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Inönü bugün Istan-
hulu şereflendiriyor 
Milli Şef dün gece hususi. 
trenle An.1<aradan aqrıldılar 
l~nk~r~:"~9'{A:A::) - Reisicum· dafaa Vekiı·~~i"'~;k~:~: .. ·~:ki'i:tl:' 
·ı hur İsmet İnönü bugün saat 22 de müsteşar ve müdürü umumileri, 
hu " t b ı b k t t Ankara valisi ve belediye reiıi ile . suıı t renle atan u a are e e - . . . 

• l'llıtlerdir. merkez komutanı ve emnıyet mu-
f ll•·11" ş f d B M M ı· · dürü tarafından uğurlanmıştır. 
! .&YU ı e , gar a . . ec ııı l . d M . 1· . k b 1 b d 
! Reiai Abdülhalik Renda, Baıvekil nönü, ün assıg ıyı a U ~~ur U 
İDr. Refik Saydam, Genel Kurmay Ankara, 19. (A.~.) - Reıııcum-
i Başkanı Mare~,al Fevzi Çakmak, hur Hazr4:tlerı bugun saat 16 da 

1 
Vekiller parti genel sekreteri ve memlekebnc avdet etmekt.e ?lan 
Parti u~umi idare heyeti azaları, Fransa büyük elçisi Maaaiglı'yı ka·ı 
~hualaı-, genel kurmay, l\1il1i Mü- bul ~~.~~.~.~.~~~~.~?,~.~.: ............................. .. ............... .......... .............................................................. ...... 
Yunanistana 

yapılan 

teh ditler 
Yazan: ASIM US 

. Almanlar bundan sonra l ngiliz 
l ıtr.~rılanna gidcccl~ olen bitaraf 
genı·~cri de imha clmiyc kor:ır 
Yenruşlcr. 

B Üyük Britanya adasının ctra· 
fına maynlcr konmu~~ Bu saha. 
lard;ı Alman tayyarelerine kayıL 
1tz:, iar ts12 lOOITU2! etmek emri 
'Verilmiş. Hülaııa Almanyanın 
§İmdiye h:adnr 1ngiltcrcyc knr§ı 
t:ı.tbik ctti{:i yanın abluka siste. 
illi artık tamam abluka şekline 
c.irecekmi~. lngiliz milletinin ha· 
rıçter bir ton gıda ve ilk madde 
almarnaıı ada üzerinde açlıktan . , 
n~~Yct amana gelmesi için müm .. 
kun e lan her çareye baş vurula. 
«.krnıı ..• 
• B~im bildiğimiz Almanyamn 

•ırı:diye kadar Ingiltereyc tntbik 
cttıği abluka yarım dcğif, tnm· 
dı. Tnm dc;;:ı idiyıc ncd:?n dola .. 
Yı bugüne kndnr gcciktiı-ildi? iş. 
tc bu mülahaza dolayısiylc Al. 
~nlan:ı lngiltereye karşı yeni 
b:r ablulm gİ:.tcmi tatbik etmeye 
başladık?arın1 ilnn etmeleri bira~ 
ınar.alı bir 1-arckct gibi görünü
Yor. i\cab bu yeni kararln bir 
haftada:ıbt!ri l ngiltereye yapdnn 
dc'!\cı:ne tnarru:dan nmsında bir 
1 .. 
nunaıı~bct var mı<lır? Bu dene. ne. tnnrruzları Almanlnra Büyük 
rıtanyn adasının bir yıldırım ta. 

nrruzu ile zaptedilcmiyeceği im .. 
naatini vermiştir de uzun süre· 
b~k bir abluka ve yıpratma hnr. 
hınc devam etmek zarureti mi 
811~ olmu~tur? 

b' Zıra Büyük Britanyn adasını 
ır Yıldn·ı..-n taarruzu ile istila et. 

rn~k Planının ynkın bir zamandıt 
t.·tb'ı• • •• k" ld ._ • u h\u~ un c uı>ça :ne tam 
~blı.iknya, ne <le yı::rım al:luknya 
l<l.cet kalm:ız \'c ihtimal ki 1 tal. 
Yarıların aon günlerde Yunanis· :ana ltarşı cösterdikleri hcrcket. 
erle bu vaziyetin de bir müna. 

( Dcı amı 4 iincııdc) 
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Yarından ı tiba
r~gaze~em·zde 

Muamma 
Heyecanlı bi r 
zabıta 

"------- romanı l 
ti 

ıngiliz Somalisr 
tahhve edıldr 

• 

Bütün toplar ve 
malzeme 

irkap eddmişhr 
italyanlarm zayiab 

çok fazla 
Lo11dra, 19 ( A.A.) - Hcsmt teb

liğ: 

Somali muvaff akıyctle tahliye 
edilmi~tir. 

ltalyan zayiatı bilhassa kJra .. 
gömlekliler cüzitamlan ar:ı ında ve 
Ingiliz zayiatiylc nisbct edilcmiyc. 
cek derecede ağırdır. 

Müttefiklt.•rin Somalideki ipti. 
dai teabirlcri sıkı bir Fransız ve 
ln~iliz işbirliği esasına ist inat et. 
mekteydi. 

Bu p!amı naz.aran Fr::ınc:;ızl~r bi!· 
tün yaziyctin mihveri olan Cı~utı .. 
de sa~ l'cnahr tutncaklardr. 1· r.ııı
sız hükumetinin yeni ınulıac:am~t 
vaziyetine i.,.tirake ani ola~ak m. 
ha,·et vermesi üzerine renı Ye va. 
him bir vaziyet doğmuş bulundu. 
Müttefik kuvvetlerden yarısından 
fazla 1 muattal bir hale geçince ha .. 
sıl olan fe\ kalf'ıdc ,·azir~~i~ önü~c 
gec;ır.S için derhal .en f ıılı t~dbır
ler almak ıazımrı:e'dı. ~luhtelı f h.ıl 
suretleriyle karşıla.t ık. 

Somaliyi emniyette btt)t,ın~unnı. 
va kafi kuvvet se\ kedebılırdık, fa. 
İrnt bu suretle hareket mühim ih.ti. 
yatların hurada kullamlma~ım. ın-

( f)cııam ı 2 mcıde 1 

Fikret 

lngilterege 
Dün şiddetli 
hava hücum
ları yapılmadı 
Evvelki gün 141 Alman 
taı1aresi düşürüldüğü 

resmen tesbit edildi 

Miıano ve Torino 
tayyare fabrıka
ları bornbalandı 
J.(Jndra, 19 ( A .A.) - Du sabah 

fecir nkti münferit hir dü.maıı 
tayyare-'inin l ngilterenin cenubu 
şarki 5ahilindc bulunan bir ~ehre 
birkaç bomba atıp bir evi tahrip. 
birkaç c\·i de hasara uğratma~m ı 
müteakıp ha~ta arabaları, imdat e. 
kipleri. itfaiye \"C polis harekete 
geçmişlerdir. 

Enkaz a1tmda kalan bir erkekle 
bir kadm kurtarılarak hastahane .. 
ye nakledilmiştır. Bir garajın üstü. 
ne yangın bombaları düı;müş ve 
birkaç otobüs hasara uğramıştır. 
Bir müddet tcahhürle bir bomba 
infilak ederek bütün şehri sarsmış 
ise de ciddi hasarı mucip olmamı~ .. 
tır. 

ö'ü;;- mahdut hava faaliyeti oldu 
fondra, 19 (A.,4.) - Bugün 

öğleye kadar düşmanın mahdut 
( De!'amı 2 incide) 

ihtifali 
Dün şairin Egüpteki me

zaı ı başında yapıldı 

Fikretin mezarına Eyüp Jlalk evi tarafmda1ı konan çelenk ... 
.(Yazısı 3 üncüde). 

f. 

--
Geçen tJcneki fum·r! '""" umµm( bir görünüş 

iZMiR FUARI 
bugün açılıyor 
Ticaret Vekili iktısadl vaziyet elra· 
f ında mühim bir nutuk söyliyecek 

lzmir, 19 (llıısusi) - OnW1cu F .. b ı · ı 
Tas ajansına göre 

Amerika har
be iştirak 

etmek üzere 
Dev adımlar
la ilerliyor 
Moskoııa. 19 ( A.r1.J - Ta.:ı .ı 

jan ı bıldıriyor: 

izmır beynelmilel ıuan yarın saat uar munase e ' e 
on sekizde büyük merasimle açıla. 
caktır. lzmir belediye reisi Behçet 
Uz cwcl:i bir açı~ nutku söyliyl'
rck da\ ctiilerc hoş geldiniz direcck, 
müteakıhcn Ticaret Yekili Nazmi 
Tup uoğhı iktı adi vaziyet ctmfm. 
da mühim hir nutuk jrat edecektir. 
Bundan sonra Vekil kordclayı ke. 
$erek sergi gczilccektir. 

Gece Fuarda Yeki! \'C davetliler 
scrcfine büyük bir ziyafet verile. 
ccktir. Sergiyi gönnek üzere mem
leketin her tarafından binlerce \"a. 
tandaş gelmi~tir. Oteller tıklım tık. 
hm doludur. ·Devamı 2 incidr ı 

iki lngiliz nazırı türkç.c 
hitabede bulunacak 

I.ondra, 19 ( A.ı\.) - lzmir lu. 
arının açılması münasebetilc mtı-.. 
tcmlekcler nazm l.ord Lloyd ilr 
B. Amcry 20 ağustosta saat 18.10 
da radyoda Türk hükf1mctinc \'c 
fuar tertip heyetine hitaben mu .. 
vaffakıyet temennisinde buluna. 
caklardır. 

Her iki nazır da türkçc konu~. 
caklardır. Mcvce tulleri 31.32 ve 
19.60 metredir. 

Bir senelik harp müddeti zarfın· M • f k 1 F • N 
da Amerikan scrmayeJi, has:ım· Q CD r l S e - 1 
!arma karşı Latin ı\merikada mü· / • • • 

~~t~~,r~ıevki kazanmı~ bulun erıne kar şz Başvekıh bir 
Aydan aya Ingilıercyc yaplıkla· 1 R ı · b •• ı d • 

n yardımların ınahiycli ~oğalmak· on1en er!n ceva 1 nutuk soy e 1 
tadır. 

He~mi malCımata nazaran Birlcoe;ik du·· n veı·ı l d"ı 
Amerika lngıltcreye ~imdiye kadar 
1900 ta}'yare teslim etmiştir. Pek j l\1ac l _ 

13 
.
1

,.. . . 
" Sovyetlcrle yaptığımız 
sulh muahedesine kati yakında Birleşık Amerikanın ln· ar a .. vı ayet ıstı-

giltcreye yaptığı yardım ıle harbe yor, Romenler ise 4 vila- surette riayet edeceğiz,, 
işti rakı ara mda bir fark görebil yet ver· 
mck mü~kül olacaktır. R ıyor llc l inki, 19 (A·A·) - D·N·B· 

ajruısı bildiriyor: Birleşik Amerıka Almanyaya omen Bulgar 
karı;ı mücadelelerinde o kadar ileri· -
ye \·armı~tır h.i, lngıltcre mücadele· •• k 1 · d n:ı.ş ... ckil Rit1 bugün radyo ile 

\'erdiği bir nutukta, §arktald bü
yük komşu ile mUnascbatın teVa· 
zün bulmasııun. Finlandiyanın kal 
kınmssı için esaslı bir nillc t~. 

kil ettiğini beyan ctm.istir. 

den sarfınazar dahi edecek olsa, muza er e er 1 e 
belki de birlc3ik Amerika yolun 
dan d<inmiyecektir. başladı 

Şarkta Almanya ile ,.e garpta 
J aponya ile pek yakın biı istikh.'ll 
de çarpışmalar derpiş eden birlc,.ik 
Amerika, deniz 1ıava Ye kara kuv· 

( 1 ıı; ı.H ~ nciclt:) ( DCt'anıı 2 i11cide) 

veııerinin sua.ıııanması için pek Gün lerı·n peşı·n den.· 
vasi bir program tahakkukunu ele 
almış bulunmaktadır. Harbin ye· 
niden yayılması tehlikesi mevcut· 
tur. Birleşik Amerikanın harbe giı 
mcsi bu harbi emperyalist dünya 
harbi haline koyacaktır. 

Müdafaa 
nizamları 

Bütün İngiltereyc 

teşmil edild i 
Londra 10 (A. A.) - Dahili 

Emniyet nezaretinin bugün ncş 
rctliği bir cmırnameye tevfikan 
müdafaa nizamları bütün 1ngil. 
tereye teşmil edilmektedir. Bu 
emirname ile İngiltere lskoçya 
ve Galles memleketindeki mahal. 
li komiserler kendi mıntal:aları 
dahilinde ve müdafaa ınaksadile 
emirler ve talimat vermek salahi. 
yetinde bulunacaklardır. Bu ko .. 

( Dcı·amı 2 incide) 

Dünyadan harbi kal
dırmanın çaresi'? 

Avrupa harbinin insnnhk alemi için aldığı elim manzara l:ar::ı 
sınd::ı. bir çok kımscler diişünüyorlar: Aeab:ı hnrp denilen hal ~J::~ rı. 
Yel ıçın zaruri bir mal nıidiı ? u.r glin dünya yıizundcn h::ırbı ıtnldır
nı:ı.k mümkün uc"'il midir? 

