ticaret Vekaleti= 1 d 
Kararı Bekleniyor Belediye o un 
İhracat ve lthalAt birlikleri, u- F• ti 

mumt katibi Sıılıh, birliklerin ye- ıya arını 
ni kadrosunu yapmaktadır. Yeni 
kadroya gore, birlikler teskllAtın-
da tensikat yapılacak. her birli- Tetkik Ediyor 
ğin muhasebecisi, veznedarı ye-
rine, bir tek muhasebeci ve vez
nedar kalacaktır. 

Mevcut birliklerden başka, ye
ni bir birlik teıkll edilmesi de 
mevzubahs deflldlr. Halbuki, 
barsak, ve yumurta t.Aclrlerl ara
sında birer birlik teskill için. Ve
klller Heyeti tarafından bir karar 
verilmişti. Barsak t.Adrlerl, birlik 
teskillne taraftar olmadıklarını, 
icap ettiği takdirde, bir komite 
te:ıkil edeceklerini Ticaret Mü
dOrlüğune bildinnislerd!r. 

Ticare VekAleUnln ne karar 
\'ereceği belli değildir. 

$imdiye kadar teşkil ednen bir
liklerden çuval blrlljinin de va
ridat azaldılı için. bu birl!Jln 
devam edeceği pek süphelidir. 
Her halde yeni ynp~~Mdro.f 
da, çuval birliğinin~e· vaÜyelı 
trısrih edilecektir. 

Dün Osküdarda 

Bir Yazma 
Fabrikası Yandı 

Diln akşam saat 20 de Uskildarda 
Muroğlu sokağında Samiye alt 51 nu
maralı yazma fabrikasında bir yan
gın çıkmı" bina ile içindeki eşya kıs
men yandıktan sonra söndUrülmOş

tür. Ate in neden çıktığı henıız ma
lüm olmamaklıı beraber, yazma ku
rutmıya mahsus kauının bacasındaki 
kurumların tutuşmasından ileri gel
diği zannedilmektedir. Bina ve için
deki eşya 3000 liraya sigortalıdır. 

Londraya Dün 
Yapdan Hava 

Taarruzu 

İstanbulda odun ihtiyacı ve o
dun fiatları meselesi gün geçtµt
çe had bir şekil almaktadır. lki 
hafta evvel çekisi 300 _ 320 kuruş 
olan odun son günlerde 420 ku
ruşa kadar yükselmiştir. 

Odun alanların miktan çoğa,1-
dığı için şehirdeki odun stoku da 
erimeğe başlamıştır. 

Yapılan tetkiklerde, Belgrat, 
İstranca ve Alemdağı ormanla
rında ve çoğu da sahile nakle
dilmeğe hazır vaziyette külliyet
li miktarda odun mevcut oldulu 
anlaşılmıştır. Odun fiatlannın 
yükselmesine, nakliye ücretleri
pin Bl"tm)sr sebep olmuştur. 

_,__ B'e\ediye bu husustaki tetkik
lerine devam etmektedir. 

Hariçten İlkokul İmtihanına 
Talip Olanlar 

16 yaşından yukarı olup ta 
ilkmektep şehadetnamesi bulun
mayan vatandaşlar için bir imti. 
han açılması takarrür etmiştir. 

İsteyenler Maarif müdürlü
ğüne bir istida verebilirler. 

İhtikar Şikayetleri 
Fiat murakabe komisyonu bu. 

gün, Müddeiumumi Başmuavini
nin de iştirakile toplanarak ihti
kar şikayetlerini tetkik edecektir. 
Bugün bu hususta bazı kararlar 
verileceği ve bazı kimselerin 
Müddeiumumiliğe tevdi olunaca
ğı tahmin ed"!matedir. 

lik bir mesafe üzerinde yangın 
zuhur etmiştir. Fabrikanın üze
rinde kesif duman sütunlan çık
mıştır. 
İKİ TARAFIN KAYIPLARI 
Reuterin havacılık muharriri_ 

ne göre, 8 Temmuz tarihinden 
(Başı 1 incide) bugüne kadar Alman hava zayi. 

pılan taarruz sırasında kaçmakta atı vasatisi günde 61 tayyare ve 
olan bir düşman tayyaresi bom. yüz pilottan fazla olmuştur. Bü. 
balarını salıvermiş, bunlar üç vük Britanyanın muhafazası için 
muhtelif sokağa düşmüştür. Te- İngilizler günde vasati olarak 
lefat yoksa da hususi binalar 15 avcı kaybetmişlerdir. Alman. 
büyük zarar görmüşlerdir. ya ve Simali İtalva üzerine yapı. 

İNGtLIZLERİN AKINI lan hiicumlarda İngilizler günde 
Londra, 18 {A.A.) _Hava Ne. \'asati üç bombardıman tayyaresi 

zaretinin istihbarat servisi bildi- ile asgari, ölü ve esir olarak yir. 
riyor: Dün gece yapılan akınlar mi pilot kaybetmişlerdir. 
esnasında İngiliz tayyareleri Kontrol edilmiş rakamlara ~Ö
Brenburgdaki Yunkers fabrikasi. re, Almanların son 6 j{iin zarfın .. 
le buna mücavir tecrübe tayyare da fr.giltere ve civan üzerinde 
meydanında mühim hasarat vu.. kaybettikleri tayyare miktarı 
k · · l d 492 yi bulmuştur. Aynı 6 gün 

ua getırmış er ir. Diger iki tay. icindc f n,gilizler 115 tayyare kay. 
yarenin pilotları fabrikanın ateş- betmı.,ınrrlir 
ler içinde olduğunu görmüşler ve 
bombalarının henüz yanmayan Afrikadaki Harpler 
bir kısmına isabet ettiğini müp- Kahire, 18 (A.A.) - Kahire U-

hede etmi.Jlerdir. Diler bir pilot mumi karargahının dün akşamki 
müthiı bir infilik duymuftUr. tebliği: 

lenada Zelss fabrikalannda da Sudanda Kurum mıntakasında 
,. yangınlar çıkmıftır. Bir pilotu. polis kuvvetleri 15 kişilik bir 

e Tokyo, 18 _ Avustralya ne Ja- muz Messerschmidt 110 tipinde düşman müfrezesini bozarak ye. 
ponya arasında afyasl milnasebeiler bir Alman tayareşini alevler i- disini öldürmüştiir. Tarafımızda., 
bıışlıyacaktır. çinde düşürdüğünü beyan etmiş. zay'at yoktur. Cenubi cöldeki 

tir. Frankfurtta bir demir fabri- devriyelerin haber verdiklerine 

UZAKŞARKTA: 

Nümuneibamiyet kası ve tayyare depolan ve Kol. eöre, dümıan Caouzzo mevkiini 
(Başı 1 incide) 1 tahliye etmiştir. Somalide şayanı 

Eski devirlerde devlet riulinin mühim bir kısmı ümmi dene- Torpidosu Çıkanhyor ~·~-.:r!~;~~~ş~:~danı cid.. iş'ar bir sey yoktur. Di~er cep. 
cek mikyasta cahil olduğundan bu yüzden epeyce ıaf yapar, pot Umumi Harpte, Ahırkapı 8 ... 1r. H . daf helerde sükunet vardır. 
k ı h b 

-r- ava mü aa toplarının pek 
ırardı. ştc oş ir misali: Padiph gözdesi müşir rütbesinde bir lannda batan, .. Num" uneihaml- .ıdd tli t 1 rln ı Bardia ve Capuzzo kalelerinin YA e a eş e e ratmen, ngiliz 

zamane adamına İstanbul sulanndan biri.sai methederler, "şöyle yet,. torpitosunua denizden çılca- tayyareleri dün akpm yapmış hombardımanı esnasında azami 
nefis. bfü·le elez, fevkalade hafif ve hazım, hususiyle misli görül- rılması için yann faaliyete geçi- olduktan bir akın esnasında Le. 11 düsman tayyaresinin düsürül 
rncmi• derecede müdrirdir!,, derler, hir bardak ta sunarlar. Paşa. lecektir. Geminin enkazı, dina. una Sentetik benzin fabrikasının müş olduğu resmen bildirilmek. 
mn aklında, kendince mana verdiği bu "müdrir,, kalmış ya ... Ka- mitle patlatılacaktır. Bu ameliye üzerine yüzlerce bomba atmaya ıcdır. İTALYAN TEBLIC.t 
dehi agzına götürür bir )udum alır, diliyle damağı ,. ... ında do.. esnasında o civardan deniz vası- muvaffak olmuşlardır. Tasfiyeha- ltalyada bir mahal: 18 (A.A.) _ 

..___...._..a • ....ıu..,..,..ı.,__.[laı......ı;I:-...,..1.1.4.L,Uun . esi enedilecek. _n_e_n_i_n~e-'--n_m_ü~h_i_:m..;...;k;.;__ı..;;s.;;;m;.;.ı_n.:.::.ın::.::....:.:im:;,:,,:_t::.:i-:.ı..:I:.:.:ta::l'!...yan ordulan kararılhmm 71 mı-

19 - 8. 940 

Ticaret Vekili 
Dün lzmire 

Hareket Etti 
(Başı 1 incide) 

atada komşularımızdan bize ya
pılan bir çok teklüleri tetkik et. 
mckteyiz. Bu memlekct~erlc ye
ni ticari anlaşmalarını bu~ünün 
icaplarına uygun bir şekilde ye
niden mütalaa ederek hazırlan11-
ya çalışacağız. 

Rumen murahhaslarile müza
kerelere devam olunmaktadır. 
Görüşmelerin mevzuu, karşılıklt 
mübadelelerin fazlalaştınlması. 
dır. Rumenler bizden bilhassa pa
muk istiyorlar. Satılacak miktar, 
m\;zakerelerin sonunun belli ola: 
caktır. Buna mukab!l nom:ım•a
rl:m petn.1. t ı rız n ve benzerleri 
ithal edilecektir. 

Sovyetlerle ticaretimiz mevcut 
anlaşma esaslarına g{jre normal 
ş<?kilde devam ediyor. Sovyet 
Rusya ile ticaret muahedesi olan 
ınemll'k<:tJ,.~ .Rusva transitindcn 
ıstifade edebilece~ine göre Baltık 
pazarlarile mübadelede bulun
mak mümkündür . ., 

Ticaret Vekili en son olarak 
l'kmı::k me,;··Iesi hakkm.d1 da şun 
!arı ~öyle:n!r.t:ı-: 
"- Vekalet ekmek meselesini 

tetkik etmektedir. Ekmeğin kali.. 
tesi yüzde 78 den 82 ye çıkarıla. 
caktır. Bu husustaki tetkiklere 
devam olunuyor. Eski çe~ ek .. 
meğe yalnız 20 para zam yapıl. 
mıştır •• 

* 
Yugoslavyanm Ankara Büyüli! 

Elçisi, Yugoslavya Ziraat Nazırı.; 
nı temsilen Fuarda bulunmak ü
zere dün İzmir vapuru ile İzmire 
gitmiştir. 

BULGARLARLA MÜZAKER• 
Ankara, 18 {TAN) - Türk -

Bulgar ticaret anlaşması için ya. 
pılması kararlaştırılan müzakere 
lere ait hazırlıklar ikmal edilmek 
üzeredir. Önümüzdeki günlerdll 
büyük bir Bulgar ticaret heyeti. 
nin şehrimize geleceği haber ve .. 
rilmektedir. 

Bugünkü Program ; 

7.30 Program 
7.35 Hafit proıram (Pl.> 
8.00 Ajans haberleri 
8.10 Ev kadııu 
8.20 Müzik (Pl.) 

• 
12.30 Proıram 
12.35 Alaturka mfizik 
12.50 Ajanı haberleri 
13.05 Alaturka müı.lk 
13.!!0 Solo ve §arlular (Pl.). 

• 
18.00 Proıram 
18.05 OpereUer (PL) 
11\.40 Radyo caz orkestraa 
19.!0 Alaturka muuk 
19."5 Ajans haberleri 
20.00 Fasıl heyeü 
20.30 Konu~ma 
20.45 Dinleyicl istekleri 
21.20 Müzik 
21.30 Radyo gazetesi 
21.45 Radyo salon orkestraa 
22.~0 Ajans haberleri 
22.45 Radyo salon orkestru 
23.00 Dans mQzlll (Pl.) 
23.25 Yarınki program 

ROMANYA 
Komşularile 

Hesaplaşıyor 
(Ba~ı 1 incide) 

fedakarlıklarda bulunmayı }t .. 
bul etmiştir. 

İşte bugün Rumen _ Macar ~ 
Rumen • Bulgar heyetleri ara .. 
sında cereyan eden müzakereler 
böyle bir hava içinde cereyan et
mektedir. • • 1 una ve Balkanlara suıJI 

getirecek bu anlaşmanJJ2 
teessüsü ve devamlı olabilmesi 
için iki tarafın da azami hüsnU
niyetle hareket etmesine ıı1tiyaC 
vardır. Çünkü siyasette dostçll 
anla malar ancak karşılıklı rnıı1 
samaha ile mümkündür. Resıııi 
müzakere başlamadan evvel ya
pılan hazırlık konuşmalarınd.• 
kararlaşan esasları henüz bilrrı"" 
yoruz: Fakat herhalde kısmen 9• 
razi tavizatı, kısmen ahali ırıiJ· 
badelesi suretlerile bir hal çares• 
bulunacaktır. Tuna ve Balkarıl• 
dostlarımızın bu suretle anlat' 
maları Balkanlarda mühim bit 
ih•;1ar mevzunu ortadan killdır•• 
cağı için temenniye şayandır:..,...-

Somali'de ileri hareketine de•''° 
eden ve Gilia'dan hareket etmit bd" 
lunan bir kıtamız, Bulhar'ı inat et.. 
miştir. Diğer bir kıtamız, Lafaruk .,.. 
kınına visıl olmuııtur. 

Şimali Afrikada düşmanın ı'I~ 
kuvvetleri, Bardia'ya ve dahile kl1 
büyük •e Jrilçllk çapta 300 e yakrrı ııt 
mi endaht etmlı, asker arasından 171t 
kişinin ölümüne ve on bir kisinin ffl 
__._____ -----=._.:_-·~----
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lmerikanın Siyaseti 

Yazan: ÖmeJ· Rıza Doğrul 

A merika Birleşik ciimhuri. 
yetlerinin iki bellibaşlı fır 

kasından Cüınhuriyef. fırkasının 
Cümhur reisliğine seçtiği namzte 
~ister Wilki, evvelki gün SÖY
iediği bir nutuklu namzetliği ka. 
hu] etmiş ,.c takiı> edeceği siyu"e
li de anlatmıstır. Nutkun harid 
İ~lere ait kısmı bfüiin diinyada 
<\laka ile karşılandı. Çünkii gcJe. 
tek secimde Mister Ruzvelt ka. 
~ar, :Mister Wilkinin de kazan. 
:lb.ası ihtimal dal1ilindedir. Gerçi 
~tister Ruzvelti!ı bariz jahsiyeti 
Ve sürekleyici kudreti sa~·co;inde 
~merikada hüküm süren anane. 
lere dahi galebe ~alması ve ii
.üncü defa Ciimhür Reisliğine 
eçilmesi bekleniyor, fakat Aıne. 
tika efkarı umumiyesinin reyini 
ı·ermesinden önce bu bahis üze. 
rinde kati bir hiikfün vermek, 
kimsenin haddi değildir. Bu yüz
den Mister Wilkinin nutku ehem 
'niyetle karşılanmış ve siyasi 
1lıüsalıitler, Ciimhuriyct partisi 
itaı-i'.ızedinin kazanması lakdirinde 
ı\nıcrika siyasetinin geı;ircceği 
ahavviilleri anlamak i:;tcmişler. 
dir. 

ltarici Siyaset ! 

Fakat Mister Wilkinin nutku 
~merika fırkaları arasında harici 
iyaset bakımından bir ihtilaf 
t.tlunmadrğını tebarüz ettirdi. Ve 
öylece Mister Wilki ile Mister 
~unelt arasmda harici siyaset 
iaJmnından hfcbir fark bulun. 
tııadığı anlaşıldı. 

Mister Ruzvelt totaliter rejim 
e diktatörler aleyhindedir. Mis. 

-tr 'Vilkinin nutku da, onun Mis. 
~t Ruzveltten farksız olduğu. 
it gösteriyor. 
Mister Ruzvelt, Jngilter~ye 
ardım lehindedir. Çünkii in. 
ilterenin mevcudiyetini muha. 
\za etmesi ve hakimiyetini ya. 
ittması ile Atlantik Ökyanusu 
\tmanyanın eline diişmiyecek ve 
ltncrika, bu Ökyanusta İngiltere 
erine mfüecaviz bir Almanya 
~ karşılaşmayacaktır. Mister 
\'ilki bu hususta da rakibinden 
l'r ılınayor. 
Gerçi l\lister Wilki, l\Iistcr 

h1zvelti, bazı yabancı devlet. 
~t aleyhinde şiddeıli beyanatta 
!ılunmak ve yapılamayacak bir 
~kun yardım vaidlerinde bulun. 
~aktan dolayı muahaze etmiş. 
l', fakat I(lister Wilki de yalnız 
11\·vcte dayanan zorbalığın lıii. 
İiın sürmesine diişınandır ve A. 
erikauın her tecavüzden ko. 
%ması için azami derecede 
~~vctli olmasına taraftardır. 
'ltta .Mister Wilkiye göre An1e. 
kanın ilk vazifesi kuvvetli ol. 
llktır. Çiinkü Amerika, ancak 

Ilı sa:yede zorbalığm önüne geçe. 
lir ve zorbalığın hakimiyetine 
~ set !:eker. 
llulasa, Amerika Birleşik cüm. 
~tiyctJerinin efkarı umuıniycsi 
ler Demokrat partisine men. 
b Mister Ruzvelti, ister Cüm. 
ill'İyet partisine mensup o1an 
İster Wilkiyi seçsin, Amerika. 
tl harici siyaseti değişmiyecek, 

e iki aynı siyaset devam ede. 
, ktu. 

, ~}kanlardaki l\lüzakereler: 

P b alkanlardaki nıiizakerelere 
O dair gelen haberlere göre 

11 
si ~gUn başlayacak olan Rumen • 

~lga., miizakerelcri gayet pü. 

~ 
lsiiz bir şekilde devam edecek, 

c i taraf süratle anlaşarak arala. 
~ ~daki müzmin ihtfüıla son ve. 

j ekler, iyi kom~uluk ve dost. 
~- k devresine gireceklerdir. 
fil) ~akat Macar _ Rumen müza. 
ri. eleri hakkındaki haberler bu 
:ı• ~lıiyctte değildir. Bu haber. 
v• e göre Macarlar, Transilvan. 
si tıın aşağı yukarı üçte ikisini is. 
Jı lııiş oldukları icin Rumenler de 

~
ş- ~kabil tekliflerde bulunacak. 
j( t 

1 hu yüzden bir anlaşmaya 
a• t111ak icin ild~ taraf c.rasmda 

ij1:akereİer belki de uzayacak. 

~· 
11ıı· 'r}.Qnsilvanya. Rumen ve Ma. 
et• ınilletlerinin asırlardaııl>eri 
f'• hıaştıklnrı bir muhit olduğu 
,.,i• il burala, iki taraf arasında 
1,;ı 11 bir hat tayini, güç bir iş 
,,et 1' gerektir. Fakat anlasmak 
11i

1 İle hareket eden alfıkad~rlar 
1~ \ giiı;liiğii yenebilirler. 
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Tevfik Fikret ve Yazan: Sevim SERTEL 
Takvim ve Yaprağı 

1939-40 Harbi 
Serseri Paraıütler • Ateş Altında Çahşan 
Gazeteci • Kazdıkları Kuyuya Düşenler 

D uvarlarmnzdn asılan üç ~ ü. 
nltmı~ be~ sahifelik defte. 