. Unıumi H::ırp~cn sonra kurulnn 'Mıllctler Ccmly~tinin_ gf.ıya ~il: .he
dcfı bu idi. Avrupa milletleri :ırasında slliüıb.r ıahdıt edılı>crl:tı. Lnr· 
bin önüne "'eçilecekti. Bu mnksatl::ı konferanslar to.:>lnndı. Gir çok dev. 
lctlerin m:rahhuslr.ı 1 cıltlC'r dolusu sör.ı<'r söyledi· nir çok lmrarlnr 
VC\rildi. Fakat bunların hiç birinden ameli biı netice c;ıltmadı. Nihn\l"t 
ışto herkesin gördiiği.i , c hildiğı gibi Avrupayı kn.c;ıp l:~vurnn hnr .ı 
üfctı :rl'nidcn meydana geldi 

Bu.ıdan çıkncak mana ımdur: 1-~vet. harp milletler irL"1 bir i:rctı .r 
~akat insa'lların bilerek· istirer.f>k kendi elleri ilP ha?.ırlac!ıl:l:ırı 1 .r 
uf('l. Ruv ... d galebe halinde h::ık ynratan bir vasıta oMnl;ftıı 111~ 1111·' 

;LI mi bu nfctt<>n kurtulnmc.z. Yalım: bıı~iinl;ü harpte olJu~ı ı:tbl ;: 
C:\\'lizi hnrbc karar VC'rCnll"rİn mcmlekGtler"nde ba~1';ı:mnnc"n eCL 
b. .. - n .. 1 ~r 11.•· ır gun nefer olarak ntcı; hattında hizm("t C'tMc>st b(";rı!'.' 1111 

ide olunsa belki o vakit bu afet dUnyndnn Jınlknbilir· r \ \'I 
11ASAN 1\1'1'' •' 
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Şehir /f.,1cseleleri: 
---- a:wwws ırıws ~---

Surları harabtden 
nasıl kurtarabilirız! 

1 Macar - komen 
n1üzakerelerı 

Maarif Vekaletinin 1.stanbuldnkl 
tarihi çeşme ve tilrbeleri tamir et
tirme~ teşebbUs\ine geçtiği ve bu 
münasebetle bu gibi eserlerin tes. 
bitine başlanmak Uzcre olduğu ya
zıldı. 

Vekaletin bu tcşebbUsUnU ne kn. 
dar takdirle knrutlasak yeridir. 
Gazi köprilsUnUn Azapkapı tara
fmm başında bulunan Sinanm 
çeşmesi başlıbaı;ıınn bir il.bidedir. 
Bunu ve bu gibi tnrlhi değerleri 
korumak elbette memlekete büyük 
bir hizmettir· 

Tarihi eserlerin muhafazası mcv. 
zuu bahsolurkcn mühim bir nokta
yn temas etmek 1Il%Ulllunu duy_ 
dum. Bu da lstanbulu Yedlkulcden 
W. lialico kadar çevreleyen surla.r
drr. Yüzlerce S"nclik ömre malik o· 
In.n. Bizans ve osmanlı devirlerinde 
bUyUk rol oynıyan surları da mu.. 
hafazn etmek mecburiyetindeyiz. 
Surlar milll blrcr abide olmıyabl· 
lir, fakat mimari ve t.nrlht kıymeL 
leri bn.knnmdan muhafazalan 111. -
znndrr- Eski eserleri konıma ko
misyonu mUtea~dit defalar alnka. 
darlara verdiği raporlarda bu ın
zuma işaret etmiş bulunmaktadır· 

Surlar bugi.in ne halde? •.• Bunu 
uzun uzun izaha ne hacet var. Ba
kırköyden trenle şehre girerken 
gözUn11%e çarpan manzara 8urlarm 
bugUnkQ halini size ifodo edecek
tir· Kuleler çatlamış, duvarlar yı_ 
kilmış. içleri pislik mahzeni haline 
gelmtş. .• 

Peki ne ynpalnn! Kilometreleri 
bulan surlnrı tamir ve muhafaza 
için milyonlar mı sarf etmeli? .. Ha
yır! Bence böyle bir masrnfa ne 
belediye, no Mnnrif Vekwcti ve ne 
de devlet biltçesi dayanamaz. Yn· 
pılacak iş Os:m:uılı tarihinde rol oy
namıu Yedikulc zindanları gibi yer. 
Ierle 8urlarm şehre giıi.' kapılan· 
nr "Topkapr, EdlrnekapL YcdiklJ
le kapınr,. gibi kısmılnn restore e· 
8a&larma göre tamir edip mubafn. 
za etmek, d.Jğer tnra.flan knldır -
mnk ... 

Bu eekilde kalnn kwmln.r nz 
masrafla dnimt surette hllsnU mu
hafaza edllcbDlr· Bu yapılmayıp ta 
bütün surlo.rm rnuba!azasmı inte· 
mek hepsinin birden -pek fnzl:ı 
değil- 25. 30 sene sonra ortadan 
kalkmnsmı istemektir· 

Şimdiye kadar surlarm tamlrl 
1~ on para sarl'edilmed!ği de bu
nun bir dt!lllidlr. O halde bugtln 
surlarm yer yer çlSkmUş olan Ja. 
smılannı kaldırmak. di~er tara.fla
rmı muayyen blr proğraı:ıln sene. 
Jere taksim cdlp ham.biden kurtar
mak en kestirme yoldur. 

Yekta R~ Oncn 

İngiliz Somalisi 
tahliye edildi 

{Baştarajı l incide). 

~ edecekti. Bu suretle daha mü. 
him harp sahnelerindeki ihtiyatla. 
nmız zayıfla.mı~ olacaktı. Zaman 
Amili de ciddi surette gözönündc 
bulundurulmalı idi. Binaenaleyh, 
bu platı teessüfle bir tarnf a bırakıl. 
dı. Diğer bir hal sureti de hiç mu
kavemet etmeksizin derhal tahliye 
idL 

Bu §ekil harp etmeden lngiliz 
topraklarını terkctmek manasını 
taşıyacaktı. Aynı zamanda da 
dü~na teıan etmesi güç· insan ve 
malzeme hususunda zayiat verdir. 
rnek fırsatını kaçıracaktık. 

Uçüncü hal sureti de ufak kuv. 
v~tlerimizle ~rada. k~lmak ve çc.. 
kilmek gayrı kabıl ıçtinap olun
caya kadar dil.sınana azami za»iat 
verdirmek idi. Uçilneü şık kabil i. 
di ve şimdi Somalinin tahliyesi de 
muvaffakıyet:e bitirildi. Ordumuz 
çekilmiş bulundu. Toplanınız ev. 
velce zayi edilen ikisi müstesna o. 
larak hepsi irkab edildi. Malzeme, 
yiyecekler ve teçhizat kısmen tah
liye edildi. Kalanlar da imha olun. 
du. Yaralılarımız arızasız çıkanldı. 
İngiliz deniz ve hava kuvvetleri sı. 
kı bir surette iş birliği y:ıpan H?7 
desialı, Hintli, Afrikalı ve Somalılı 
kıtaat kendilerine tevdi edilen va
zifeyi, kendilerinden adetçe çok 
faik bir düşmana karşı muharebe 
ederek takdire değer bir meharet 
ve cesaretle ifa ettiler. 

Hitler Garp cephesine 
gitti 

Be111, 19 ( A.A.J - Basler "ac-
9thten gazetesinin Berlindeld mu. 
habiri Hitlerin g:ırp cephesindeki 
umumt karargaha g"tme • uzen.• 
Berlinden a;Tıldı~ır.ı b ld rm kte. 
1ır. 

Biikrc J 19 (A·A·) - I!öytcr 
bildiriyor: 

Transilvanyanm büyük bir kıs· 
mının terki hakkındaki Mac r tıı. 
lebine Romanyanm cevabı bu u
bah Turnu Sevcrin'de Romen mu
rnhhnslan tarafından Macnr dclc
gasyonunn tevdi edilmiştir. 

Bu merasimi müteakip, Mncar
lanıı hükümetlerilc istişare edo -
bilmeleri için murnhhıı.slıır hemen 
celseyi saat 17 ye kadar tatil et
mişlerdir-
Zanncdildiğine göre Macarlar 

Translhanyada 13 viUi.yet islemek 
lcdirler. Romenlerin ise nüfus mil· 
badelesinln her türlU hal suretle. 
rlnin asasını teşkil etmesinde ıs· 
rnr ettikleri bilinmektedir· 

Bundan manda Romenler dört 
vilA.yct terket.mcJi teklif etmişler. 
dir· Bunlar, Satunarc. Salnj, Bl
her ''e Arad'dJr. Bu son 'ilAyetin 
ismini taıµyan fchir bu teklife da
hil değildir. 

Sofln, 19 (A· A·) - Romanya 
llc mllınkeratı idare edecek olan 
Bulgar heyeti dün akşam bnsust 
trenle Craiova'va hareket etmiş· 
tir. Heyet istn;yonda ordu genel 
kurmay rclsl, mebuslar meclisinin 
ikinci reisi B· Pcchov, hariciye ne· 
zaretl umuınJ katibi. mebuslar ve 
kültürel ve vatani teşekkiillerln 
mUmea3illerl tarafından teşyi edil
miştir· 

IlUkrcs. l!I (A. A·) - Rndor n· 
jansı bildiriyor: 
Romnnynyı komşnlanndnn ayıra· 

bilecek me3clelcrin muslihane bir 
surette halledirneleri ve dünyanın 
bu kwnmda milleUerln yine mus· 
llhane bir teşriki mesailerine mUs. 
tenlt yeni bir po?ilikanın tesisi il. 
midile, Romanyn Bulgnristanla mü 
mkcreleıin m-ılmasmn. karor '·er • 
cıiştir-
Görüşmeler, Cro.iovıı"claki Kral 

sarayında öğleden evvel başlıya • 
caktır. Bqlgnristamn başmurahh~
sı elçi B· Pomenof ve Romanya. 
nm başmumbharu da. tam snlahi. 
yeUi elçi ve sabllı: hariciye mUste· 
şan B· Alexander Crctziııno ola· 
caktlr. 

Bulgar murahhas heye~ Catıı
fat'a ptwıftesi sabahı (dlln sabah) 
vft.sıl olacak ve hususi bir trenle 
Cnılova'yn gidecektir· Romen mu. 
rahhas heyeti nk§amdıın Crn.lo\'a. 
ya hareket otmi!Jtir· 

Bulgar gnzetclerinhı yanlan 
Sofya. 19 (A·A·) - D-N-B. a. 

jansı blldiriyor: 
Sobrnnya reisi Logofetof, dUn 

beyanatta bulunarak Bulgııristanm 
takip ettiği sulh ve bltnnühk el· 
yasetinin tamamen gnlip geleceği 
ümidini izhar etmtııur. 

:S. JAgofntof'un beyanatı. bll· 
hassa. Romen - Bulgar mUza -
kerelerinin bu nkeam Krnyova'd1 
başlıyacağmdan dolayı efkarı u • 
mumfyedo bUyUk bir nllka uyan -
drrnuştır. 

Gazeteler Dobrucn meselesinin 
mUzakcro yolu ile dostane bir au. 
rette hallcdlleceğini 1.lmit et.mckt e 
mUttefiktirler· 

7.ora gazetesi. ezcümle şöylP 
yazmaktaclrr: 

Yeni hudut dostane bir ı;ekllde 
tesbit edilmiş bir hudnt olmnlıılır 

Tayıruıin bir mııJ.-nlcsJ 
Loodm, l9 (A·A·) - Bulgar 

- Romen ihtilfıfmd:ın bahseden 
Tnyms diyor kf: 

1933 tenberl bitnraf müşahitler 
Bulgurlstana aran iadesinin ıa. • 
zmı geldiği hiss.ini taşımakta idi • 
ler. BugUn bahis movzuu olıın C\'• 

velee nlm:ın topraktarmm tnma • 
mmm mı iadesi icnp ettiğidir· 

MUzakerelerin ilerlemesi bu ba· 
knndıın enteresan ,.e istifadeli ol
muştur. On ı;Un evvel, bir anlaş. 
maya vnnlınış glbl ld!. Oborsam • 
lzberg'de tcsbit edilen esruılarn 
göre Bulgaristan cenubi Dobnıca. 
nın bUyük bir kısmını geri alacak 
fakat Romanynnm hususi bir e • 
hcmmiyct vcrd~J;'i Sillstire ve Bln
chik mmt:akll!!ınr almıyııcaktır. Bu 
sırnda Bulı::nrlstanm Moskova sc_ 
firl nleliicele Sofyayn gelmiş ve 
Bulgnr talepleri nrtmıe \•o §ayet 
evvelce alınan nrntlnin tamamı 
Ilomnnyn tarn.fındnn inde edllıliı'.;ri 
takdirde Bulgar heyetinin Krayoya 
Ya gideceği bildirilmlşUr. 

Alman tekliflerinin So\-yetler tn· 
r~fındnn muvaffakıyetle nrt.Jrıldı&., 
şUphesiz olduğundan Bulgaı-- tn 
foplerini ntamamcn tatmin edilmt>· 
si muht m ldir. 