ı·in hir giinliik cimriinii göstere 
raı>ı·ağı yırtarken arkasındıır 
ko<·aman rakamh tarihile geleı 
yeni giiniin bize ne sürprizlcı 
getireceğini bilmeyiz. Bundan il 
ham alarak bu baslık altında ac. 
tığımız bu yeni siitun. Jıayat tak 
vimindcn ge~en günümüzün )'Ir 
tılıp sc1>ete atılmağa mahkUır 
bir yaprağıdır. Takvim bize dai 
ma ilcri~· i gösterir: l\Icsut kar 
koca' a e' lenmclerinin yıldönü. 
miinÜ o haber \'erir; çocukları 
doğum giinlcrinin bayramı da o 
radudır; piyangonun çekiliş git. 
niinc kadar sizi hulya ninnilerilc 
andan gene odur. Ne5l'nizi ka. 
~ırmamak için esnaf hesabının 
tccliyc ~iinUndeıı, ev sahibi ile 
ınülftkat tarihinden bahsetmiye. 
ccğim. Bizim tak\ imimizde gün. 
lcı· vukuatın seyrine tabidirler 
Nasrettin Hocanın çömlek hesa. 
hına benzemez. 

f i.kret, 1914 Harbinin basla.. 
d1ğı yılın içinde öldü: biz 

virmi beşinci ölüm yılını 1939 -
40 harbinin kinde . elemle anı. 
yor. mezarının önünde savın ile 
cfülivoruz. 

Tevfik Fikret ve eserleri. yir. 
mi yedi vıldanberi, hürriyet ve 
insanivet taraftarlarile. terakki 
ve inkılap nesillerile, mazive ve 
an::ınelere sıkı sıkıya bağlanan la. 
rın arasında bir dava oldu. Biz, 
bı· büyük davanın kahramanını 
bu.ııün burada bir kav~anın mev_ 
zuu olarak değil, insaniyetin ve 
hürriyetin büyük müdafii olarak 
ıııııvoruz. 

1939 da baslıvan harbin, tari. 
hin ve asırların içinde akan vıl
le>rdan hangisinde biteceğini, in. 
san nesillerinin avak bastığı bu 
toprakların nasıl bir vahsetzara, 
ne biçim bir harabezara dönece. 
ğini bilmediğimiz, insanları ha.. 
kiki hürriyete kavusturuncıya. 
dek ne kadar kan dökeceğini, ne 
kadar insanın ayağına zincir, ne 
kadar milletin boynuna esaret 
hal.kası gecireceğini tahmin e. 
demediğimiz bu badirede, biz in. 
sanivete ve hürriyete asık Fik.. 
retin ölüm vılını anıyoruz. 

• • f ikretin ölümü ile karşı kar. 
sıva geldiğimiz bu daki. 

kada Times kıyılarından, Kızıl 
denizin mansabına, Cin denizi. 
nin kızıl renkli sularından, Af. 
rika sahillerinin hurma ai?açlan 
ı?öl.ıre.c;ine kadar Adem o,i'?ullan. 
nın kanı akıyor. Bu akan kanın 
üzerinde büyük imparatorluklar 
kurmak istivenler, insanların ve 
milletlerin birbirlerini istismar 
edecei:H bir vahşet devrine girdL 
ğİmizi iddia ediyorlar. Esaretin, 
hele kücük millet esaretinin ta. 
rihi bir zaruret olduğunu, bü. 

- Yazan: - ---· 

Sabiha Zekeriya . 
SERTEL 

Fikret Merhum 

viik imparatorlukların ferman 
ferma olacağı devrin baslıvaca
ğ"ını söylüyorlar. Biz, asırlardan. 
br:ridir bu devrin kapanmasını 
bekledik ... Ve tarihin akış sev. 
rinde, bu devrin sona erdiğine 
iman ettik. Çin denizinden Afri
ka çöllerine kadar kanla yıkanan 
bu insanlığın üzerinde bir esa. 
ret devrinin değil, bütün insan. 
lara müşterek hürriyet ve hak 
E?etiren bir devrin açılınasını 
bekliyoruz. Küreiarzı aksine çe. 
virmek, saati geriye doğru iş. 

!etmek, daima ileriye vürüven, 
hareket kanununu durdurmak 
mümkünse. insanlığın hakka ve 
hürrivete akan bu seyrini de e. 
sarete ve vahşete çevirmek 
mümkündür. 
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IHJIKAVE 

Üçüncü Gözün Anahtarı 1 . • --= Yazan : Rüveyde Sinanoğlu 

B u dolabın bir yanı ayni ~man-
da büfe vazifesi görüyordu. ö

bür yanında ise, üç gözü vardı. Gö.\ · 
!erden birinde kitaplar, hesap ousu
l:!ıları, bir diki:;ı kutusu, ortadakinde 
eskı çoraplar. bir çift eldiven, bir 
kc.-ner filan vardı. Fakat üçüncüsün
de ne olduıtunu bilmiyordum; çünkü 
hep kilitli duruyordu. Daima kapalı 
VE' daima anahtarı alınmış, o odada 
kapalı olan tek şey o idi. Meseld; 
gardrobun kilidi bile yoktu. Üsttin
de yaldızlı bir küçük ayna bulunan 
duvar masasının, iki çekmesinin üs
tünde de parıl panl ki anahtar vardı. 

Görüyorsunuz ya, genç kadının o
dasında dolabın o üçüncü gözünden 
başka esrarlı bir yer yoktu. Aksam
ları onun dairesinden dönmesini bek
lerken öteyi, beriyi karıştırırdım. 
Tabii, bu yaptığım kötü bir hareket
ti: amma insan bir kadım sevdi mi, 
hele ömrünce sadık kalacaı::ına yemin 
eden bir kadını benim sevdigim ka
dar sevdi mi, onun küçük sırlarını 
;:ır;ıştırmak, bir nevi ib;ıdet yerine 
geçer; kıskançlığın ibadeti. 

İşte böyle: Ben, onun odasında ne
leri olduğunun hepsini iğneden ipli
~e kadar biliyordum da, o ücilncii 
gözde nesi gizlidir. bir türlü öğrene
miyordum. Kaç defa tırnaklarımı bo
şuna kırdım. Yine de açamadım. Ta
bii anahtarını aramadJj!ım köşe, bu
cak kalmadı; nafile ... 

Muhakkak burada aşk mektupları 
gizli idi. O ya~lı adamın yaı:dığı mek 
tuplar. Bir gun dayanamadım, bu 
şiırhemi kendisine açtım. Ağladı ; o 
ad:ımın kendisini sadece bir baba gi
bi sevdiğine yemin etti. 

İtraf ederim, kendimi çok defa bu 
merakımdan dolayı günahkar saydı
ğım oluyordu. Kızcaiız belki. orada 
bi!"iktirebildiği paralarını saklıyordu. 
Bir gün sordum: 

tün bu açıkta olan ı;eyler yalandJ. 
Hakikat orada gizlenmişti. 

O '"?ce kendi odama çok sinirli 
döndüm; bütün gece uyuyamadım. 
Ne yapıp, yapıp o üçüncü gözün a
nahtarını elime gec:irmellydim. Tabi! 
onun haberi olmadan ... Yoksa içinde
kileri kacmrdı. 

Tuhaf tesadüf: .Daha . ertesi günü a
nahtarın yer1ni öğrendim. Yanımda, 
el çantasında bir şey arıyordu. Gizli
ce baktım. Çantada iki anahtar var
dı. Birini tanıyordum: Oda kaplSl
nındı. Öbürü? Ah, öbürü muUaka ü
çüncü gözünkil idi. 

Demek bu kadJn, orada gizlediğini 
bir maksatla gizliyordu. Onun için, 
gözün anahtarını hep yanında taşı
makta idi. Hem de kaybetmesi pa
hasına ... Çünkü çok dalgındı. Çanta
sını bir yerlerde unutabilirdi. Ondan 
sonra artık bir işkence kurbanı gibi, 
ce-fa çeker oldum. Anahtarın yerini 
öğrendikten sonra farkettim: Birlik
te otururken, ne zaman odadan bir 
şey için çıkacak olsa, anahtarı da, 
sanki o sırada lAzımmış gibi, çanta
sından alıp götürüyordu. 

Sanki benim şüphemden, bu ı;üp
henin verdiği ıstıraptan haberi bile 
yoktu. Hareketlerinde, o bir şey sak
lıyan kadmlarm hareketlerindeki ta
biilik vardı. Öyle bir hal ki. insanın 
sinirleri çelikten olı;ıı dayanamaz. 

* * B ir müddet böyle geçti. Benim 
bütün kurnazlıklarım, tuzak

larını para etmedi. O, sınını koru
masını biliyordu. Bir polis gıbi t<'lfııı-

1ıınarak, koşuşarak değil, bir kıs1a 
kapısını bekliyen nöbetçi asker gıbi, 
koruyordu. Nöbetçi. kışlanın öniınde, 
bir aşağı, bir yukarı, sakin sakin do
l<lşınaktan başka bir sey yapmadan 

F ikret. bütün hayatında bu 
esaretin. zulmün. tagaL 

lübün. tahakkümün azabını va. 
sRdı, siirlerinde bu ezenle ezile
n in. efendi ile kölenin. hakla 
kuvvetin. esaretle hi.irrivetin 
carpışmasını. bir rubabtn telle
rinde aksettirmeğe çahştı. Biz, 
1940 senesinde Fikreti hatırlar. 
kt:n, her sevden ve her şeyden 
evvel !;>u insan cephesini hatırlı. 
voruz: 

Ne zaman geçse bir ketibci şan, 
Daima reh~iizara hunefşan 
Bir bulut sayeban olur. Mutlak 
Basta, en başta kanlı bir bayrak, 
Onu bir kanlı tac eder takip .. 
Sonra hunin vesaiti tahrip: 
Mızrak. yay, kılıç, topuz, balta. 
Mancınık, top, sapan, tiifck.. A-

rada 
Kanlı amirleriyle cündi viga ; 
~fonra artık, alay alay füıera ... 
indir ey mahşeri cidal, indi.r 
Perdeler sahnei fecayiine; 
Sönsün artık bu atesin fitne! 