Macar taleplerini ise Romnn:ra
n~n rı:,~ "Östflrcc ği \"cyn göstere· 
bılcc1>g1 haddi geçmeleri ilıtimnl 
dnhlllndc gözlıkm<.'kt(1dir. Bu ta • 
leplc>r n M c rislMa o kadar vüsi 
rnzidC\ ı i 1 ve Trnn ıh· ıııva ııii

fu unun mub:ı.acı ini lslihdnf l't· 
mesi melhuzdur l:i ıı ı mflm) ket 
nMsmc!aki mU\a"cnc bu surf'tle de 
t Us rd mi\C•c k mU\•nzPne iz . 
ı it "ad<>ce muknlıll t rnfö lntilıol 

tml olnc:ı.ktır- rtomanvada rok 
M rdır. Niıfus muh:ı IC'lı> i 

r • ., 
~·· t 
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! italya üzerine 
fe lAkeli 1 Kurları n ak 

l D
ün Wı.ııım ~:ılındı· iri yarı, ~ıııın c:ı':ııı: • belirecek 'c: "Şu nılıınıı ~iiri.iyor 

tll'&' ı uu.ııuş, balık~ı kıla· "- Kol:iy ileifl .. nen enin ha. musunuz! l>tJ'f'Cek· lşto o bayatı. 
retli bJrl. ''Beyefendi'' yı görme!. yntmı kurtardnn. dJ)ttek ~a,amak- uı bıına tıo~hıdnr· Ona ben mu. 

i lstooiğtni söyledJ. ta ol<1ubım rniit-elıakl hayata bin lıaklı:ılc bir ölümden kurtnrmıŞlm· 
• lct•re llinf't cttJrcchlı ! ılır· <Sonra hana dönerek) ei:er 
l - Reyefendi de kim? dedim· -* 

T Ua.,·ııttıt bir me\'kl ~lile rb;cm. bnn o m~ ''flnn. senin şa banko i ı rn "I uzamış ·at hayr~tlc: 
ı kPnrlklnP. hörrlıt o! «'Dihrn· 'Bir ka· lid11 fHlletl,.rlnc'ff'n l41tlfade ~tmo-

- Kim olacak, tlooi· Diin ken-
dislnl denizde bol"nıbnakt.an kurtar- ~ 9 

flın beni "'e'' e, ona ı:icllp: "J;:ğrr ILrino imkan mı \"ardı bo &(lanı? l 
~· b--n 0•111 lmrtnr:ncs'\yf1•m. !iiı. t!P :--imc1i Virı bilir ncredr olncaMm. 

dığun clcndlıllr- 1'r.crinde pnra (\ lm sa"<lctc crcmczdinlı. ya.. •. •• 'il elluü!... · 
yoktu. Bana ba c'in adreslnl ver. il l di.n•eck. Bir kitap J ıtz.<ıam, Uzerl11c ın-abmı o kartarmı~ olcluk(ıı· 1 dl· Bahslslml almıığa geldim· (BI. h 

zıc;a~ı ;o:ukan onun da lmz:umu 11t. N' aret. e~he10 ,.~ u ta'•ldan ba. 1 
nız durnklay:ırak) kolay dl'ğil, ha· m:tm lü1.•m ~"leet>k· Zira o J.:itnbı etmr;;e. htttnb1 hio hakl.rm yok. 

1 yatını kurtardnn· • ı yazm ... J<lı:;.·m h:ı:rntr.ıı ıı. 1 alındir Ye ııır. ~r,.men karşnnch lwlircre c ! 

Ba feda.lir adama, denizde 00• ha•·ntıınr kurtaran ela odur. ..JJ~,,.c'i C'l?'nclr." rn mM r.rn nlma-,1 

~lnıak, tehlikesi goçlrrn satın hl· Otunnam, kallmuun• Y<"•Mm lç. ~'\vılun. r-im• 1 ldm l\nir nr.rN1P 
rlmlo bir a\ikası olmadığını -\e mcm hco oaun esori o' c"k ,.c hrr bn o-:ac:\kttn! Beceri• <;b:H•;1n lııı 
inşallah ta- olnuyacağmı temin ''Prd~ <J:ıll!l:l onunla. knF•l .. c:m .. k ,-ıı1•"'\ ,... ... , ol"C"l-'it·~ H<>l" ıar <'t ı 
ctthn: gUtı-.. İhllntül'li ı:e<'ire<'PITT!l'· Ovle <rl\: m~nin Hizama Y'Qk· Ben ıııt'nl b! İ 

Fakat !IODra. beni, boğulmaktan <h:vct itllı'lrh bir mf'e'l.:i(', mc<ı('li. JlrJ...... 1 
rla daha korkan(' bir dil Unce aldı· Pdf'bi. ilmi vcra. l•a\·ııi bf" me,"'7.uu Oliim t--ı.•ı•·--st-'l"n ılnha lıor • 
Kt'ndl kenclbne ısöyle dlynrdum: hP.rke.,in bıyret YO tslu11rini <'el· lcun~ hl~ iı.h•lıet olan hu la r1nrı1· 
"Demek kf, gerçekten böyle bJr hf'•l<'<'l'ıc hir c:ur<"Uc t<)""'"faynı af· rnak fr'i\l ı-ti:ıl clnha fnzln <1lisiin· ı' 
tehlike gerfreoek ol9AID ,.e beni J;ı!)lara anm Mr rf'"'"' b ori~ .. " nıe!;: lsf Pmlrnmr• ... F.n i~ f1;i ikisi i 
tcsadnreo birisi kurtarsa. bu a- l•o' ın ,.<" lıe.rltP" ı:wtl\ ijp, b.-n- ne d 1!ğnmın""ktt,. I 
danı. olar olmaz xamanlan1a Jiar. ,,.,., -.. .. t.., .... • .. .._ '°'"" n hh· ,.,._.,,... rtwt• .... .- ,.. ·tr. 

----...... ..---...... --------------------------------~~-------------~---~~--~~---------j 
ızmır Fuarı bugün 

açıhyor 
(Baş tarafı 1 incide} 

Ticaret Vekili lzmirde 
lzmir 19 ( A.A.) - HükOmet 

namına rann onuncu lzmir enter 
nasyonal fuannı açacak olan Tic. -
ret \?ekili Nazmi Topçuoğlu bu sa. 
hah lzmir vapuriyle 1 tanbuldan 
şehrimize gelmiş ve rıhtımda vali 
komutan, hclcdiye ve parti idare 
heyeti rciı:leri 'ckalete. bağlt mü. 
eşeseler erkam ve biq;ok dQstları 
tarafından kar~ılanmıştır. 

Bandosiyle bir a~keri kıta ,.e jan 
darına, polis müfrezeleri ihtiram 
resmini ) apnu~tır. ı\ym vapurla 
Yugoslavyamn Ankara büyük el
çisi de fuarın açılma törenine i .. ti. 
rak dmek üzere şehrimize gelmiş. 
tir. 

Fucrda Karikatür şergiai açılıyor 

lzmir, 19 ( A.A.) - Maarif "'lı,re. 
ka!eti bu sene Kültürpark'taki kül 
tür pa\ ronwıda büyilk bir karika.. 
tür sergisi hazırlatmaktadır. Ve.. 
kfilet, aynı pavyonda vekfiletin 940 
neşriyatmt d:ı te~1ir etmiye karar 
vermiştir. 

Fin başvekili 
( Ba~ tarafı 1 iucideJ 

Riti. So\·yet Rusya ile aktedil 
mio olan sulh munhedename~lnr 
Finlandiva tnrafmdan kat! bir ıu. 
rette riayet cdilecei;'iııi beyan et· 
~tir. 

Ve bunun içindir ki, Sovyetler 
tnnümdıın Rus kısmının ikmal e · 
dildiği bildirilen Sallıı. dem!ryolu • 
nun inşa amPliyclerinc b!Hl fasıl:ı 
devam edcce~rtz.,, 

B:ış\•ekil sözlerine Röyle do\'am 
etmf~lir: 
''- Finlandiya hilkfimcti, Pot~ 

sn.rr!o'da dniDıt bir So,-yet konsolos_ 
'ui;\ı ile sair devletler koMOlosluk
lnrınm ihdası jr;:in mlluıkclt'rdc bu-
1•.mmııktıı.drr. 

Finlandiya hükfımPti mutab:ıka. 
tin[ \'ermis olduğu haid~. Hange~ 
t:ırlld ile yapılaeak olan SO\')"rt 
0 'lltr"Rr tran<>ill işin" mUtcdalr bü· 
tUn me.'lcleler hentiz halledilme • 
"'IÜ bulunmaktndrr· 

Sovyetlcr Birliği Hnnrrse'nin 
lk kira tnksiUnl ödOmPktedlr·,• 

Rundnn sonr:ı RUJ. diğer Baltık 
'T!rmlekctlefr·le de h-1 mUnıısc • 
b •· ?" tomadf cttlrilnmıi"in Fi., 
landJya iqin lilzumlu olduiunu ic::ı. 
ret etmiş ve ııöz.lerlne şö ·le ni -
havrt \"Cnni~tir: 

"Cepheye Y.itmicı olan bir ço'· 
·imeenfn ıısnbı llı.erindf' harbin 
ı.·r.nmıs olduğu PSlrlrır. meml"k' t 
dahilinde cinnvet vııkalnıınr çoğalt. 
'1lıc:•ır Memleket ci:ın· 1 · .,de. nor • 
mal zamanda vuku bulmasma ih
timal olml\'nn diiııUnresizce hare. 
ketler olmm;tur. Hopimiz az cok 
l\V?'t vazi •ette bulunuğumuz ci -
~etle. umumun huzunı nnmına fC'. 
dl.karlıklar vo.parak rlerln bir nıı · 
ln\"J<; gösterio mU kliJ" tn l:arııt kO\" 

m" - n \"<' Finlandiv:n·ı hllr v"' 
ınUı::t'l1<il ir rlt>vlrt o "lr:tk \ ' t<'O t 

ingiltereye dün 
şi ddetli hava jlü
cumıarı yapılmadı 

sahilinde uzayarak Londra hava 
müdafaasını yapmak teşebbu .. unde 
bulunmuşlardu. Fakat bu teşeb. 
büs m cı tayyarclt'rimizin hiıcumu 
ıle kırılmış \C düşman tayyaıelerı 
Ktnt ve Ec:c:ex kontlukları istika· 
metinde pU kürtlilmtı)erdir. J\lı. 
nabileıı malfunat tamam dcğildır. 

( Ba~ ıaraJı l ındde) Fakat dUn akşamki düsman hü. 
hava faaliyetinden ooska bir hare. cumları neticesinde az ıayiut \'P 
ket ceeryan ettığine ve dil manın ha ar olduğu ıannedılmektedır. 
lıav:ı hücumu yaptığına dair haber Fakat. saat 20 ye kadar alımın ra. 
rlmamamı,.tır. porlar en a~ağı 86 Alman tayrare. 

Du sabah erken cenubu ~ sa. sinin dU~W:ünU gö termektedir. 
bilinde bir Uman Cıerlnde bir duş. Munlarran 73 il avo t;:ıyyarekri· 
mar. tanaresinin uçtuğu \e az nıiı tnmfmdan, 12 i teyyare daH 
sonra avcı tayJ arelerimiz tnrafın- bataryalarımrz farafından Ye bir 
dan kaçınldı~r öğrenilmi~tir. tanesi de projektör kullanan asker. 

Evvelki güllkü Alınan ıı:ayiab lcr tarafından dü~ürillmü.,tUr. Ce. 
Londra, 19 ( A.A.) - Hava ne. reyan eden ha,ıa muharebesı esna.. 

zareti tebliğı: Eında 16 ta~ yaremiz üssüne diın. 
DUnkü Jmrn muharebeleri hak. memi~c:e de pilot:armdan 8 l ha. 

kında alınan tni.ıtcınınim raporla. yattadır. 
ra göre, dün 141 dü~an tayyare Bolonya üzerine yapılau taarruz 
si dUsüıiilmüştür. Londra,19 <A.A.> - Hava neı.areU 

Bunlardan 126 sı tayyarelerimiz. 13Uhbarat bürosunun tebliğ ettığine 
13 ü tayyare dafi bataryalanmız göre: Cuıııartcll ak§WX!ı Boulognc'ya 
\'C iki tanesi de bir projektör eki pi. Uzcrlne sahil muhatara teııkllAtı tay· 
miz tarafından tahrip cdilmi~tir, yareler! tııra!ındau yapılan hUcuı.nıar 

"k Oç ton lnfUAklJ bomba ııtılınıgtır. He· 
22 avcı tayyaresi zayi cttı ı fa. defler meyıuıwda dD,ma.o gemileri ve 

k·ıt 10 pilotumuz sağdır• dentz tayyo.re CUoları \"ardır. Bombar 
Büyük _çarpı§malar n•sıl old~ dıma.n tayynreJertne rc!altııt eden av-
umdra, W ( A.A.) - lngil11: rad cı tayyareler! Umanm ate•lerte çevril· 

yosıı bildiriyor: dlglnl ve eu sathmm ateşle kaplanmış 
Dün Alman tan·arclcri Londr.ı· bulundUğunu haber vormtıtenUr. Tar 

nın müdafaa tc~kilfttına hücwn yare dali bataryaıannm kesit ateotne 
etmeğe teşebbüs~ etmi~lcrdir. Şımdı · rağınen Inglllz tayyareıertnı.o tıepsl 
ye kadar alınan raporlara ruızaratı eallmcn Uslerlne dönmUşlerdJr. Blr 
dünkü gün zarfında 140 Almatı ~roba isabet eden deniz tayyarestnde 

t · dU .. "l .. .. 'ukııbulnn lrıfUQk o kadar olddeW ol· 
ayyarcsı ~uru muştur· muıtur k1 bu tayyarenin parçalan 

Bu hücumlara iştira!< etmi~ olan duman buİutıarmm Uatllne tırıamır 
Alman ta»yarelerinin adedi naza· tardır. 
n itibara altnac-.tk olu!"Sa, Alman· Mllônt> ve Torino bombalandı 
l:ınn, hava harbi başladığmdanberi I..nndnı, 19 (A·A·> - Ha.va ne. 
en bOyOk zayiat \"erdikleri t?ünUn ın r t1 tebliği: 
dünkü gün olduğu görüliir. Filvaki Dtin gece bombardrmıı.n tayya.. 
hücwnlara iştirak etmiş olan her relerimiz trkrar Milano ve Torino
dört Alman tayynresinden birisı da bulunan İtalyan tayyare fnbrl-
dü1:ürülmüştnr. knlarmn bombalar ntmışlardn-. 

Dün O~ mühim hücum yapdmış· Bşka tayyarelerimiz de Badr • 
tır: helnfelden'dc alominyum fabrika. 

Birincisi öğleden sonra s:ıat ı:~ l:ı.rmn. Alman tsvi<;re hududu clva. 
te başlamıştır. Düşman tayyarele· rında Valdshut kimyevt maddeler 
ri Londra banlirösü Ye Kent kont fahrlkalarmn hücum etmiş?crdlr· 
luğu üzcrino bombalar atmı~tır. Bu fabrlkalann binalarına tam fsa-

lkinci hücum esnasında, Londra betler kaydedilmiş ve yn.kılmışlnr
nm üzerine gelmeğe t~bbüs et· clır. 
mekte olan 44 dil~man tan'are=i Freiburg ve Mullıomıe clvarmdn 
hedeflerine vı.sıl .Am:ıdan tardcdil· Hcııobelm ta:rynre fabriknln"na 
miş \'C sahile doğru kaçmıstır. mUhlın hasar ika cdilmh;tir. 
Akşam üstü 70 Alman tan are~i Sahil nıUdafaa tcııkilfltmn men-

Tnymis nehrinin denize atıldığı i!!up tayynrelerimi.z projcktörlP-rin 
mmtakanın üzerinde uçmuşlardır. kesif' fll.aliyetine ve tayyare dafi 
Şiddetli bir muharebe neticesinde batarynlarmm fiiddctll ateşinA Teğ 
Almanlar gerisingeriye dönmeğe men Bolony limanrnı rnuvaffakı • 
mecbur kalmışlardır. Ingiliz Spit· yctte bombardmıan etmltılerdlr-
fire tayyareleri havalandığı zaman Tayynrelerimi7.ln hepsi llslerlne 
birkaç Messe~mıt ve birkaç avcr ilönmilşlerdir· 
dan maada, biitün dü;man tanıı· Ruhra yapılan taarrozlsır 
releri gözden kaybolmuştur. Bun· 1.;ımd1t1, 19 ( A.A.) - Deyli Tel 
!ardan altısı pilotlarımız tarafııı· graf gazetesinin havacılık muhar 
dan dü~Urillmü::tür. Sair bazı ta}'" riri yazıyor: 
yareler belki üslerine donemiyecck İngiliz hava neıaretınde bütün 
kadar hasara uğratılıru tır. bir dıvan .kaplayan küçük kırmızı 

Harbin bıda}•ctind nberi tngilte· bayraklarla işaretlenmiş emaye bir 
re \e sahilleri üzerinde düşürülen harita mevcuttur. Bu kırmızı bay
düsman tayyarelerinin adedi binı raklar lngilız bombardıman tana· 
~~mı tir. Jnglllz ta} iatı 200 den relerinin kuwetll bomba attıktan 
ibarettir. yerleri bir bakışta gônne~ imkfin 

tngili.zlerin uyiatı vermektedir. Her sabah saat 8 de 
Londro, 19 ( A.A.) - Hava ve Almanya \e Alman işgali alUndaki 

anavatan nezaretleri tebliğı: crazi haritasının üzerine o gece zar 
Londra mıntaka'I muhiti. Kent tında yapılan baskınları göstermek 

kontluğu ve lngiltercnin cenubu içın ~·eni bayrakkır çivilenmekte· 
Ş3rki ,.c cenubunda muhtclıf ına. dir. Hur havzası §imdi bayraklar 
haller üzerine bugfin ) apılan hb. la beraber o kadar örtGlmü~tOr ki 
cumlnr e nasında mUte::ıddit bom. imdi ) alnız bu sınai bölgeye mab 
lar atılmı~trr. us olmak üzere yeni bir harita ko· 

Şımdiye kadar alman malfunata nu'ınu~tur. Hur ha\'za~ uzun za· 
düz"ltilmı olmnsı ı;<'r .. lttir- Nil' • nazaran Croydon cı\arında zayiat mnndanbcri başlıca taarruzlara he· 
bet iz hir de\ r. tıil''tmi h ı pt<'n olduğu bildirilmektedir. Diğer ma· def t~kil etmektedir. Her ay bu 
beri 1\tncnristnnın lJ~l~di"i ııcınııı hallerde zayıat \ husus! emlake ı. havzaya binlerce bomba atılmı~. 
avuını doj!urmal:tan ba ka hir !}<'Y ka edilen hasar azdrr. fabrikalardan başka mühim demir 
:rnnnmrız. r:ır rntıınırn·erllğin "'' ')iin ak~am buyük dü~:ın fı:<ı. yollarının iltisak no1.ı;talan tahrip 
rınc t>rı?-'<a bir mt.·rnp 0 rH'rllk ilca- tarı bır defada Dom·res ,.c l':orlh edilmi~tir. Meı::eJ~ llam, haziran 
me l'lll".•k iki tnr.f ic n 1 tıyu'SI? Foreland ,,hillerinden geçıni.ler. oa ... ındanheri 29 hıhük baı:kın:ı 

t n'ur. 1 rfır Bıı f•1o1ar Tım<>"' h·ı ı "'tn ıki urrr·nıc:tır. 1)ır r-cce zarlııra 3 

tan beyannam 
Ro~tl\• 19 (ı\·A·) - Stef 

Jıınsındnn: 

Öğleden sonra çıkan g 
1U'10an tayyarecilerinin nıe 
uçtukları mmtakalara botı1 
birlikte athklan risaleleri 
:netnlni nmıretmektedirler. 

lel rdo şöyle denilmeırtedl 
"ltnlyanlar, İngiltere ile 

ıırnsmdn harbi intac; edecek 
vette hlı; bir mesele çıktnll 
Pnkat menfaatiniz Alman}ıı 
vikı ile hic; l)ir zaman ih1A.l 
memiı; olan tngilterc ne Jtı:ı 
rasındakJ ııulh haincesino 
muştur. Şimdi tngiliz bom 
mnn tavyarflleri ~nrb! ocak1. 
ı:ı hdar götllrOyorlnr· ~ 
kalnlninizc tcvrib eden !n!Yi 
değil Hillerdir. Hava akmla 
banlarmın mesullyntf HiUcrl 
nım ttat ·an avenesine aitUr· 
v nm el-ıf!~f dllşmant olan 1-. 
Yanrn gittikçe bllyUmcsi fi" 
k'I nmr~r ..ı;;ı,.....,.,'c i~th-oM'l""nı 

Müdafaa nizamlar 
( BaştaraJ& 1 ı 

mlserler aıked mıkamlllrla 
tereken hareket cdeceklerd 

Bu yeni emirname bir ih 
tedbir olup amme ıerl>eı 
yeni tahdidat tahaill e 
fakat düşman tanıfmdan 
veya hava yolile yapılacak 
ihraç hareketinin lüıum ı
ceği müstacel tedbirlerin m 
ketin her hangi bir kmıun 
hirab olarak tatbik e&ı 
imkln verecektir. 

Bugüne kadar müdafaaya 
JC\k eden ntıamnameler yı 
hildcn itibaren mctnleket 
ciogru birkaç kilomcttclıs 
daireye ve bazr şehirlere in 
etmekteydi. 

\Cya 4 taarruz yapıldığı vak 
Almanya ve işgali altındaki 
de taarruza uğrıyan yerlerin a 
400 kadardır. Tayyare fabri 
nnm, hava meydanlarırun, en 
mat fabrikalarının, petrol tas 
hanelerinin, tank, dok ve diğ 
deflerin tahribinden maada. 
manyada cicldi bır istihs;ıl i 
da mevcuttur. lngiliz bom 
man tayyareleri düjman me 
tinde gittikce daha uzaklara· 
yorlar \'e bana söylendiğine 
bir aydanberi düşman toprak! 
mn bu kısmına 40 bin tondan 
la bomba atmışlardır. Hem de 
giliz tayyarecileri bombalarını 
man tayyarecilerinin yaptıkları 
bi gelişigüzel bırakmamaktadtt' 
Hava tam isabete maniyse, ta 
reciler tekrar gelmek ve o ıa 
kullanmak ilzere bomoolannı 
rakmadan dönmektedirler. 

Alman Tcbliğt 

CcrJln, 19 (A·A·) - Almllll 
dulıın başkumandanlığı tebliji: 

Atman hava kuvvetleri 18 a 
tosta yeni bU rlllr muvaff akıyetl 
elde etmişlerdir. fngiıtercnin ~ 
nup va merkerlndo mühim~~ 
h<'denere muvaffalnyetlo bU 
ederek smal mUe83ec1eri \'e de 
yollarmı ve tayyare 8dafi balı 
''ıı. me\-zUerinl. 'Londra clvarUI 
Kent vo füınphire kontlukJarırıd 
tayyare meydanlar:nı bombardı 
man etroişlerdir-
Mnnş kanalı Uzcrinde bul 

deniz hocleflerine ka?fil ra 
hnva hUcumlarmda 4000 tonluk 
gemi batmlmılJ bir diğeri ağır :ı 
sara uğratılmıştır. 

Bir çok mahallerde coreyıın t 
den şiddetli bava mtihattbele.riJıd 
bombardrman ve avcı tayyarelct' 
miz dUşnıan:.ı ağır ımyiat verdlr 
mişlerdir· 

Ynrbny Hutbun kumar.dnsmd• 
bombardşman tayyare ri!omur. ~ 
nt% bugün 51 dilşman tnyyare~I o 
sllrmüştlir· 

19 gecesi mnbnrebe tlı.yyar<'le 
mlz, Londrnnm ~rkmdakl b l} 
DJt~repo, fabrika.lan, Essek& kol) 
lugıında Norvik'te a kort rabri\ 
l:ın, Mildfordha•.-en. Bornl'rnut \ 
Vcymut liman tcsls:ltklarını 
cenup vnayetlcrlndc vo Lh·erı 
civnrındnkl mubtc>Uf tayyare rr:• 
danlnrını bombardıman etmi 1 r 
dl. 

Hedeflerin hepsinde ynns:ın1 

çıktığı ve infilAkla rolduğu mil« 
hede edJlmMir. Llmanlardn bir r 
gemllerp. fsnbet \'ak! olnrnc:tur 

Yine 19 gecesi 1nırllh: t:ı.v'''"' 
!eri cenup ve gıırbt Almnm·a l' 
rlne bombalar nt.mı~lnrsn dıt "' 
hlm hasar vcrdiremcmlı:lerdlr· 

DUn düşmnnın zayiatı Hi tıı 
yaredir. 

Bunlardan 124 ü hava mubıtr_. 
bclerinde. mlltfıbakisi de yerde v• 
ya tayyare dnfi batrıryalarıını- 1 

ntrudle dU3Urlllmllr.lerdir-
1'a\ yarclC'rimizden S'l sı tisi r 11

' 

ıiö:ımPm• l"rdir· 



-

._.Cıia.: ... "ftyat m rakibe kOmisyanunfla 
işler yürüyemiyar 

Manifatura f igatları tes
biti hala bitirilemedi 

1'iat muraUbe MmilJamı dk ak 
,.. .............. ...wı ..... 
ti& ... ,... ·- &.tl&rmı ..... ,. t9*...... 11e"9 et. 
~· Ko~ tınfm'a" w 
... Je ........ Wrllılteb-

.... ----- illa wı*ıı JIMti" ........... 11 ............... 
Bite_.... ~r· Füaı 
~ ...... ~ 
• ..,. ..... ~ ..... ··O-
tomobil lbtik ve yedM. ·~.a. a.tJarnp ıt.Wt tctn ıs.ta • 
,.... düa .... ~ çaı,_. 
.. ..... lllriUmlltOr· &NNlld 
ı. ..... _.. .. '8ltAUr .. 
Jlt ... 11 bir ..-,.Uıılir· ... fi' 
tomobU 79'M ..,_, .....,. 
~ - ........... nat ı.as. 
lılJllı ..,.,ıır. ..... Wr Jldlddet 
daha böyle llrip sW•eeii aaı.trı· 
.aı.14'· os.r t.enftu M ..,. ib&l.. 
'9datılmsr lllüwa •• .,...,--. 
c:eıitleriııin flatları • .,.-...-. 
ri yapılaa tetldlden ,...._ bl.ll 
tMlııit etleme........ ıı.m.:vOl.l l· 
zilan ......_ __.n tlNtulılu -
irunu ve fimdl yapslan •lmuat • 
ı.,. n .. ~ ... ....,,, .. _, ... ~, erir 

tllmı 8Öff-..ktedir· u ..... ........... _ ............ . 
mc'1a•·• ••••--..,., _ ................ bir --""' .......... . 

llat ... " ' tqı-. .. . 
lwkteflı' .. ~ ... .. 
- iıllM1hiQl9 taNf:lla.. ... 'Y8 
lıllllı- _.... ._...,. t crd> 
- 'w. ftlPll"1 f.aA ..... ... ...... ..., .. ,,_. ... wWWr 
a lrıel:;m2'*"1"' 

.,.,....,,_ .... aadw • .w 
........ ına&Ll • .-'• ıho 
mla t*,..,.. ~l we,....... 
........ ı111 ......... ...,.. •• 
.,. ....... ı.ir ....... . 
.tı.t_.~ ............. ı. .. 
,._ hup ..... w 11F heH111· 
- illtlıAr .. k•t•• ...... ..... lııül. ,,.,..,., ......... 
.ı ttllllitl illfie iP ıp ül .... 
........... ~ .. ıco...... ..-..-...... _. 
... •mbı tepat M.ft .... 
.... bir WtWllt ku;rulmul Hk .. 
lıtnir· 

_.,,.,._ kontnl llbaia •• klft •1. 
_.dıiJ mıltmdv,. 

Fikret ihtifali 
Dün şairin Eyiipteki me

~arı baı ıada gapıld ı 
Sair Tevfik 1'1kıttin ~ 

25 inci yıldönümü münasebetile 

Almangaga qapıla 
cak deri ihracatı 

Bettibaftı şehlrlenmtz ara
sında taksim edildi 

-
Model uçak 

kursları 
Model U$8k kut'•ıtna it*ık e. 

den atremeııler ınuhte!i vUiyet. 
1trde açde~ yerıl aıodet uçô 
1nlrltannb t>tretmeııtlk edecek· 
lerdir. 

Tem Jcvl'llarm prosrann lau!r .. 
JuınUta&r. 

Kurı1•r &nilmtiıde'ld ı~•· 
veldea ıpbareıı faaliy•t.e pçccek. 
tir. 

cwa "'*'· ._. tMtl4lri • ...... kfıtlıc1e ,.,..cütır. 

mı .1Wcldvlau .arar, ıt .-.aı 
tıu•acu.•akaılktanoaı&ıe 
yapılmıtlnı iıtediklerini ..,,. 
.kiCik ilracatpr clen.1 ~t. 
le'* bııdu111at111aı', 1Mı taWi«le 
~eu:-* ~uju 
i1ıja ..,.. Uİfttt'ICl.kiansn W 

··- ......... ffVtlld ... .... ,...,.. Ulnıelt miktılnU 

ve müe1111elerin eskiJiJc •• ,.etri. 
liiine ıöre v~i bildirmit 
lft-41r. 