* * ı nsanları ve milletleri esa. 
rete sürüıkliyen mahşeri 

cidal, fecaat sahnesine bu per~ 
devi indireceği, bu atesin fitnevi 
söndüreceği güne kadar bu ke. 
tibei san mancınığı ile dei!il. 
gökyüzünü vırtan tavvarelerile. 
vervüzünü yaran tanklarivle in. 
sanlıRın vüzünü kana ve camura 
bulavacaktır. Fakat sen ev koca 
Fikret. bu kanlar, çamurlar, i,ğ. 
renç insanlı~ın içinde daima ve 
daima insanlığın ve hürriyetin 
bir müdafii olarak parlıvacak. 
sın. ~elecek nesiller basında.ki bu 
insanlık ve hürriyet tacının ö. 
nünde kurtulmuş bj.r insanlı_ğın 
coeukları gibi minnetle ve hür. 
metle eğileceklerdir. 

f bekler. Kadınlar da böyledirler: Sır
larını, sır onların de.l(ilmis gibi. ko
runacak bir şeyleri yokmuş gibi hiç 
tela:ı etmeden gizlemesini bilirler. 

Amma artık ben dayanııcaktım. İsi 
zora bindirmeli idi. Karar verdim. 
bir gün, birdenbire, gayet sert, sor
dum: 

- O gözde ne var:' 
- Bir şey yok, diye cevap \·erdi. 
- Hayır, var. Benden giı:lediğin 

bir :;eyler var. Aç o gözU! 
Gayet sakin ve sade: 
- Anahtarını kaybettim, dt"di. 
Anlıyor musunuz.? "Hayır, acmı-

y:ıca.ihm!,. demedi; "Sana ait olmt
Yan şeyler var,. da, demedi. "Yemin 
~erim, bir sey yok!,. ta diycbHirdi. 
Oyle de demedi; yalanların en bti
yüJWnü söyledi: Anahtarı kaybetmiş! 

- Bir çilingir getirtelim, dedim. 
- Bugün pazar, dükkanlar kapalı. 
Öyle, o gün pazardJ. Talihi ona 

yardım ediyordu. 
- Her halde bu teklifi dün yap

saydJm, başka bir yalan uydurmıya 
mecbur olacaktın. 

O, hiçbir şey söyl~edi. Ben de
lirdim. Doı.tbın üstüne atıldım. Cek
meyi yumruklamıya, sarsmı:va. tır
n:ıklamıya koyuldum. Açılmıyordu; 
açamıyacaktım. O zaman ona dön
düm. Türlü pis lakırdılarla hakaret 
ettim. Ağlıyordu. Şııpkıımı aldım; 
çıktım, gittim. Bir daha ona dönmi
yeccktim. 

* * A ra~an bir ay kaaar ıtt"çınlsti. 
Nıhayet barı:ımıstık. Ona dön

düğüm. gün pek mesuttum. Öpüsur
kM kapı çalındı. O, odadan çıktı. 
Hemen etrafım·a bakındım Bütün ki
litlerin üzerinde anahtarları vardı. 

''Ne kadar budala imişim., diye 
dilşündüm. O anda ise, o budalalı
gımdan ne kadar memnundum. İste
meden bir daha erafıma bakındım. 
Aynalı masanın iki gözünün parlak 
ı.ınl'lhtarlarından birl yoktu. 

O zaman başımı eğdim. 
Meğer kadınların hayatında bir 

çekme açıldıgı zaman, mutlaka öbü
rü k.:::oanıyormus. 

- Paranın çalınmasından kork-
muyor musun? 

Gülümsedi: 
- Kim çalacak? dedi. 
- İyi amma, kilitli tutuyorsun is- [~~~~"-~~-:_~.:~~~] 

te; demek korkuyorsun. 
- Hayır, teyzeme veriyorum; on

da duruyor. 

Otobüsler iyi Kontrol Edilmiyor 

* * 
Adresi bl:ı:ce mahfuz bir okuyucu- 1 

elki hüviyet cüzdanım o gözde B 
muz yazıyor. 

• "- Belediye, şehirde i~liyen oto-

Yüksek Fiyatla Odun 
Kömür Satanlar 

saklıyordu. Bir a~am tallı, 
tatlı konusurken, bir yolunu yapıp biis1erin kaç kişi alacağını yazınıstır. Emekli Yarbay Mustafa Kılıçoğlu 
kendisini şakadan kıı:dırmak ıster Halbuki otobüsçüler buna çok defa yazıyor: 

Son hava harbinin en mü. 
essir olduğu kısım cenubı 

İngilteredir. Buradaki bazı şe. 
hirlerde döğüş o kadar ş ; ddetli 
olmuştur ki halk saatlerle sığı. 
naklarda mahpus kalmışlardır. 

Bu arada bilhassa hava har
bini seyredip havadis vermek 
için bir Amerikan gazetesi bura
ya hususi bir muhabir gônder
miştir. Bu Amerikalı gazetecinin 
basına gelenler gayet tuhaftır. 

İlk alarm işareti verildiği za. 
man bu muhabir hemen bulun
duğu gazinoda hususi tertibatı 
havı bir alet sayesinde kaçışan 

halkın heyecanını, seslerini plağa 
a lmağa başlamıştır. Sırf bunları 
kaydedebilmek için oracıkta ma. 
sasınm başında oturmuş. başını 
koltuğunun altına almıştır. 

Derken ortalarda ses sada kal
mamış ve uzaktan düşman tny
yarelerinin uğultuları, motör gii. 
rültüleri duyulmağa başlamıştır. 
Gazetecinin aleti bunları da pla
ğa alırken kendisi soğukkanlılık. 
la oradan dışarısını seyrctmcge 
başlamış ve ölup bitenleri plağa 
nakle koyulmuştur. Mesela: 

"- Bu şimdi gecen bir bom. 
bardıman tayyaresidi. Attığı 
bombalar buradan iki mahalle 
uzağa düştü. Muhtelif yerlerde 
y_angın çıktı. İşte gene geliyor .. 
Üç tane birden.. Ben masanın 
altına giriyorum.,, 

Burada onun sesi kaybolu. 
yor, büyük uğultular yaparak 
geçen tayyareler, büyük lıir in
filak, bir bomba patlaması duyu
luyor. 

·Gene sükut .. Acaba muharrir 
öldü mü? Hayır işte onun sesi.. 

- Bu sefer de atlattık, diyor. 
Bombaların çoğu denize düştü. 
Şehirde birçok yerler yanıyor. 

Ve böylece bu cesur gazeteci 
taın dört saatlik bir hücum esna. 
sında oracıkta o gazinonun için. 
de tek başına oturmuş ve oütün 
olup bitenleri plağa almıştır. 
Kaçtrkları halde birçok insanlar, 
yaralanmış, ölmüş, fakat ona hi~
bir şeyler olmam.ıştır. 

İşin acayip ve komik tarafı 
bundan sonra başlar. ''tehlike 
bitti ,, işareti verildikten sonra 
herkes deliklerinden çıkmağa, 
derin bir nefes almağa başlarlar. 

İşte tam bu sırada Amerika. 
lının merakı galip gelir. Baka. 
lım herşeyi plağa alabilmiş mi
yim? Plağı hususi gramofonuna 
koyup tecrübeyebaşlar. 

Derken henüz tabii haline dö. 
nen şehirde gene bir tayyare ve 
bombardıman gürültüsü başlar. 
Halk oraya buraya kaçışmağa 

·e,.u L:M A c A 

SOLDAN SAGA: 
1 - Sonbahar 2 - İskambilde bir

li - Damarda bulunur - İcilir 3 -
Bir nota - Bir edat 4 - Defeden -
Geçkin 5 - Bir gramer termi - Nü
zul 6 - Bir nota - Sanat 7 - Bir 
çalgı - Üye - Bir sorJıu edalı 8 -
E, ki bir harp sili'ıhı - Bir nol.a 9 -
Genişlik - Bir nota 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Saf kalbli 2 - Bahtiyarlık 

3 - Bir nota - Bir sayı 4 - Bir 
renk - Köpek - Bir renk 5 - San
mak - Cok değil 6 - Lahza - Bir 
bağlama edatı - Bir renk 7 - An
maktan emir - İsim 8 - Bir kedi 
ismi - Bir zamir 9 - Hürmet edilen, 
hürmete şayan 

DÜNKÜ BULMACANIN 
HALLEDİLl\IİŞ ŞEKLİ 

SOLDAN SAGA: 
1 - Yar - Dil 2 - Ay - Kal - Sa 

:ı - Fa - İta - Al 4 - Ali - Ara 
5 - Faruk 6 - Yat - Anaç 7 -
İki - Ri! 8 - Nar - İs - La 9 - E-gibi sordum: riayet etmek mecburiyetini duymu- "Odunun çekisi ( 435). kömiirün 

- Yaşını merak ediyorum. Ku- kilosu (5) kurusa cıktı. Civar köy- n<ım - Ateş. 
ıum, kaç ya;sındasın? yorlar. Geçenlerde bir gün, üzeıinde terdeki odun ve kömürlerin getiril- -----------~--

Satıhk Ev 
Güldü: ''20 kişiliktir,, yazılı bir otobiıse bin- mesine tesebbüs edildiği yazıldı. 