Ay11a dtriııııİla' llirliii olmadı. 
iı ~ büJırA.,.ı bat işi aırbcat bı· 
rakmıyacak ve ibuc.atı kOJ>tr~. 
liiııdc ya,,tU"dt vı vibi utı.a fiyı~r 
nı da tesbit ~ktir. 

Hamiyetli iki 
vatandaş 

Cah<enıite N1it&ıhd a diıt tu 
kıee t•lddlr melıtubutıu alddı:: 
B~ kadrim btlen hamı~ \ 

bic' \"attmdaşımm• ttff•~ an her 
Yıl Hukuk Fakültesinin dört srnı 
fmcla birer talehey.e tevcih editmtk 
üzere Uoiversiteye dört burs tahfiıı 
etnı1ş ve bu yna aıt 600 lirayı 
rektörlük emrine vermi t' r. 

lsminiıı illa .ıumemeaım iste. 
mit olM ...... w lıtlllliJetlj Bay 
w S.JM __.1111\ta Omw ı
te ........... trıld+lr .serim. 

••eleler: -
Mahrukat ihtikarı 

Çuval ihtiyacı 
önlendi 

Hindistandan ıelen çu· 
v.U.r bePaen Mvk 

edilecek 

. 
Güaariik aaüatqanma 

~lrildm 

··-- MıllltlU Pnrfilt •e -~ lllietttan llahmut 
.Neclım dliıı ••ltah ciitmiklerıle, 
iifeıtea ırıaara inlaiartaru ""'. 
ru1 ohrıuctur. 'M--.r lik&r vr 
k•tu fabrikaı.nnı da cennit, tet. 
tdkLtt yapın9't1r. __ .,..... __ 

lskendenm seferleri 
Denir: Yot1•n htanbul • İsken. 

4erun arqlft4a ~letmek u~ere 
Cadt1cn.4e Aslandan kiratıdıf ı 
Sake""8 waout:'unu Nı- haftaya ka 
dar 111 eruna kaldıracaktır. 

BHkl şilett- tutuhtonaclıtından 
ıd~:-ltt ~m itik ~ayri muntaz•m 
Glınk, YJpur bulundukça İ§leti. 
tealctir. 

3-VAKIT 20 

'~ diifiiıcdiillçe: 
- Em' s-~ 

o 

~aJt!!ı bilgiler,. meraklı şe1ler 

Paris ve Londra ara-

Edimekapı dıpııdald 
mezarlıklar 

Belediye .EdirDeklpı dJlm4a ..,. 
falt yol Ozertu.e dilten aezvı... 
1atlJl bir JıJJmlW lstiınllk edip .kel. 
dmııaya karar vermitliJ'· Bıı su. r---.,--------. retle yol biraz tlaha genişleyecek. 

Sah fçarpmb ıır. 

28 Aaua. l 21 Ağ-. 
t• Rece .. 

tıır.n IU1 
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l 1ngiltereye kartı _. 1 

Anlak ya halkevi Abluk:n h~kkında 
Köy gezisi programı 

~ hazırladı Alman tebliği 
Antakya, 19 (A·A.) - Halk.e: 

vi ild aylık geni' bir köy gezı.ııı 

programı hnzırlamış ve diln muh· 
telif ır.ııardan mUteşekkil Uk kafi. 
le KarksJ köyU mmtaknsma gide
rek bir köy bayramı tertip elmiş. 
tir· nu köy bayrammıı d\'ardnn 
gelen yUzlcrce köylU iştirak eyle • 
mlş ve köylü:,11 aliıkadar eden muh 
telif mc\·zular Uzcrinde görüşme • 
ler yapılmıştır· 

~ 

Havacılık kampların -
daki uçuşlar 

Anl\.:\ra. 19 (A·A·> - Haber al. 
d.ığımıza ı::öre, Türk ha\'a kuru
munun lnönü va Etimerut havacı. 
lık kamplarında. kampların nçılıe 
tarihinden 15 ağustos akı:ıamma ka
dar 30·314 uçuıı yapılmı~trr. Bu 
uçu!llıırd:ın 18 687 el tnönllnde, 
11·627 ısi Etimesut hav:ı.cılık kam
pma aittir· 

Uşak şeker fabrikası 
çalışmaya başladı 

Uşak, 19 ( A.A.) - Bu sene 
zarra \'e ziraatçilerimizin fazla ça. 
lrşmala:-ına yardım eden herekctli 
yağmurların devamı pancar mah. 
SÜ!lerimizin jyi olmasına yardım 
etmiştir. Uşak ~ker fabrikamız 
tam kampanya işlemek üzere ça. 
lışmaya başlamıştır. 

Yunanistana 
yapılan tehditler 

( Daştaraf ı 1 incide) 

aebcti vardır; Muıolini harbe gi.. 
rerken söylediği nutuk ile tngil· 
tere ile Akdcni:zde yalnız ba,ma 
kalmak istediğini anlatmı,tı. Muh 
telif Akdeniz devletlerinden ve 
bu nradn Yunaniıt.andan bitaraf. 
Irktan bnşka bir §CY beklemediği. 
ni ifade ~t.ıni~ti. 

J taly.nnların ilk zamanlarda 
Yunanistan için kafi addettikle. 
ri bu bitnraflık Almanların Bü· 
yük Britanya adasma havn taar. 
ru:ı:ları başbdıkta:ı ıonr:ı "endi. 
!erini memnun edemediği görül. 
dü. Davud Hoca hadiscsmi vesi
le tutarak ltalyan gazetelerinin 
ynptıkları nC§rİyat bu memnuni. 
yctsizliğin nçık ifadesi idi. Hat. 
ti bu arnda Trihuna gazetesi t. 
talyanlnrın dilleri altındalci bak
layı çıkardı. Ou r.azete, Yunanis. 
tı.na hitap ederek: 

- Yunnn devleti nereye doğru 
gittiğini ve gideceğini bize :ıöy. 
lı.:mclidir." 

Dedi. Bu ifade Yunani11tımın 
lngiliz gar<ıntisini tcrkcderel< Ro. 
mnnya gibi mihver devci tleri tn· 
rnfmn açı!•çn iltilıalc ve d<ıha 
doğrusu ilticnsını i:ıtcmd<ten baı. 
kn bir şey değildi. 

1-folbuki şimdi bu ncşriynttan 
sor:nı aradan birkaç ı;iin geçer 
r,cçm::z 1 tal ya lılikumctinin Y u. 
nan gemilerine taarruzu mesele
sinden dolnyı Yunanistana tnrzi· 
ye 'erdiği haberleri geliyor. Bu' 
suretle Alm:mynnm lnr,iltereyc 
ynptıj?ı tnan-u:ı:lnrrn ve tam ab. 
luk.-ı lmrnnnın Akdeniz muhitin. 
de adet.,, ~ÜnÜ7ününe müsbet \'e 
menfi nki•lcri cluvcr. Alman 
tanrruzlnnnın muvaffakıyet ihti. 
mnli knr~mnd:ı Akdcniı:d~ di· 
retlerini nrttırnn l t<llyanlnr bu 
ihtimalin 7.ııyıfladı[:ını hissedin. 
cc derhal bir gerileme h~rcketiy. 
le itidal nolctaıana dönüyor. 

Hülasa hndiscler şunu bi;o:c 
"çıkça gösteriyor ki fınat miisnit 
nlduğu gün 1t lynn gn7.etclcrinin 
Yunanistan., karşı sordul:lRn su. 
nllcr resmi notalara r;irccd:tir. 

Yunanistan teslimiyet r,öııtcrtli 
ği takdirde ltıılyanlar ile Bul. 
garlardan, ne olnca{!ı. mnliı:n ~ 
lnn tnlcpler bunu talup edecek. 
tir. Bu talepleri teyit için ~;mdi
ye kadar Bnllumlann sulhunu 
muhafazaya tımı.ftnr olan devlet. 
lerin tanklRr ve tayyareler ili! 
Yunan hudutlanna geldilderi gö. 
rüleccktir. 

Şu kadar var ki Akdenizcle in· 
giliz donanması durdukça tar.k. 
lara ve tayynrelere dayanan bu 
tehditlerin fiiJiyata geçmeleri ko. 
lak değildir. 7.irn bu yoldaki teh. 
dit!crin fiiliyata geçmesi Yuna
niıtanın Balkanlarda ve Akdeniz. 
de yalnız olmadığını gösterecek
tir. 

ASIM US 

Berli11, 19 ( A.t1.) - D . .N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Alman hükumeti a~ağıdaki tcl>
liği neşretmiştir. Bunda ezcümle 
deniyor ki: 

lngilterenin etrafındaki deniz 
mıntakaların:ı gelince, burada ar
tık normal hiçbir ticari hareket 
mevcut değildir. Zira deniz ve ha
va kuvvetlerinin harekatı günden 
güne inkişai etmektedir. Buna mu
kabil denız yolları ve seyri sefer 
şartları bitaraf gemilere maynler 
de\Tiye gemileri, hava devriyelerı, 
lngiliz 5ahil bataryaları vesaire 
tarafından irae edilmektedir. B!r
çok bitaraf gemiler mecburi olar<L< 
kafile halinde İngiliz muhafaza:>ı 
altında seyri sefer etmektedirler. 

Buna binaen bu denizlerde ser
best bir seyri sefer mevzuubahis o.. 
lamaz. Bilakis hadiselerin görünü
şü isbat ediyor ki bu~ün Ingilte
reye yapılan seyri seferlerin her 
türlü harp tehlikelerine maruz \e 
bu vecihle de İngiltere tarafından 
doğrudan doğruya veya bilva~ıta 
muavin hizmetler için suiistimal 
cdi 'mi~ bulunmaktadır. 

Bizzat lngi!tcre kendi usullerh·
le sahillerini çeviren bütün dt'n;z 
sahasını bir harekfıt bölge::>i halirıe 
ifrağ etmişdir ki hu hal bütün bey
nelmilel hukuka mugayir ve haki. 
katcn bitaraf olan herhangi bir 
geminin İngiltere denizlerine git
mesine mani olacak bir \'aziyettir. 
Alman kuvvetleri tarafından git
tikçe daha ziyade iz'aç edilmekte 
olah İngiltere, meşru harbin son 
kaidelerini de kırmak suretiyle b!. 
taraf vapurları ve bunların müret
tebatını daha ziyade korkutmak is. 
temiştir. 

Almanya bu inkişafı aylardan. 
beri, mantığın şimdiki 1 ngiliz zi. 
mamdarlannr bu cinai harp usulü. 
nü takipten menedeceğini ümit e
derel<, dikkatle takip etmiştir. O. 
mit boş oldu. İngiltere Führcrin 
son müracaatım da reddetti. Bu
gün Alman hükU.meti lngilizlere 

,aynı usullerle mukabeleye ve hun. 
lan lngiltere etrafındaki sey:-i sc. 
faine her türlü endişeden azade o
larak tatbike karar vermiş bulun.. 
maktadır. 

İngiliz hlikümeU 26 eylül 1939 
da o zamanki B:ı.!;vekil B· Çember. 
layn vnsıtnsiyle yaptığı beyanatta 
Almanyanın muhasara edilmiş bir 
kale olduğunu ve Alman milletinl 
elzem olan her tUrlU iaşes1nden 
mahrum etmenin tamamen meşru 
olduğunu blldirmlştir. Bu o demek
tir ki arzuları b:ışnrılabilir bir şey 
olduğu takdirde Alman kadın ve 
çocuklnrı umumt harpte nlduğu gL 
bi nçlıktnn ölcbileceklerdir· 

Führerin Alman l'konomlsine 
dilnyn memlekctforinin hii)'Uk bir 
kısmının yiyecek ith"li imktınniı 
açan po!itik:ı!'!ı ve bUyilk hnm mad
do depolarına el konulması fngi· 
Uz llmltlcrinin imha'1ma imkan 
bahşetm!stir. ln ... iiiz ,.im:ıll'ıfarları 
bunu biliyorlar. nu \'akınlar:ı r:ığ. 
men tngiliz zimnmdarl:ırı k('ndi 
milletlerine siyasetlerinin tnma -
mon akim kaldığını itirafa ccsar<.'t 
edemiyorlar, fakat buna mukabil 
sonuna kndar şlddetll harp il~n e. 
diyorlar- tn,ı::-ilterc tarafından atı • 
nan bu bkntihi tahrip \'aziyetl lınk· 
kmda Alm:ı:n hükümC'ti şunu mU. 
şah<.'de ve tı:>sbit etm<.'ktcdir: 

Bugün artık muhasara edilmiş 
knle Almnn\'a değil. fngiliz arla
larıclır. fngfüerC'nin Alman kadın 
ve c;rıcuklnrınn k'lrı:ı fön f"dilmlş 

olan nçlık :ıblukasına mukabC'lc ol. 
mak UzC'rc ı;imdi bu br-y-•:nname ile 
İngiliz adnhrının tnm ablukasını 
i15n <'lmrktC'dir. 

Almanya bu .ablukanın iltınr ile 
h:ırbi lıitirmc<!c ve bundan m"sul 
olan !':İmtl'kl ln"'iliz rkalinl orta -
dan lttılclınnak 11,'in yl'ni bir nihai 
dcmaM':ı tC'vessül ettiği kanaatin. 
d~dir. nıskıım:ındın!Jk. h:ırekfıtı 
C'snnsrıırla r.ıs<'av'clan şimal bur -
nun:ı kadı.ır kıta sahillerine hakim 
olmak sur<'tile haiz olduğu strnte. 
j!k vr.z' ·etten ve havadaki hfıki -
miyc:ind"n azami derecede !stfnclr 
cclccelttir. Almanya bütlin Avrıı • 
rıanrn nefine h:ıreket etmektedir. 
Zira A lm-ınya ., nçlıktan öldUnne. 
nin as!a mill'l"lkün olmadığı L<>n -
drada anlaşılır nnla"1ılrnaz açlık 
harbinin Norveç. Danimarka. Ho. 
landa, Rl'!C'ika, Fran11a, tsveç, ls
rıanya ''e Portekiz gibi diğer Av· 
rupa mrml<'ektlerine teşmiline ça. 
!ışıl maktadır. 