- 1914 te doğdum, dec:n. dim. Biletçi, arka taraftan birkaç Mahrukat en mühim havayici zaru-
- İnanmam. diye şaka ettim. Nü- kişiyi birbiri üzerine oturtarak ba- riyedendir. Bir ceki odunun nakliye 

ius hüviyet cüz.danını ,Ş(Öreyım. na da küçücük bir yer açtı. masrafile beraber malo1duğu fiyat iki Bakırköyünde K.arlaltepede Filiz 
Ustündeki gözü açtı. Hüviyet cüz- yüz kurusu geçmemektedir. Şehirde caddesinde (600) metre murabbaı ar-

damnı çıkarıp verdi: Yolcu adedini saydık. Tam 22 kiıµ. odun aza1mıstır, diye yüzde yüz otuz ı;a~ı ile kuyu, sarnıç, eletrik ve hava 
- Ticaret mektebinin diploması da Belediye, otobüslerin üzerine kaç bes karla satılması ihtikardır. Bir !!azı tesisatını hfıvi, ikiye taksimi ka-

var, dedi; ona da bak, ister:;en. kişi alınacağını yazmakla kendini, limonu beş kurusa satan bir bakkalı bil 15 odalı 87 numaralı ev satılıktır. 
Sırtımın üşudı.iğünü ve derimin iğ- va:r.ifesini yapmış sayıyor . Halbuki, "muhtekirdir,. diye mahkemeye ve- Görmek Ü7.erc içindekilere ve konu

nelendiğinl duydum. Artık şüphe ren belediye, ayni şekilde hareket şu:mak icin Bahçekapıda 4 üncü Vakıf 
yoktu; o gözde aşk mektupları sakb belediyenin, bu emrine riayet edilip yapan odun ve kömürcüleri nicin Hanınd:ı birinci katta 8 numarada Bay 
idı. Bu kadının mazisi orada idi. Bü- edilmcdii!lni nicin kontrol etmiyor? mahkem1!7e vermiyor?., Takopuloya müracaat edilmelidir. 

başlar. Müthiş bir panik olur. 
Zira bu seferki hücum büsbütün 
habersiz olmuştur. Alarm i şaret. 
leri bile verilmemiştir. 

Birçok düşüp bayılanlar. ka. 
çarken ayağı kayıp yaralanan
lar olur. Amerikalı gazeteci se. 
bcp olduğu telaşm farkına varın
ca hemen gramofonu kapatır ve 
ordu karargahına koşarak vazi_ 
yeti anlatır. Derhal radyo ile hlı. 
t'\'1 halkı tenvir ederler. Zavallı 
gazeteci de habire özür diler. 

Şimdi Amerikalının bu plağı 
o kasabada meşhur olmuştur. 

Halk plağa "Ateş altında,. adım 
koymuştur. Ve simdi kendilerini 
toplayan İngilizler bu tuhaf ha
diseye kahkahalarla gülmekte
dirler. ,,.. ,,.. 
Kazdığı Kuyuya Düşenler 

G ii~ün en mühim hadisesi 
Ingi1terc • Almanya ara

sındaki hava harbidir. Bu sebep
le burada olan birçok vakalardan 
\>ahsolunmaktadrr. Bunlardan bir 
tanesı de İngilterenin cenubunda 
Dover civarında ufak bir kasa. 
bada olmuştur. 

Son defa bu kasabaya üç de. 
fa hava hücumu olmuş ve her 
üçünde de düşmanın buradaki 
isabetlerinin her taraftan daha 
iyi olduğu nazarı dikkati celbet. 
miştir. Fakat bunun sebebini an. 
lamak mümkün olmamıştır. 

Tabii tayyare defi topları her 
seferinde hemen mukabelede bu. 
!unmuş ve bir hayli zarar yapmış 
tır. İşte tayyare defi toplarının 
son hücum esnasında düşürdük. 
leri bir tayyare bu sırrı meydana 
çıkarmıştır. 

Kuyruğundan ateşler ve du. 
manlar çıkarak yuvarlanan bu 
tayyare sahildeki evlerden biri
nin üzerine düşer. Bu ev de a. 
teş alır ve yanmağa başlar. He
men yetişen itfaiye yangını sön
dürür. V c enkazın altrndan şun. 
lan çıkarır: 

Üç tane şehrin içini tarassut 
aleti.. Dört tane düşman tayyare. 
!erile irtibat tesis aleti, lüzumun
dan fazla telefon ahizeleri ve ha
ritalar .. 

Sözün kısası burası Alınanla. 
rın tayyarelerine işaret vermek 
için kullandıkları bir casus yata
ğıdır. Ve sabahtanberi hücumla. 
rın muvaffakiyetle neticel~mesi 
bu sebepten dolayıdır. 

Fakat işte bu düşen Alman 
tayyaresi kendi elile zabıtaya 
kendi casuslannr gösterivenniş
tir. Bu da tuhaf bir tesadüf. 

Eski devirlerde takvimcilcre 
' 'i\Iiinecciınhaşı,, derlerdi. Yap. 
tlklan tak' imlerde kocakarı so. 
ğ'uj?ııırn "herdülacuz,, diye ~ös. 
teriıler, leyleklerin gidip gelme 
zamanlarını gayet güzel hesap 
ederek "tımedenilaklak, refteni. 
Jakliık., diye işaret ederler; bir 
de hii~· iikJcrin yapacakları sefer. 
lerde e~refsaat tayin ederlerdi. 

Yeniçerilerin imlıasmda Ağa 
lfüseyin Pa~a asiJerin sığındık .. 
lan koğu!-.ları topla yıkmağı te~ 
lif eylediği zaman l\'liineccimba.. 
sı: 

• - Kamer Akrep burcundadır. 
Esrcfsaat bekleyelim! demiş. llii .. 
sc~in Paşa: 
· - Vallahi hocam kameri bn.. 
mem. J<'ı.ıkat benim bildiğim ak. 
repler o koğustadır. Ben orayı 
topa tutayım da cşrefsaal gele.. 
dursun! 

Ce,·abını vermiş 
yapmış. 

Miinei:cimbaşılar 
caize iiınidilo ,·ezirlero takdim 
ederlerdi. Bunlardan biri vaktin. 
vezirine bir takvim götürmü~ 
Okuduğunu güçlii.kle seçecek de. 
recede cahil dan vezir Arap 
harflerinin zorluğile büsbütün 
yanılarak "cemre,. yi ''Baıııza..., 
okumuş. Sormuş: 

- Bu Hamza kim? 
Bicare adam vezirin cehaletini 

yüzii~ıe vurmamak için bir yalan 
icat ederek: 

- l\Ialıtum bendenizdir. Te. 
berriiken doğduğu günü kayde~ 
tim. 

Vezir biraz daha karıştırmış. 
"Temmuz,, u görnıii~, gene sese. 
memiş. 

- Ya bu domuz kim? Alemi1ı 
Miinecciın dayanamamıF 
- Bendeniz efendim. 
- Neden? 
- Size lakviın verdiğim i!;İn. 

Takvimci 

· LOKMAN HEKIMİ .N -:-,.öG .ÜTLERi 
. . '4 . ·.• .... ...-v. ·'""'* :;... ~ 

ON SEKİZ 

Fakat bu sayın okuyucumuz krz 
mrdır, erkek midir, imzasından 

belli deiil. Çünkü mektubuna admın 
sadece ilk hu fi erini yazmış... Sikaye_ 
tine sebep olan sivilceler de kıı ve er. 
kek ayırt etmez, o yaştaki gençlerin 
bir çoğuna musallat olur. 

Yalmz, sayın okuyucumuzun ifade
sinden kız olmadığı anlaşılıyor: Beş 
senedenberi sivilcelere tutulduğunu 
yazarken, göğsünün, sırtmrn , bir d .. 
suratının sivilcelerle dolu olduğunu 
haber veriyor. Sonra da gene suratına 
sı.irmediği ilaç kalmadığını ilave edi· 
yor. 

Sayır okuyucumuz kız olsaydı, ken_ 
di yı.izünden bahsederken ona suratı 

demiyeceğini zannederim. Kızlar, b il_ 
hassa ihtiyar erkeklerden bahseder
ken, aynada bir kere suratına bakmı. 
yor. derler ama kendilerinden bahse_ 
derken yüzüm derler. Surat belki su. 
ret demektir , fakat bu kelime Türkle
şince, galiba, yalnız cirkin yüzleri ifa
de eder. Bir kız da kendi yüıünc hiç 
bir vakit çirkinlik isnat edemez ... Bu 
genç okuyucumuzun kız olınad1ırna 
pek ziyade ihtimal verdiren b;r c;ey de 
bu sivilceler için verdiği parıınm 100 
lirayı geçtiğini yazmasrdır. Kız olsay_ 
dı, beş yıl içinde yüzünün güzelliği 

için sarfettiii şeyin sözü mü olurd:.ı? 
Genç okuyucumuz, kız olsun erkek 

olsun, bir söziinde -büsbütün deP,ilsc 
de-- pek haklıdır: Bu sivilcelerin ha. 
r =cen değil, dahilen tedavi edilecekler 
kanaatine varmış . Sivilcelerin har icen 
tedavisi de lazımdır. fakat onları kô. 
künden &eçirmek için dahilen tcrlaviyi 
de unutmamalıdır. Çünkü cilt üzerin. 
de cıkan sivilceler bütün vüc:ıdiin bir 
istidadına delalet ederler.. fn«an on 
seki:r. yaşında iken vücudunun ist i d J'lı_ 
nı anhyabilmek için sarfettiği parayı 
çok görmemelidir. 

YAŞINDA ••• 
gibi sivilcelerden §İkayeti olan genç. 
lere yazabileceğim öğüt ekmek ye.. 
mekten vazgeçmektir, Biisbütün vaz.. 
geçmek mümkün olamadığı halde, hiç 
olmaısa, pek azaltmak. Ekmek, mede
ni milletlerden hepsinin esas gıdası 
olduğundan ondan vazge,meyi sôyle. 
mek garip görünimıe de, hatır i~n c;iy 
tavuk bile yiyebıleccği söylenilen in. 
san, kendisinin yüz güzelliğinin hatırı 
için nelere katlanamaz! 

Onun yerine patates, haşlanmnı, küt
le pişmiş, zeytinyağlı salatası. fınndıı 
yağsız kızarmışı, fakat yağda lcızar 
tılmıs patates değil... Sebebi, ekm"'h 
kana ekşilik verir ve her yerde - biz. 
de her yerden daha fazla- çok ek. 
mek yenilir. H albuki patates ak ine 
kanda ekı;i1ik fazla olursa ona karşı 
geli r ... Sonra da sebzelerden '\e ye. 
mişlerden bol bol, fakat etli v-:: >aı;:lı 
yemeklerden az ••• 

:·--.. -·-·-.............. ·--· .. --.... , 
i OYUNLAR i 
: ı .............................................. _ .. ~ 

Rtr11ıirnı ı:daki1crin en d algın olanını actl· 
niz. Aizınızd•n çıkan he r •ayının bir fazla· 
&ını ıurntle söy!cmcsıni ist eyiniz. Sonra, sıra 

ile t u sayıları sl:iyleytniz: 
sı. 9 1, 2o ı , 907, ı 622, 28, 8 09, 327, 12, 

4099. 

Görcceksiııb ki, 4099 un bir farluını ıliy• 

lem k ıdn. dalı:rnlı la 4100 ~erice 5000 dı· 
;yctcktır. 

* Bu, en'· ı:uzeJ bir OyUnQUT PV Ulllbl 0-

radakıl rdoı• bırine doncrek, kendı ıt%U•ların· 
elan hirım tut ar: mc c11 h nca ftm Sonra 
ters ntarRk .. bu brıum kolumdur.9 r!er. 

Suale muhaLarı olan oyu ncu, bu h11rel:et in 
trrı; in; )'ll pıp n:ksini 6oylcr. Yıını kolunu tu 
hıo, .. bu benun baca mdı r .. <ev•bını \Cr ir. 
Cevap muvA fıksa, ev sahibi, bı ~ka hir u vu 

Bu gene, sivilcelerinin tedav isi ic in nu tutar, ıı:enc ters sôyle;·crck ha§kft hırıı c 

bir ilaç soruyor. Istediği ilacı kendi. hi ı •n eder , .• o yun böyle ılcv•m ,.der. 
«İni tedavi eden mütehassıs hekiminin * 
tavsiye -~~~bilece~ ~abiidir. Buı ;-da Dort k&ıe bir kA~ dın üs.-.."" bir m "• 
yazrlan ogutler hıç ktmseye zarar ve- rıro koyara l.; ci•lnir, oyunı r, ru .. " n 
r~miyecek ve :l'.erine göre faydalı ola- ı iclnden daha b y Olı: bir madeni nar 
bılert.k şeylerdır. çir.n~k nıı mk ndOr. 0 1-ııu unrna.ı m. K 

Buradan o genç okuyucuya ve onun orıaılan bükmrk k1lıd ir. 
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4 \\ İFTİHARLA 
-~ ..,~ GÖSTEREBILECEGİNİZ 

Ortaköy camii etraıının açuması ıçın ısumıak edılen Ortakoyde Me. 
cidiye mahallesin:n Vapur iskelesi sokağında 17- 19-21 en yeni numaralı 
bina enkazı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 874 
ı ;ra ve ilk teminatı 65 lira 55 kurustur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdür
lüğü kaleminde aörülecektir. ihale- 26/8/940 Pazartesi günü saat 14 de dai
mi <"ndimende yapılacaktır. Tarplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 

I r, 
\~ - ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. ( 7162) 

Tahmin Bedeli 

3000,00 

629,62 . 

920,00 

1235 ,00 

2182,00 

1715,50 

925,00 

1140,00 

tık Teminatı * * 
225,00 

47,23 

69,00 

92,62 

163,65 

120,62 

69,37 

85,50 

Karaağaç buz fabrikası için yaptırılacak 2SO 1 
adet Buz kalıbı. 
Cenaze araba hayvanlarmm yıllık ihtiyacı için 
alınacak 109SO kilo arpa. 
Zeynepkimil doium evinin yıllık ihtiyacı için 1 
alınacak Sebze. 
Nafıa Daimi Tamirat amelesi ile posta başı_ 
!arı ic;in yaptırılacak 130 takım elbise. 1 
Cerrahpa~a ve Haseki hastaneleri için alınacak 
40 tüp oksijen. 
Beyoğlu hastanesi için alınacak Röntcen film 
ve eczası. 

Sıhhat işleri Müdürlüğü için • yaptırılacak 7 
adet dolap ve 4 adet elbise askı tertibatı. 
Sehir Tivatrosu için alınacak kereste ve 
kontrplak. 

Tahmin bedelleri ile ilk tem;nat mikdarları yukarda yazılı işler ayrı ayn 1 
açrk eksiltmeye konulmuştur. Sartnameler Zabıt ve Muamellt Müdürlüiü ! 
kaleminde ııı:örülecektir. ihale 3/9/940 Sah günü saat 14 de Daimi Encümen. 
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılma 
a:t Ticaret Odası v<"sncalarile ihale eiınü muayyen saatte Daimi Encümende 
bulunmaları. (7492) 

~~--~~------~~--------...,...-----------
İstanbul Mıntakası İktısat Müdürlüğünden : 

lktmat Vekaleti ihtiyacı için 4.200 adet tezıılh malzemesine ait teferrüat, j 
mekik, tarak. gücü, cırcır, çengel, ıplik ve tarak c;ekeceii çerçeve ve cücü : 
telleri pazarlık suret ile satın almacaktır. 

1 - Şartname da'remizden tedarik edilir. 
2 - Pazarlığa iıtirak ic;in 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanunu ahki. 

mına uygun olarak yüzde 15 kat'i teminat akçesini vilayetimiz Muhasebe 
müdürlüğü veznesine yatırması. 

3 - Pazarlıkla ihale tarihi 19/9/1940 Perıembe günü saat ıs de Sir-1 
kecide ki:n liman hanındaki müdürlüğümı.izde te9ekkül eden komisyonda ya-1 
pılacaktır. "7465., 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma ve 

r------__ .FI L_M __ Nevi Mlk. 

Eksiltme 
Mu. Fi. Ekalltmenln 
Kr. S. T. G. S. 

Prasa 1500 5 
D. Domates 900 10 

Komisyonundan : 
lı. Te. $ekil 
LI. Ku. 

Deniz ve Kara İnşaatçılannın Nazarı Dikkatine 
n... (Satılık Köknar Direk ve Serenleri) 
....,.,Jet Orman işletmesi Aband - Keremali 

Revir Amirliğinden 
'ltlet.nembin Aband Bölgesince hazırlanmı9 ve Bolu - Düzce Sosesi 

-~--lıi Tatava Depomuzda istif edilmiş boyları 8 metre ile 12 metre ara. 
~ llletre 243 desimetre miklbı muadili 1016 tane köknar direği met
lı• 1053 kunıı ve boylan 13 metreden 23 metreye kadar muhtelif çap. 

•metre 112S desimetre miki!:ıı muadili 148 adet koknar sereni metre 
l209 lnıruıtan açık arttırmaya çıkanlmqUr. Her iki kalem için yapı

arttınnalar ayrı ayrı olmak üzere 28/8/940 Çarşamba fÜnü saat 15 te 
!>· Or. Iı Revir imirliiinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
n % 7,5 teminatları ve evrakı lazıma ile birlikte aynı giın ve saatte 

!l'll•ra.aa müracaatları, 
lartnameJer Ankarada Orman Umum Müdürlüğü ile Bolu ve Istan. 

Onn.n Müdurliıklennde, Direk ve serenler yerinde cörülebilir. Fazla 

N 
alnıak istiyenler Düzcede bulunan revirimize muracaat etmelidirler. 

OT: Direk ve serenler Akçeşehir ve lzmit limanları ile Adapazarı ve-
sıata iatas70Rlarına indirılebilecek va.ziyet\edir. ( 7367) 

------------------..... ------·------- -----~ 

I k K k L:ıhnna 1500 5 

__ ah ı ona • \ ~. ~=~~a !~~ ~~ 
ve Sinema arsası Y. saınta 4000 l 

Ayşe :faııul. 1400 15 
Şehz.adebası caddesinde Turan D. Bezelye 400 18 
Tiyatrosu yanındaki konak K. Kereviz 500 6 ~ 
müşterinin gostereceği arzuya Havuç 300 5 
göre olduğu gibi veya binanın 12 s. Knb:ığı no ıo 
kaldırılması suretile mevkien D. Biber 500 10 
Sinema inşasına elverişli arsa- Y. Domates 900 8 
sının tamamı veya çift Apart- K. Barbunya 200 13 
man inşa edilebilecek arsanın Semizotu 400 8 
yarısı satılacaktır. İc;indekllere Karnabahar 2000 13 
müracaat. 

•'!!~~~~~~~~~~~~~~ 1 F.nglnar 1000 11 Hıyar 2000 l 75 
I.i:'ııon 5000 4 
Patlıcnı 10000 3 Demir ve saire satışı 

4 / IX/940 Car
samba .saat 14 

157,84 Açık 

Taksim stadyumu dahılinde 
bulunan demir potrel, demir su 
borusu, oluklu saç, demir par. 
maklık tribün ve güleş ringi tah 

bpnJ'l6lk 2500 7 :ın 
ı - Istanbul Bölge Sanat Okulunun 1940 Mali yılma mahsuben ya.ı: seb

zeıi elrsiltmeye konulmu,tıar. --
laraçhanebatmda Horhor caddesinde Telefon: 20S30 

1 
talan, demir kasa, yazıhane, ma. 
roken bir kanape ve ilci koltuk 
vesaire 19 ağustos 1940 pazartesi 
günü saat 18 de satılacaktır. Al. 

2 - Eksiltme Cafaloilunda Yüksek Mektepler muhasebeciliiinde ya. 
pıl:ıcaktır. 