HattA harbin tamnmiyle hari -
clndP huhınan Jrıpon"a ve Sovy<.'L 
lcr Birliği gibi deniz aşm memlP· 
k~tlf'rdcn gelı:ın ia!'ie maddı:-lerinln 
do Almanyanın istifade edeblle • 
ceği !ddiasiyle mcn'ino çalışılmak. 
tadır· Buna binaen lngllt!'renln sü
ratle mağlüp edilmesi bUtün Av. 
rupa. için ve bUlUn diğer bitaraf 
mcmlekctlrr ic:in il't ka:ı vP ihti -

İng iltere Levazım 
Nazırı diyor ki: . . 
Uç ay evvel vaziyet 

vahimdi, şimdi ..• 
Loııılra, 19 (A·A·) - Hacncy'de 

verdiği hir nutukta levazım ııaztrı 
Morriseon demiştir ki: 
"- Bundan 3 ay evvel vaziyet 

ciddi hatlfı. vahimdi· O zaman ln.. 
giltere büyük bir tehlikeye maruz. 
du. Vuku bulan değişiklik jçin min
nettarlıkla doluyum. Derhal hatta 
icap ederse bu :ı.kşnm vazifesini 
yapabilmesi i~in ordumuzun eline 
kafi derecede sjlah venniş bulunu. 
yoruz. Hemen önUmüzde gelen 
gün Yeya haftaların tehlikesi ber. 
tara! edildikten eonm onlu kuv
vetlerimiz ve vurmak kudretimiz 
muntazam surette artacak ve bir 
miktar ihtiyatmı:z bulunacaktır. 

Sizi temin ederim ki. İngiliz 
kuvvetlerinin techlzl mesuliyetini 
mildıik bulunan bizler yalnız mU. 
dafaa tertibatını düşünmekle kalı. 
yoruz. Projelerimizin c.sasında i!
tikbalin mUsmir faaliyeti ma"cut. 
tur. Bu faaliyete vakti geldiğlndo 
umumi ve taarruz vaz.I!esinl i!!ti • 
mal etmekt cdir. 

Romanyada 
Yahudiler 

i şten çıkarıhyor 
Iliikrc~, 19 (A·A·) - Stefan.i: 
Ziraat nçzareti biltUn Yahudi 

memurların vaz.I!elerino nihayet 
vermiştir· lktısat nezareti de aynı 
tedbiri alml§ vo fazla olarak alkol· 
lil içkiler satmak mU.saadesin.i aL 
mış olan bUtiln Yahudilerin on gtin 
içinde ruhsatnamelerinin geri alın.. 
masmı emretmiştir. 

Diğer bir emir ile de Yahudiler 
tarafınd:ın işletilmekte olan tiyat
ro, artistik ve sincmatoğraf ajans 
larına verilen nıüsaadeler iptal e. 
dilmiş tir. 

Bulgar ajansının · · 
iki tekzibi 

S ofya, 19 (A.A.) - Bulgar a
jansı bildiriyor: 

Bulgar radyosu ve Bulgar 
matbuatının Türkiyedcki Sovyet 
sefiri Terentiyefin Ankarada bu
lunmamasına mukabele teşkil et· 
mek üzere Moskovadaki 'l'ürkiye 
büyük elçisinin Ankaraya çağm
lacağına dair hiç bir zaman ne~
riyatta bulunmadığını biJ.dirmeğe 
mezunuz. 

Bundan başka, ecncbı memle
ketlerde dolaşan ~ayıaların hila. 
fına olarak, Bulgariıtanda ihtiyat 
ların askerlikleri tecil edilen pek 
mahdut miktarda bazı efradın bir 
talim devresi için silah altına ça. 
ğmldığını tasrih etmeği arzu et
mekteyiz. 

yaçtır. Blrle~ik Amerika \'e Arjan· 
tin cumhuriyeti gibi bazı memle. 
ketler daha uzun zaman evvel İn
giltereyi çeviren denizleri harp böl 
gesi olarak ilan etınJş oldukları 

halde, bu tedbir şimdiye kndar dL 
ğer devletler tarafından alınmış 
değildir. Gemilerinin bu bölgeye 
se\'kinden tevellüt 'edecek tehlike
lere hu memleketlerin dikkati mil· 
ten.ddit vesilelerle çekmiş olan Al. 
m:ınyn, bu devletlere bir nota gön
dererek bir kere dahıı dikkatlerini 
çekmiştir. Bu iı:ıteğin yerine getL 
rilmcsi bizzat mezkCır devletlerin 
rn<.'nfaatlcrl lc:ıbındı:ındır. Herhalde 
Almın lıükçmeti kendi hesabına 
ı;:u ciheti tesbit ve mURahcde mec
buriyetindedir: DPniz hnrbi !ngil· 
tercı~i ~"virl'n hölg-<'d<.' bütün ~ld _ 
detini :tlmlRtJr. lliltün bu böJr:-e 
m'lynlf'rle doludur. Tayyareler bü
tUn vapurlara taarruz etmekte • 
dir. 1sUkb:ılde bu böl"cye gidecek 
olnn her \'ar:ur tnhrip edilme'.: tch 
likrsine maruz k:ılı:ıcnktır. Alman 
hül:fımetl bundan bövle herhangi 
bir vapur \'eya sah~ı~ bu bölge • 
ll'rdc ui':'rıvacağı her türlü hac;a • 
nn mesuliv~tinl istisnasız bir su. 
rette reddP.dcr. Bitaraf devletler 
lnt:"iliz adaların:ı do~r.ı scyrüscfer
drn tamnmrn içtinap etmek sure. 
tile ihtilallard:ın fotin:ıba ve hu 
ha:-bt bltirmeğe yardım C'tmiş o!a
<''\klerdır. Keza. hund!ln böyle J3. 
Çörçil ,.c diğer alii.kadnrlar için ye· 
ni bir A theni:ı Mdisc~i ihdas et. 
mek yani keneli dedz:ıltılariyle Ü· 
ı;Uncü bir rlevlete ait bir vapuru 
b:ıtrrrp ta bu mC'mleketi Alm:ınya· 
va karşı harbe slirükk'ycbilmek U. 
midivlc bundan Alm::rnyayı itham 
etmek zor olacaktır. Almany:ı. Tiri
t.anya korsımlarımn hugUnkü !!iste. 
mini ebC'di bir surette imha eL 
mek suretiyle yalnız A vrupaya 
dP.ğiJ. aynı zamanda dünyanın bil· 
tün bitaraf devletlerine tarihi c. 
hemmiyeti haiz bir hizmetle bulu-. 
nacağı kanaatindedir-

- ..... 
Bir Polonya hari
cJye ıneınurunun 
başına gelenler 
Amcrikaya yitmek iıczcre şehri

mizden geçen Polonya hariciye me 
murlarından :\fak'ın başından bir 
hırsızlık 'almsı geçmi~tır. 

Mak bundan l O gün evycl ~eh
rimize gclmi~ \'c kendisini ka~11ı. 
yan Fahri i mindc bir tercümanı 
mihmandar olarak yanma alıruş
tır. 

nu arada yanında bulunan 520 
dolar parac:ını bankada dc~U§tir
mek istediğini tercumana süyliyen 
Mak'a Fahri "siz bana \'eıin ben 
değiştireyim ... demiş \'C 520 dola
n aldığı ~ibi ortadan sa\'llşup bir 
daha meydana çıkmamı~tır. 

Bir müddet tercümanını l>ekliye
rck öteye beriye soran Mak ba~ka 
parası olmadığından ne yapacağı
m şaşırmış ve derhal Emniyet mü
dürlüğüne nıiiracaat etmiştir. 
Memurların kendisine "merak et
meyin biz paranızı meydana çıka
nnz.,, demelerine ra~en !\tak göz 
yaşları dökmüş ve parası buluna
mazsa mahvolacağını, Amerikaya 
gitmek için başka parası da bulun
madı~ım yana yakılaanlatrnı~tır. 

Polis derhal harekete ~eçmiş ve 
Fahriyi ne oturdur,ru, ne de arada 
sırada, bulunduğu yerlerde bulama 
mıstır. Bir ara Trakyaya doğru 
gittiği ö~rcnilen Fahri mütemadi
yen takip edilmiş ve nihayet diln 
Istanbula döndüğü öğrenilen ter
cüman Beyoğlunda yakalanmıştır. 
Fahri 520 doları Havvar hanında 
saraff Alck!öandra vere~ek mukabi. 
lini' Türk para"ı olarak aldıjbnı 
söylemi~· bunun fuerine ~rraf da 
polis müdüriyetine getirilmiştir. 
Paralar tamamen bulunarak Po.: 
lonya hariciye memuruna dün ak
şam teslimedilmiştir.Mak parasınr 
almca çok 5e\•inmiş ve memurlara 
nasıl teşekkür edeceğini bilememi,_ 
tir. 

Yugoslavyada 
Milli Banka müdürü 

istifa ettirildi 
Dahiliye Nazır muavini 

de nezaret emrine 
alınıyor 

Bel;rat. 19 (A·A·) - Stcfani: 
Millt banka müdUrü Trotlç'in is

tifasının kabul edildiği resmi bir 
tebliğde bildirilmektedir. 

Yan resmi mahfillerde beyan 
r-dildiftino göre Trotiç'in m:aklaştı. 
rılması malt sahada olduı;u gibi si
yaıs! ve içtima! ııahalnrdFl da hil. 
kümetçe derpiş edilen ıslahatın tat 
blki imkanını verecektir- Bu ııılıı
hatın nelerden ibaret olduğu 26 a. 
ğustosta Sırp - Hırvat itilllfının yıl_ 
d<Snilmü milnnsebetile resmen ilan 
edilece!dir. 

Diğer c'hetten bildirildiğine göre 
dahiliye nazırı muavini Kalanti, 
nezaret emrine alınacaktır. 

Yeni Zelanda Başvekili
nin nutku 

"ingilterenin yanı 
başındayız , , 

\'ellln;ton, 19 (A·A.) - Dün 
radyoda söz söyleyen Yl'ni Zelanda 
Bnşvı>!dli Ferazer ezcümle demi~. 
tir ki: 
"- f stila ,.e dcluıet içinde bu

lunan Avrupada yalnız lngiltere 
korkm:ıd:ın Alman hücumlarına 
krıti hir mııkavcmct ı::öııtermekte. 
d'r. Ilu t"hlikc imtih:tnrnda Yeni 
Z:-hında ln-;ilterl"nin v:ını başında 
bulunmılkla mUftehirdir.,, 

Sovyetlerde havacılık 
günü kutlandı 

!\tos!< o' a. 19 (A·A·) - Tas a. 
jansı bildirivor: 

Sovyetler. Birli~i dün ha"acıhk 
gününii tcsit etmiştir. 
Moskovıı hava meydanında ya

ınlan bliyük hava geçidinde Stalin 
ve silah arkadaşları hazır bulun.. 
muşlardır. 

Genç Sovyct pilotları bir takım 
hava herekeUeri yapmış. ıııliteaki
ben nskeri tayyarelerle planörlerin 
uçuşları \'C hombardrman ve avcı 
t::ıy.rnrcleri nrasındn yapılan mu· 
tıP.r<'b-:? mane\'raları seyredilmiş _ 
tir· 

Geçide dört yilz kadar tayyare 
iştirak etmi~tir· 

Keza. bir çok diğ~r şehirlerde de 
hnva geçitleri yapılmı3trr· 

Kraysler öldü 
Ne\ york. 19 (A·A·) - Otomo

bil endüstrisinin maruf' simaların. 
d:ın Kraysler \'efat elmi§tfr. 

YAZAN: 
-34 -

Sesi bir hıçkırık içcrl~nde glS
müldil ve yüzünii avuc;ları jc;erl.. 
sinde l!l~ladı. Karşısındaki adamı 
üzen ve yaralıyan fakat bunu biL 
diği halde d:ıhi bir türlü zaptedc· 
mcrli~ hu kederli hislerini söyle· 
di~i. gösterdiği için sinirlcnmi§U· 

Nihayet kendini topladı. soluk 
almaııı tıı.biilcşt i ve kocıu11nm göz. 
!erinin jçerisi."le bııkmağa ceıııaret 
c'dcmiy~rek. kati bir va.it halinde 
aon sö7.lerini söyledi: 

- Bırakınız ~ideyim. <;alip, 
tekrar dönüp yanmı1.ıı. t"t'ldiğim 
vakit bütün hi~lerim dPğiı;nıl'f ola
cak· O vakit tıizdcn gir.ti hi~ bir 
dil!iilncem kalmıyacak. Yemin ede. 
rim Galip··· Ondan sonra yalnız si· 
zin olacağım. 

Galip, hiç bir söT. l!Öylemeden, 
hiç bir hareket yapmadan karısnıı 
dinliyordu. Yalnız çok endişeli an
larında, J7.trrap dakjkalarrnda yap. 
tığı gibi mütemadiyen parmağUe 
üst dudağını büküyordu· 

Sonra birdenbire kıırannı verdi: 
- Nasıl isterseniz öyle yapı. 

nız. Size emniyetim var. 
Beria kocasının yıı.nmdan çıkıp 

ta gitmek üzere olduğunu Sermede 
sl5ylediği vakit delikanlı telrışla ye
rinden sıçradı: 

- Nereye gidiyorsun! 
- B!lyU.kadayıı, beyaz kötke. 
- Kocan bunu biliyor mu? 
- Tabii. 
- Peki nıunl oluyor da buna 

mani olmuyor. 
- Beni ne dJ)le bundan menet. 

•in· 
Beria bu sözleri çok nıağrur bir 

ed& ile söylemişti. Serınet gülerek 
mukabele etti: 

- Bunun için kati Bebepler var. 
dır annırım. 

Beria kardeeinin Turguda dair 
kinayeli bir elimle söylediğini ııe.z. 
dJ. Fakat bunu anlamamı3 göriin
mcyi tl'rcih ederek: 

- Gi\llı2, dilr,YBl qüıılinen. k'bar 
bir adam'"'dir, ~edi· Sen onu çok 
yanlış anlamı§Jlın, kendi.sine kareı 
olan hareketlerinde hiç te dürüst 
davranml)·orııun· Demin odasına 

girdiğim vakit ııenin konuııu!' tRr· 
zını hiç beğenmedim· E"vell Galip 
hiç olma:r.sa senden on y~ büyUk. 
tnr, sonra ... 

Sermet öfkesini zaptedemiyerek 
gürlc<li: 

- Sen de. sen de mi kocandan 
tarafa çıkıyorsun. 

Beria omuzlarını silkti: 

- Bu sözlerde kimseden ta.rafa 
çıkmak meselesi yok ki· Galip mu. 
esseseye çok bağır. kibar, terbiyeli 
bir adam. Senin ona karı;ı insafsız
ca hareket etmeni l!:trrniyorum. 

Delikanlı kız kard< nin yU7.üne 
baktı: 

-· Ya sen. sen kocana karı:ı na
sıl hareket ediyorsun. 

- Ben mi? 
Berianın canı sıkıldı, bakışını 

kardeşinden çeYirdi· Fakat Ser. 
met eski fikrinde ısrar ediyordu: 

- Ent, sen ... Sanki sen onu 
beğenerek mi evlendin? 

- Belki evlenirken bcğcnrn~. 
mi6tiın. Fakat bu hükmün yanlış 
olmruıı da mümkUndür. Giln :;eç
tikçe onu daha iyi tanıyorum. Son
ra ne de olsa kanunen kocamdır. 
Seni kocama kar§ı daha hürmet· 
kar görmek isterim· 

Sermedin kindar dudakları üze. 
rinde garip bir tebesaüm parladı: 

- Pek ala, dediğin gibi olıun .. 
Bu meseleye dair bir daha konu
şuruz scni.,le ... Şayet kısmet olur 
da Adadan dönersen işte o vakit ... 

Beria birdenbire Sermedin kar· 
şısına dikilmişti: 

Kaşları çatık bir halde ııordu: 
- Ne demek istiyorsun? 
- Hiç bir ~ey ... 
Sermet. bu sözü ııöylediktcn "On 

ra yapma bir lakaydt ile elleri 
cep)Prinde, ıslık çala çala orndan 
uzaklaııtı· 

xı 

Mediha aleliıc~ıo kürklü manto. 
!'!Unu giydi "e a.ııan.ııöre doğru atıl. 
dı. Beriımın hıT.metc;isi tarafından 
h~lefonla Yerilen haber dok • 
torun eşini c;~k telA~landırmıııtı; 
hizmetçi kadın telefonda: 

- Miimkünııe derhal buraya ge
liniT., drnıişti. Beria Hanım çok fc· 
na halde ... Bu vaziyetten adeta Ur. 
kilyonım. 

- Nasıl B~ria burada mı! 
- Dlin sabah geldik· 
Mediha daha fa:ı:laamı sormadı , 

derhal yol:ı. çıktı ve bir kaç uat 
f.:-0nra bC'yaz kfu!kün k&pısındıı. ne. 

rianrn hizmetçi."3ile karnıl~tı· 
Hiı:met~i Medihayı görilr 

mez: 
- Bilscnir. hanımcığım· 

Ba.şımı7.a ne korkunç bir fe 
geldi. Dün sab:ıh Beria J1 
noterine gitmişti. 

Mediha. nde:oı ncf Pse hiı?tt 
nin ııöıUnü kesti \'C: 

- J<;yet. evet, biliyorum d 
Ve hiımetçiyi önilnden iıdd8 

rek odadan 'içeriye girdi· 'MC' 
nm odada ilk ~ördUğU ısry, P 
r eye yap~mıı:. alnı camlara d 
lı duran Berfanm lıayali oldu· 

K&pının çtkardığı l'ICS üı 
Beria döndü; 1:ediha; genç 
nm 11olmuş yüru, bakJŞlannın 
nuu: ifadesi, duruı:unun ma • 
ifadeııt ka~ısmdıı Meta ko 
Sesi duyduğıı derin merhamet 
8i.le titreyerek: 

- Şekerim, Beria, zavallı 
ria! ... 

Diyerek arkadaeına doğru a 
Beria, ileriyP doğnı ttzattı 

le Merlihayı so~uk bir tavırla 
Ve çok dargın bir sesle sordll' 

- Sen. bunu cekidcn biüyo 
değil mi? 

- Dinle, Bcda! 
- Demek sen de beni :ı.lda 

Onlar gibi. herke! glbt... He 
bir oldunuz, beni aldattınız! 

Beria olduF:n yerdo har<'k 
duruyor; gözlerinde bir dam! 
le yaş yok, fakat y:rnnklıırı 
san... YüzUnden \'C dunısu 

öyle bli!•Uk bir ıztırap ve Uı:ıl 
lik akıyor ki· Mediha bu ma 
karşuımda kendisini t ulamı) 
11ğlama~a başladı: 

- Yalvarırnn ı;ana Beria. 
beni! Bu işin niçin böyle oldu 
anlamadan hükilnı verme! 

M<'dlh:ı hıçkıra hıçkıra bit 
vap beklf'di. fakat Beria a;;zı 
le a~mıyordu, genç kadının b 
zun n kindar sükCıtu karş 
yeni bir tıual sordu: 

- Kimden öğrendin? 

Beri'l ifado ettiği muztarip. 
!!Ünceden m:ı.:ıcln hiç; bir m 
olmıya!l soluk b:ıkışlarmı Me 
ya do;ı;ru <;e>·lrdi; yorgun, yo 

- Nasıl olsa öih'enecek de -
idim. Ha bıı-rün olmuş, ha ya 

Mediha d:ı çok bitkin bir 
idi· 

- Bu İ'!lin sonu kötü olac 
bilip ~·ıruvordum. 

- Ötekilerle uyuşup bana 
yalanı :ıö~·lcctin ha. 11eciiba. 
scnrlen beklrmeZ'Hm. Artrk 
mrzda her şey bitti. Bu 
ni hiç affedemem· 

- Fakat Beria! 
- Sus. hu çok çirkin bir Y 

cıhk... Hepiniz i~ren~ mahliı 
sınrz. sen de ötekiler de·

nu BÖZl<'rİ i;ıitiJmivecCk 
ya\'a!: ve titremiyen bir l!C'sle 
lrmişti. 

Çol<: mütecı\!ir olan ?liediha 
dini mtidafnıı etmek istedi: 

- Bö•.-Je öfkelenme hemen, 
7.elim. Biz bu işi senin i:,;liğin 
ya ot ık. 

Rerirt arı bir t ebesslimlc: 
- Benim iyili~inı için ha! 
Diyerek tekrarladı. 
- ı.-:,·et, !!ekerim, iyiliğin 

Annen Galiple cvlenmiyecek 
ıı:ın müessesenin nıahvolac 

senin de zuuret vo 11efalet 
Einde yaşamak mecburiyetinde 
bca.ğını eöylüyordu. lşlerl o 
başka kimse düzeltemezmiş 
dan başka, bu delikanlı da 
enn ,.e yürekten seviyormuş· 

Beria soi;uk soğuk arkad 
sözünü kesti; öfkeli öfkeli: 

- Allah aşkına, dedi böyle 
ler ııöyleme! ... 

Çehresi bUtiln bütün karardfl 
ne kcmilderl tamamlle ka 
oimdi genç kadmm kalbinde 
elem, yalnız kin vardı· 

- Bu adam yalancmm, 
nn biri.- DUnyanın en iğrcnO 
!anını tereddilt etmeden ııöyl 
bir alçak··· Siıo;. hepiniz de bu 
nin suç ortakları.@InlZ· Saad 
çaldmız. hayatmu parçala 
kalbimi kanlı ellerintzıo ye 
kopardınız. Sizi na.ısıl a.f!cde 

Aifaı ııtırap ve nefretle bu 
MedihR üzE-t'ine bir dUeman 
gibi dikilen Berlanın göz beb 
rinde parlayan hakaret a 
kurtulmak için balllll eğdi· 

- Dinle beni Beria! Bir 
hile dinlemedt'!n mah~m etın 
Brrftk ta Wiyllyeyim karde 

(Devam ı tJ 



enizterfi imtihanında 
muvaffak olanlar 

liste ve şahadetnameıer 
Deniz ticaret mektebinde ya.p'ı

geldi 
tcrf • · 

1 
1 ımtiharuna giren ve ev. a: ~~araya gönderilen de. 

· :rımızden kazananların i . 
r~n di.in Münakalat Vekaleti 

· ından İstanbul liman reisli· 
ıne bild' ·1 . e .. ın mış: §ahadetnamcleri 

gondcrilnıiıtir, 

1~erfı eden denizciler ıunlar. 

:;~i~d sınıf ikinci kaptanlık. 
hınnci sınrf başkaptanlıl• ter 

~denier: Seyfi Gezer. Nurettin 
1 ;naz, Nezihi Arda Zeki Ora· 
oa, ' 

B~rinci sınıf ücüncü kaptanhk. 
n ıknici kaptanlığa terfi eden. 

ler: Zeki hzer, Neşet ı: .gin, Ce. 
lilettin Tolbaz. 

Birinci sınıf mülazim kaptan
lılrtan üçüncü kaptanlr~.a terfi e. 
denler: Thmet Zehir, İhsan Tan
au. En..er T.:.:ıgö •. 

tkincl &Inıf ikinci kaptanlıktan 
bapapta!'.:!ığa terfi edenler: Sü. 
reyya Bek. ı 

Birinci sınıf makinistliğe terfi 
edenler: Nurettin Öget. 

ikinci · sınıf makinistliğe terfi 
edenler: Ekrem S&ylemez. 

Uçüncil 11nıf makinistli~e terfi 
edenler: Hakkr Saltan, İhsan Tok 
ıoy. Tahain Bahadır. 

Yolcu salonu lokantasmdaki 
garsonlar çtkanldı 

ütehassıs diye getirilen gar
sonlar meğerse neler yapmamış 
-~~.vlqt_~inıanlar İşletmesi Umum ' bir. ve.mek. }'nine başk~ )'.et?elc 11 11 tlD:-s ı uzun dcdi!.odıılardan getırdiklerınl, paranın uzerını u. 
nr[l ;. ıi yolcu salunuıl'ın gazi- 1 zun mü.~1det beklettikten sonra, 

,. ' 1 •l-antostnda rl\hşmakta o. bircok defa yarılan talepleordcn 
n r. r.o>r.c.nynlr gnM!onu ı '"r'" son'rıı iade ettiklerini: bu arada 

11 '!kıır mış ve \"erlerinP Tiirk tahldot yeyen mü~teriterden soı. 
b · 1 ~.. · lar al lırtmı hr· radan iki ije misli alakart yemek 
Pcm~n alt !7ars .... -·::ı-• • rı' ·• parası istediklerini hinat gör• 

l~a •na valnız dediko,ıuı"'r se. mU~ler ve bundan bapa ~~şte_ri: 
. olm"'mıştır. Biz:ıat idare er- lere de iyi mua~ek c:une.::hıı:lermı 
c~ı, ~ok~ntada birkaç dda ye. tesbit etmişlerdir. .. . 

t > emıı:lcr ve bu mütehass1~ Bunun üzerine lQkanta mı.stecı. 
''ıla ·· ' n ~araonıann fena servis riyle olan mukaveleve ıtore, gar. 
pt \.hrmı, nıüaterinin i-;tediğı sonlara yol verdirilmiştir. 

epebaşı caddesi 
genişletil~c~m~ . 

c- h' .~e ır 

Stra 

tiyatrosunun antresi va 
dükkanlar kaldırılıyor 

Eelcdiyc 'Iepeba.§ı caddesinin 
işletilmesine karar vermt~tir. 
r:ıpnlas hizasından itibaren du· 
r bet ınetre kadar geri çekile
k, bu arada Şehir Tiyatrosunun 
lre.si de kalkacaktır· Asri sine-

a. binMının antresinin kaldırılma· 
karar verilmil'lse de bu ~ bir 

Uddct sonra yapıla,.ııktır. Asrl sL 
en1adan sonraki dilkkanlar beledi· 
eye ait olduğundan bunlar da kL 

bir uman zarfında kald1rıla
ktır. DUkkl.nlann nihavctlndekl 

liyuır apartımanın §imdilik ~ alnız 
rı lt?Stnı istimlak edilertk ap:ırtı-

Arkadaıını yaralıyan 
tevkif olundu 

Aks.-uayda bir kah\"edo e\-vell 
1 •1 "'rmemek yüzünden kavgaya 
Utl1ua11 ve bu )ilsden arkadaşı 
ı bıçakla yara1ıyan Divrlğill 
ıı Ya.kalanmıtı diln blrlnci ıulh 
~ bA.klm.l tarafından tevklf o
unınuotur. 

Y ara.ıı tedavi altma almm11tır· 

eııerbahçenin iıtimlaki 

1 
B 1 dtve Fenerbah~enin letimlL 
hak:tında Dahiliye VekAletine 

il~~eaat <'' lt'i: t 'r· Burasnım me-
• fıı urnumiv" nBmın" tstimlaldna 
7rar \·crildlltten sonr l l"timlilc 

"tne ha!}! nacaktır. Fenertiah,::"ve 
\'\'>!' ~ 

a ngaç dikil cf'k ııonra biltl\n 
ahn boy . . d• ı ,1 una 1 t nat uyar.arı y:ı.-

l il.(" ktır. FünC'l bahçl'.' plnjı mo-

b~rrıı~hı: hale getirilecek, gü:!cl 
a~ıno inşa olıın-ıcııktır. Bl 

~l'ls d ,_ 
'll." 1'.'Vruıdeıı kalma ı nmam da 

lıı·. ır olunaı·~k mu 1afaza f'ılllccck. 