3 - istekliler Ticaret Odasının ı 9.,0 yılı vesikasını ibraz edeceklerdir. 
4 - Şartnameyi ıörmek iıtiyeıtler mektebe müracaat ettitdW. (TS~) 

. ' ANA - İLK ORTA LİSE 
&lld talebenin Eylul'ün beıtine kadar velilerile beraber müracaat ** b11tlarını yenilemeleri lazımdır. Eski ve yeni talebenin kayıtları 
itin ... t 10 - 17 ye kadar yapılır. Bütünlemelere 27 Apstosta haş

ır. Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren başlanır, Son sınıfta 
.. beai de vardır. 

Tale6e mektebin hususi Otobüs ve otQmolüli ile evlerine nakledilir .-

KirkJareJi Daimi Encümeninden : 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

t1rldareli - Babaeski yolunun 19 + 0000 - 27 + 000 inci kilometr~leri 
musaddak "24157 .. lira (28) kuruşluk keşiften müfrez (16,000) on 

bin liralık k11mm tamiratı eıasiyesi işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

1 - Bu. i,e ait eartname ve evrak ıunlardır. 
4• - Ebiltme prtnamesi, fenni ve hususi prtname. 

- Malı:avele projesi. 
& - Xqif ve metraj cetveleri proje: 
C - Baymdırlık iıleri genel ıartnamesı. · 
late1enler bu tartname ve evrakı bilibedel Kırklarel; Nafıa Müdürlüiün. 
llabilrler. 
2 - Ekaıltme 10 EylQl 940 tarihine rastlayan Salı günü saat "15,, on bes-

ltll'ldarefi Daimi Encumeninde yapılacaktır. 
1 - Muvakkat teminat "1200., liradır. 
4 - ltbu teminattan maada isteklilerin eksiltme gunünden seıc:z gün ev. 

-' X1rldareli Villyetine müracaat ederek bu iı için alacakları müteahhitlik 
•e 2490 sayılı kanun mucibince verilmesi lazım gelen di&er vesaik 

l"IP• etmeleri. 
1- - Teklif mektupları yukarda ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

t.-ı•lflllM kadar Kırklareli Daimi Encümen nyaaeti.-ıe makbuz mukabilinde 
"''-ılni"r. Posta ile ıonderilecek mektupların ikinci maddede yazılı saate 

lebniıt olması ve dı, zarfm mühur mumu ile iyice kapatılmış bulun-
lbmıdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. "7471,. 

Matbuat Umum l\lüdürlüğü~den_: __ ___;,. ___ _ 
l - Ayda bir defa ne,redilmekte olan Ayın Tarihi Mecmuasının bir se. 
'tab'ı iıi kapalı zarf uıuliyle miınakasaya konmuştur. 

2 - Azami 2S formadan murekkep olan mecmuanın beher nüshasmın 
tab'ı (1.000) dir. 

S - Pormasmm 18 lira itibariyle tahmini bedeli (S.400) muvakkat te. 
....,..- -·'" (40S) liradır. 

4 - Münakasa 4/9/940 tarihine mı.isadif Çarşamba günü saat 15 de An
,--.--... Başvelı:ilet Matbuat Umum Mi.ıdürliıiü satın alma komisyonunda 

mak iııtiyenlerin gelmeleri gör
m~k istiyenlerin her gün mahaL 
!inde Halime müracaatları ilan 
olunur. 

i LAN 
Beyo!llu dlSrdUncU sulh hukuk hl

klmllOinden: Kurtuluş makaracı so
knlr Nebean apartımanında oturmak
ta iken, ölen Sahabın terekesine mah
kemece elkonulmuştur. İlan tarihin
den başlamak ilzere alacak verecek 
\'Cqalr suretle aldkadarların bir ay 
mirasçıların üç ay kinde Beyoğlu 
dördüncü sulh hukuk hAkimliilne baş 
\'\Jrnıaları müddetinde baş vurmıyan
lC'r hakkında kanunu medeninin 561, 
560 uncu maddeleri hükümleri tatbik 
edileceği iUln olunur. 

KAYIP: Uzunkö.prünün Hem itli 
k l:iyü ilkokulundan 928 senesinde al
dıl:ım şahadetnnmeyJ kaybettim. Ye
n isini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Anadolukavaoı Sed bataryası 
Cavu,u Ferhat Balcı. -----

Askeri ,,Fabrikalar &atınalma 

Komi~yonu ilanları 

__ ,,.,.,, cuut:u ut:tıeıı ı;ıuu wa uıan 1 
50 ade~ ordu tipi nöbetçi muşambası 
20-8.940 Salı günü saat 14 de Salı
p:ızannda askeri fabrikalar yollama
sındaki satın alma komisyonunca pa
zarlıkla ihale edilecektir. fsteklllerin 
mu\•akkat teminat olan 112.5 lirayı 
her hangi bir mnlmüdilrlüğüne yatı
rarak alacaktan makbuzla birlikte 
mezk(ır gün ve saatte komisyonda bu
lunmaları. Şartnamesi her gun komis
yonda &örülebilir. (6949) 

. .. lacaktıir. 300 Ton Yeril Llnterı Pamujju 
S - $artnameler Ankarada Başvekalet Matbuat Umum Müdürlüğü Ev- Alınacak 
Mtidürlüfünden, Istanbulda Matbuat bürosundan parasız olarak alınır. 'rahmin edilen bedell "84.000" lira 
1 - Taliplerin teklif mektuplarını şartnamede ve 2490 numaralı kanun_ olan 300 ton yerli Linters pamulu As-

ruıh vesaikle beraber 4/9/940 Çarşamba gı.inü saat 14 e kadar Ankarada 1 kerl Fabrikalar Umum MüdilrliltW 

'ôevlet Denizyollan işletme Umum Müdürlüğünden: 
19 AğusfO!;fan 26 Ağustosa kadar muhtelif hatlara kalkacak 

vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

1 mroz hattına 
Ayvalık hattına 

lzmlr .Urat hattına 
lzmlr lllve poıtaaı 

ve kalkacak lan iskeleler 

Salı 12 (Cumhuriyet), Perıembe 12 de (Aksu) 
ve Paıar 16 da (Ege). Galata nhtunından. 
Salı 18 de (Konya), Cumartesi 18 de (Menin). 
Sirkeci rıhtımmdan. 
Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Tayyar). Top
hane rıhtımından. 

Pa~artesi 13, Salı 9.SO, Çıu~amba: Percembt
Cuma 16 da ve Pazar 8.15 de (Marakaz). Ayrıca 
Cumartesi 14 de ve Pazar 19 da (Sus). Galata 
rıhtımmdan. 

Pazartesi, Salı, Çarıamba, Cuma 11.15 de (Sus). 
Galata rıhtımından. Aynca Çarıamba 20 de 
(Antalya) Cumartesi 20 de (Konya). Tophane 
rıhtrmından. 

~ah ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhu
mmdan. 
Pazar 9 da (Ulgen). Tophane rıhtımından. 
Çarımba ıs de (Buna). Cumartesi ıs de (Bar. 
tm). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar l 1 de (lzmir). Galata rıhtımından. 
Perıembe 13 de (Tırhan). Galata rıhtımın'1an. 

(7495) 

NOT: Vapur .seferleri hakkında her türlü malı'ımat aşağıda telefon nu-
maraları yazılı Acentelerimı %den öğrenilebilir. 

Galata B•ı AcentellCıl G:ılata rıhtımı, Limanlar Umum 

Galata Şube " 
.MlicHirlüğü binası altında. 
Gıılata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Rcislli;I binası- altında. 

Sirkeci " " Sirkeci, Yolcu Salonu. 

42382 

40133 
22740 

'-~-----_,·,------~-.,, Gümrük Muhafaza Genel K. İst. Levazım A. 
Satınalma Komisyonundan 

29 Aiustos 940 Pertembe günü saat 15 de 6000 çıft erat fotinı kapalr 
zarfla alınacaktır. Tasmlanmıt tutarı 33.300 lira ve ilk teminatı 2497 lira SU 
kuruştur. Sartname ve nümunesi komisyondadır. Her gün görülebilir. 

isteklilerin kapalı zarflarını muayyen zamandan bir saat evvel Galata 
Mumhane caddesi lbrahim Rifat Han ikinci kattaki komisyona vermeleri. 

"6962., 

V AKIT, NAKİTTİR l •• 
5 porsiyonluk blr komprime ile ( Su ve ateşten gayrl hariçten biçblr 
madde ilAve etmeyi dUşünmeksizi n) 15 kuruş mukabilinde ıs dakika 
gibi kısa bir zamanda zengin vP i.ştihalı bir sofra hazırlıyablllrslniz. 
Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir çorbayı 

her zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydası Aşikfır olan çorbalık sebze komprirrıelerl

mlzin senelerce nefaset ve tazeliği nl m uhafaza ettiğine şahit olacaksınız 

ÇAP MARKA 
MERCiMEK. BEZELYA, NOHUT vesalr hububat sebze ve çorbalık 

Jrnmprlmelerini kllerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
Aileler lçin olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temini kııblldl r. Bakkallarınızdıın 50 gram· 
tıR bir komprime 9/ 100 gramlık b ir komprimeyi 15 kuruştan 

alabi Hrslniz. 

BEŞiKTAŞ : ÇAPAMARKA Tarihi tesisi : 1915 

Devlet Demiryolları ve Limanları ~şletme idaresi ılanları 
•• .- ....... a.u.ducai ut:uc:u \ AO"'+U} a.l cı& \. -,"1.J al.U UI UuıD _,V .UUC:Ul mUO\C&ll C!C._ 

trik malzemesi (27.8.19-40) Salı günü saat (10,30) on bu~ukta Hay~arpap
da Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ekııltme usulile satın 
almacaktır. ~ 

Bu iıe girmek istiyenlerin (123) lira (64) kuruşluk muvakkat temı~ 
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme cünü saatine kadar ~ 
komisyona müracaatları llzımdır. 

Bu iıe ait prtnameler komisyondan parasız olarak daiıtılmaktadır. 
(7193) 

Muhammen bedeli 9260 (Doku~bin 'ft yüz aıtmıı) lira olan beyal 
ıoıap vt' tos sabunu 27/8/1940 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulil 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu iıe cirmek istiyenlerin 694,50 (Altı yüz doksan dört Hra el~i) 
kun1'1ü muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii veııilı:alan •e ıU.lii• 
leri1'i aynı elin saat 14,30 za kadar Komisyon Reiıliiine vermeleri iL 
sımdw. 

~rtnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Ha1• 
darp&f&'da Tesellüm ve Sevk Şenifinden datıtılacaktır. (7195) -

* * · Muratlıda Sırtköy Taş ocaklarmdan ihzar ~dilmek üzere 15000 metr' 
mikabı balast kapalı zarf uıulile s:ıtm alınacaktır. 

Bu itin muhammen bedeli 29250 ve muvakkat teminatı 2193,7S Hradı~· 
Münakasa 2 Ey161 1940 Paurtesi günü saat 11 de Sirkecide 9. cu Iıletme b·" 
naı.ında A. E Komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 

lsteklile
0

rin aynı cün saat 10 a kadar kanuni vesaik ve teminatını ihtiva 
edecek olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler 147 
kuruı mukabilinde Sirkeci veznesinden temin edilebilir, "7164" 

AN BAR INŞAATI 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

ı - Diyarbakır Yıldızeli istasyonlarında yapılacak ambarlarla idare 
binalan ile sair i,ter pazarlık suretile açılı: eksiltmeye konulmuıtur. Ke.. 
tif bedelleri Diyarbakır için 105268.0S lira Yıldızeli için 35858,15 liradlt'· 

2 - Eksiltme evrakı Diyarbakır için S Yıldızeli için 3 lira ımakabi
linde ofis umum müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Pazarlık 20/8/940 tarihinde saat 15 de Ankara ofis binasmcla .,._ 
pılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Diyarbakır için 6Sl3,40 lira Yddııeli 
için 17"~ ~ı liradır. 

S hteklilerin pazarlıia iştirak edebilmeleri için ofisten ehliyet 
vesikası almaları tarttır. 

6 - Bir"nci maddede yazılı inıaat ayrı ayrı kimselere ihale 
bilir. "6167,. 

_:..;.::;._ ________________________________________ _ 

Kızalhisar Belediye Reisliğinden : 
Kızılhisar kasabasınm h:ıli hazır haritalarmın yeniden alımı 

ralı zarf usulile eksiltmeye çıkartlmıştır. 
Iş:n vüs'ati meskUn ve cayrimesk\ın 125 hektardır. Bedeli keşfi mak

tuan "3000,. liradır. Muvakkat teminat 225 liradır. 
lhale Kızılhisar Belediye dairesinde arttırma ve eksiltme ve ihale ko

misyonu tarafmdan 2 Eylul 1940 günü saat ıs te yapılacaktır. 
İstekliler Ankarada Belediyeler imar heyeti fen ıeWiinden eksilt

meye iştirak vesikası alarak bu vesikayı teklif zarfına koymaları lizımdıf• 
Teklif mektuplarının tayin edilen saatten bir saat evvd Kı.ı:rlhi .. , 

Beled:ye Reisliğine verilmesi. Posta ile gönderildifi takdirde bu aaattell 
evvel cönderilmiş olması lazımdır. (7029) ~ 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman, Ziraat, Veteriner Fakültelerinde tal; 

be kayıt ve kabulüne 15 Afustos 1940 tar.hinden itibaren başlanacak ve 
Eyh11 1940 günii akşamına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, fizik, kimya, cebir, Tür~ 
tahrir ve yabancı dilden "Fransızca, Ingilizce, Almanca dillerden biri,, P'" 

seçim imtıhanına tabi olacaklardır. 
2 - Seçim imtihanı Ankara ve Istanbulda 1, 2, 3 Teşrinievvel 940 ıiill

lerinde yapılacaktır. 

M,ydanmda Koç Apartrmanmda Başvekalet Matbuat Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunda 
alma komisyonu Riyasetine tevdi etmeleri veya taahhütlu mektupla l 2a-8-940 Çarşamba günü saat 15 dt' lstartbul Levazım Ami;liği 

Satınalma .Komis)!Pnu ilanları 

3 - Enstitümüz fakUltelerine yazılmak istiyenler kayıt ve kabul prtl,. 
rını Eııstitü Rektörlüğıi ile Vilayet Ziraat, Orman, Veteriner Müdürlüklefİ1l 

~alepll Sünnetcibaşı den ted.ıdk edebılirler 
torunu Sunnetçi · 1'-

JDJ&ııde:mıeJeri rica olunur. Kapalı 1.arlla ihale edilecektir. Sart-.---
Kaysen. Vı'la"yetı' Daı'm"ı Encu"menı'nden ·. ııaıne C

4
> lira <20> kuruş mukabilin. , de komisyondan verilir. Taliplerin 

Kayseri memleket hastanes·nin ihtiyacı olan 104 kalem alltı cerrahiye muvakkat teminat olan (5450) lirayı 
• 155 kalem mualece ve edevatı tıbbiyesi açık eksiltmeye çıkarılmll ve zu.. h::vl tekllf mektuplarını mezkur «ün-

liar -edecek talipler tarafından yapılacak tenzilat haddi layık cörüldüfü tak. de sa a t 14 de kadar komisyona verme-
6de 27.11,940 Salı günü Villyet Daimi Encümenince ihales 'nin icrası mu- leri ve kendlleriı;ıin de 2490 numaralı 

trer bulunmu, olmakla taliplerin listeyi görmek ve şeraiti anlamak üzere kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa-
[.11J9tlın'bal ve Ankara Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüklerine muracaat_ lklf: komisyoncu olmadıklarına ve bu 

fl&n olunur. "696S,. .şle alAkndar tüccardan olduklarına 

labiL• "'" Nc .. ri) at MUdıirü Hıolil LCıtfi DÖRDONCÜ, Gazetecilik ve 
N~riyat T. L . Ş. Basıldıiı yer: TAN Matbaası 

Eski Feyziati 

dı-.a Ticaret Odası vesikasile mezktlr 
ciın ve saatte komisyona ı:nüracaat

ı:ırı (7072) 

Yatı!ı BOGAZiÇI LiSELERi Yatısız 1 

Aaet 

9500 f p yular başlığı 
9500 İp yular sapı. 
9500 Zincir yular sapı. • 

h d 
4 - Seçim imtihanı Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde yapılaca 

A me Temiz tır. Istanbulda imt!hanın olacaiı yer Ziraat, Orman, Veteriner Mudürluld" 
Uemizden Halepli un- rine müracaat edilerek öfrenilecekt:r. · 

·anile benden başka S - Sıhhat raporu nümunesi Enstitü ve Vilayetler Ziraat, Orman, 1/C. 
ilnnetçllik yapan yok-1 teriner Müdürlüklerinden tedarik edilir. 
ur. Adres: Çemberlltaş Başka rapor kabul ed.lmez. "7169,. (4492) 
fürklstan kıraathanesi - ...,.,... " .. .:-:. • ..... ~ ----
yanında No. 3 Tel: 21809. P. T. T. Umumı Mudurlugunden: 

Yukarıda yazılı Uç kalem muytabl- Amirliği satın Rlma komisyonunda 
ye alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 1 yııpılacaktır. Tahmin bedeli 6635 lira. 
20 8-940 Salı günü saat 14 de Topha- ilk teminatı 497 lira 62 kuruştur. Nil
nP.de Lv. Amirliil satın alma komls- ! mııneleri komisyonda görülilr. lstek
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli lilerln belli saaUe komisyona gelme-
10,917 lira 50 kurus. ilk teminatı 818 lerı. (246 _ 7242) 
lira 81 kuruştur. Sartname ve nümu
n.-!=l komisyonda görillilr. İsteklilerin 
keı.unt veslkalarlle belli saatte komis
yona gelmeleri. (230 - 7011) 

l - Taahhüdün ademi ifasından dolayı açık eksiltmeye konulan "5,000" 
beş 1:-in metre Üç nakilli kurşunlu kabloya münakasa ve temdidi müddetlC' 
rinde talip çıkmadığından pazarlıkla satın almacakur. 

2 - MuhamMen bedel "1250., bin ıki yüz elli, muvakkat teminat "93.7Sjj 
doksan üç lira yetmiı beı kuruş olup pazarlık 4 Eylül 940 Çarşamba ,arı. 
saat "11,. de Ankarada evkaf apartımanı üçüncü kapısından cinlen biriıı" 
katmdaki P . T. T. satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lstekl:ter, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubll 
ile kanuni vesikalarm hlmilen mezkur gün ve saatte komisyona ·mürac••' 
edeceklerdir. 

612,000 kilo :fırın odunu iki taksit
te alınacak'tır. Pazarlıkla eksiltmesi 

4 - Sartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, lstanbulda Valde Harırll
da ikinci katta P. T. T. Levazım ayniyat ıube müdürlüklerinden parauz "" 

1 
Metre 

~-. ntr arta ve lise sınıfları için eski talebenin kayıtlarmı tecdide ve yeniden talebe kaydına baılanmıştır. 5500 Astarlık seten. 
'ltltiinleme imtihanları 27 Afustoıtan itibaren başlıyacaktır. lstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36 • 210 2000 Kol astaı-lıjı. 

"mavutköy _ Çiftesaraylar 1 Yukarıda yazılı astarlıklar 20-8-940 
•••••••••••••• ·-ı. ···••••••••••••lıi Salı günü saat 15 de Toohanede Lv. 

TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE ERKEK KIZ ve 

2ı>-8-940 Salı günü saat 14.30 da Top
h~nede Lv. Amirliii satın alma ko-
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 10,710 lira. ilk lemlnab 803 lira 
25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görillür. İsteklilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. (247 - 7243) 

rilec.~ktir. "4440., "7096,. _/ 

Universite Rektörlüğünden: 1 Universitede 120 lira ücretli mimarlık açıktır. Taliplerin bonservisle~ 
ve difer ve11kalarile birlikte Puarte1l •e Perıembe günleri rektörlüie ııı 
racaatlan. "7405 .. 