İki hırsız yakalandı 
r 

p ~iJ°:~ada Mahı u işlettiği 
.ı\hınet b mayo ' deniz ir ~n 
l 1rind l\dı a bir çocuğun elbise· 

ına.n sütunlar üzerinde oturtula
cak. altından yayalar ~çebllecek· 
tir· Bilabara. ap:ırtımanm tamaJnt 
iJıti.ml:ik olunarak b.ldınlacutır· 

Pernpalu oteli yanından Tepeb!l.. 
§1 caddesi ile otelin arkasındaki ruı
falt vo1ıı birleştiren merdivenin 
in§aa.tı tamamlarunak Uıeredir· 

P.u asfalt Yolun Kasınıpaııa Aşık
lar mezarlığına bakan taratma 
istin:ıt du\·ıırları yapılacak. mezar. 
lığın bir kımıı t3ru:im edilerek 
giizel bir park haline getlrllc· 
cektir. 

Ev kirasını artıranlar 
mahkum oldu 

Her sene 20 Ura.ya klraladrldarr 
yalrlannm kiruıru, bu ıene 23 li· 
raya çıkarmak iııtedililerinden 
milli korunma kanununa göre asli. 
ye ııeld.zinci ceza mahkemesine ve
rilen Rrant ile karısı Aıavninin 
muhakemeleri dtln bitmit, her ikisi 
de 2S lira para eezuma mahkam 
edl.lutiflerdir. ---o---

Olümle tehdit 
EyUpt.e oturan Sa.it admda birisi. 

karısı Firdevsle kıskançlık yilzUn. 
den kavga etmiş, kadmt bir hayli 
d6vdlikten ba§ka ölUınle de tehdit 
etmi~tir-

B.irinci sulh ceza mahkemesine 
\•mlen Sa.it 3 gtin ~plJ 29 Ura da. 
p~..-a cezasına mBhkıinı edllmi§tir-

Eşya çalan yakalandı 
br-.tltlıu adında b:r.i.:!. Yalova

da Alinin İ!il;ttlJi rımbar~ıuı bir 
b::ı1 a J"'""if:-tnra c~·.-:ıcı r~lm11• ~u. 
rn,·:ı ,,~qrcrek muhte>Hf kims lere 
satmıştır. 

İbrahim <lün yakalnnmı!o( adli • 
) ece de tevkif olunmmıtur-

/1 hnte:rı~ 350 kuruş para çalan 
h1rsı.a ""• k v Nuri admrla iki 
?."1 lltahk itala il! bilinci sulh ce. 
ı.:a"n 91Jnıellbtdc ıııorgu:-. a ı:::kil- ı 

0 'U'a te..,kif olunmu!ltur-

Raşit R~a Ti;;atroıu 
20 Ağul'!tM salt ~nli nlt~mı Bl'l· 
kırkÜ:.· .Hiıtı~·ıuü aile bahge:unde 

l\F.\C.\:S 
• ' odvil -t ıwr de 

Her mesleğın ıc::vıüzU ~ / 
ihtikarın kökü nerededir ? 

ı 

Şu toptancılar yok mu 
Harp başlryaltberi her gUn t:ı. 

ze bir mevzu halinde ya§ayan ih. 
tik!rın kökUnU aramak kadar 
ınütkUI İJ yoktur. ÇUnkU fırsatı 
ganimet bilen her türJü eanaf ne• 
rede iıe ihtikara, "metru" dam. 
caıını vurmaya kalkacaklardır. 

Harp baılar başlamu gıda 
maddelerinden tutun da, giye. 
cek eıyasr, inıaat malzemesi, ev 
etyası ve bilhassa demir, bakır 
gibi harp sanayiinde işe yarıya. 
cak madenler ile yine harp ıana• 
yünde kullanılan her türlü ipti. 
dal maddenin de fiyatları birden. 
bire fırlamaya başladı. 

İhtikir uıe1eleıinde halk kaba. 
hati doirudan doğruya temas et• 
tiği perakendecilere ve kilçilk 
toptancılara bulmaktadır. Halbu. 
ki bunlar ihtiklnn eıirl olmuş 
dal budak va:dyetindedirler. Asıl 
ınuhtekir toptancı.dır. 

İhtikara sebep nedir, toptancı. 
lar ne g~bi usuller kullanarak -
halkın ıırarına olmak üzere -
büyUlc kirlar temin etmektedir. 
ler? .. 

Evvela şunu söyliyeyim ki, frr
aattan istifade etmiyen esnaf ara. 
uıak, çakıl arasmda sedef arama. 
ya benzer.. KUçük, püyük bütiin 
tüccarlar Avrupadaki harp vui. 
yetinden istifade etmiş ve yükh:!· 
dni tutmuşlardır, Bilhassa bil. 
yük tüccarlar elledndeki ıtok 
malları yüzde ilci ytir kar ilave 
temek suretiyle büyük kazançlar 
temin etmişlerdir. Bu ~ayri me§
ru kazancın hUknmet tarafından 
meydana çrkarılanı;ımnsmı te. 
ınin için de hemen bütün büyük 
toptancılar fatura vermek usulü· 
nU kaldmnıslıırdır: 

KUr.Uk ~rakendeeiye kadar 
gelen ve binnetice halkın zara. 
rmı lllı:c:h c:an ihtikar :tu sis. 
te·rle \"<ı•,-J;naktadır: 
KC~ük' toptan~ı veya büyük 

puakerıdeci her zaman ah! ve
riş ettiği tüccara müracaat ede
r~k. bilmem hangi maldan i5ti. 
yor .. Aldığı cevap şudur: 

- Vallahi o maldan bende 
yok .. Ama aen benim bu kadar 
zama'!'ıUk miıŞteHmS!n, eger mu. 
ha}f kak istereof\ o .,rn&ldan bir ah. 
bapta var, sana oradan alayım, 
yalnız bu adam malınr falanca 
kuruıtan veriyor, sonra fatura da 
lıtcmivecekain .. 

Halbuki iıtenilen malı verecek 
olan kendiaidir .• Bet on kurut 
(ada kazanmak için her .ıamanki 
müşterlslne komedi oynamakta. 
dır. 

Küçük toptancı veya peraken. 
deci de ıöyle dUılinllyor: 

- Adam sen.de, pahalı alrraam 
pahalı satarım.. Varsın fatura 
\rermeain.. Hem verse de ne ola. 
cak, k1rk yıldır ah! veriş ettiğim 
adamı tutup da poliıe verecek de· 
ğillm yal ... 

Bu zihniyet halkın bUyük ı:a. 
rarınr mucip oluyor. 

Bence, ihtikarın önilne gece. 
bilmek fçbı yapılacak ilk İ! fatu. 
rastı: satısı menetmek, ve en kil· 
çük perakendeci dükUnlarmda:ı 
bile sattığı malın faturasını ara. 
mak ve bö}•lece derece derece 

lirn ki 2000 metresi Jçin iki bin 
lira vermektedir, Büyük tüccar 
fatura verirken ya kumaşı dört 
bin metre veyahut da aldığı pa. 
rayı bin lira olarak göstermekte· 
dir. 

Görülüyor ili küçük tilccarla. 
Lüyük tüccar halkın zararına ola. 
ıak anlaşmış bulunuyorlar. 

İhtik~rm öntine geçebilmek i.. 
çin en evvel büyük toptancı ile 
küçlik toptancı ve perakendeci. 
nin arasını açmakla işe baılama
h.dır. 

Bunun için de kaçakçılıkla mü. 
cadele kanununda olduğu gibi 
muhtekirleri de ihbar edenlere 
muhtekirden alınacak yüksek 
bir ikramiye vermek ve muhbirin. 
ismini gizli tutmak gibi çarelere 
)Jaşvurmak pek faydasız olmaz, 
kanaatindeyim .. 

Sonra muhbirlik yapmak iste. 
yenleri ürküten bir mesele de is. 
tiçvap, istintak için i!Jini. gücünU 
bırakaralc günlerce karakollara 
gidip gelmektir. 

Bu noktalara dikkat olunursa, 
ihtikann önüne daha kolaylıkla 
gecilmiş olur. 

MUZAFFER ACAR 

Bir tuhafiyeci tevkif 
olundu 

"Sultanhanıam1 Pazarı'' tulıafi. 
ye ma~azası sahibi Hayım, basma 
üzerinde ihtikar yapmak suçundan 
cümıü me~hut halinde yakalan. 
mış, sekiıirıci asliye ceza mahkeme 
sine \ erilmiştir. 
Hayımın muhakemesine dün ba7 

lanılmı~. suçlu satışı çırağın ya~ 
tığını. onun da a~ıl fiy:ıtı bilmedi. 
~ini ro)· lemiştir. 

Mahkeme Havımm h~men te,·kJ. 
fi ne \'e ticaret mUdür\üğünden ba
zı noktaların sorulmasına karar 
vermiş, muhakemeyi başka bir gü
ne bırakmıştır. 

f ransızca ders 
Orta mektep ve ltselerdl!' lkm:ılt> 

lcılnnlara ve Frausııcasını llerll't· 
11telf l'lt4"''f'Ohtre mfl•H tel'l•U• 
rran11~a dcrıs ırerıJlr, 

Arıtı rdenlf'r Vakıt malhoıuunda, 
"Fransızca Ojlrrtmenl"' ismine ti· 
fah<'o "'era t:lhrlree münce.aat 
«'debilırler. 

~----·-----.. 

Maclis-i Meb' usan 
ç 

' ~ 1293=1877 
1 Hakkı Tarık Us 

ı ilk De11renin mi.iza· 
kereleri: · 

! •eo btlrttır ma11ııa111ı lıir "''-"-

~ Her kitalxıda bulunur 

yükselerek toptancıya kadar var- ı 1 
mai~;~~ misiniz ıstanbuld• kaç C1 O R 5 A 
tane lıüyük toptancı vcrtlır? Bun. 
lar o ka<lar cı.zciır ki teker teker · - Ankara 19-8-940 -
&ayılır. halk, hatta küçük ti.iccar- ~ 
hır bunların i$imlerini bile duy. Ç E K L E R -ı 
mamışlardu:. ı lott.erlin 6.zı 1 

Her ciııs rr.al üzerind:! birinci ıou Dolar 1:.z.20 
el olarak ancak \iç. dört iı:im ıay. rno lı'rc. 
mak mümkündür. ıoo Liret 

Büyük toptancıların bnş vur. 
dukları diğer bir sistem de şu- , 
dur: 

Mesela deposunda 20 bin lira. 
]ık, harpten evvel Çekoslovak. 
yadan gtirilmiş zücaciy mah o. 
lan herhangi bir tUccar bu malı 
utarken yapacağı ihtik!n mas· 
kclcmek için harpten sonra da 
aynı yerden aynı evsafta bir kil. 
çük parti mal getirtiyor ve elin. 
de atck olarak bulunan yirmi bin 
liralık malı da bu yeni getirilmit 
pahalı malm faturasına g8re sat. 
maya ba1hyor .. Bu usul faturast z 
aatış usulünden, çok daha emin
dir. Çiinkü eldeki stok mal tes. 
bit edilmemigtir. 

Toptancı tUccarlar hükfım1:ti. 
rnizin aldılı her tedbire karşı ve. 
ni bir usul icat etmek :rnretiylc 
IC:cndi menfaatlerini kon:maktan 
asla geıi l.:almamışlardır. 

Muhtekirlerin umumiyetle kul
landıkları diğer emin bir usul de 
hıtkikate m\:halif fatura vermek. 
tir. Meseli küçük tüccar değeri 
.50 kurnş olan kuma~m metresi 
nı }'Üz kuruttan almakta ve diye. 

JOO 
100 
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ıoo ~y 
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Ahdini yerine getiren ihtiyar 
Yazan: Yekta Ragıp ON EN 

...... senesinde Fatih • Harbiye 
tramvayı1?_dayız ... Boğucu bir sr. 
cak var. Onden üçüncü sırada o
turuyordum, yanımda hayli ya~ 
Jı bir zat elindeki gazeteyi oku
yor, a_:ada bir <le tramvayın bu. 
lundugu mevkii tayin etmek için 
olacak, gözlüğünün üstünden et. 
rafa~bakınıyor .. Diğer yolcular da 
ırcagm ~e~d~~l rehavet içinde bi. 
tap ... Bır ıkısı hafiften kestiri
yor. 

Kadıköy vapur iskelesi önünde 
tram~~ya. birkaç kadın bindi... 
Gayrı ıhtiyari gözüm takıldı 

!~!erin.den bir tanesinin kapr. 
nın 1~ • t~rafına tutunarak içeriye 
kendısını zorla aldığını gördüm: 
Zayıf, sarışın bir kadın 

!çeri girdikten sonra··~özleriy 
le oturacak bir yer arar gibi bı: 
ktndr, fakat yer veren kimse ol• 
nıadt .• Bu sırada gözgöze geldik. 
Bakış~yle rer verirsem minnettar 
olacagmı ıfade eder gibi olunca 
yanımdaki yaşlı zatı rahatsız et. 
meden kalktım, yerimi verdim. 

~aslı kadın ba§iylc te§ekkilr 
ettıkten sonra g~ip oturdu. Bu 
sırada ~anından kalktığım ihtiyar 
zatın ym~ gözlüğünün Üzerinden 
kadına dıkkatle baktıg~ ınr gör 
düm. • 

Ol~bilir, dedim; yanma geçe • 
cek bır kadına kıirğı kıvafeti nok
ta:md<ln bakabilir! Öyle ya! &ı. 
çı beyazlanmış, şöyle bir bakınca 
en azdan yetmişine dayanmış bir 
a?amrn artık kadınlarla alış veri. 
!ı pek de olmaz sanınm. Ama gö
zün halckını vermek bakımın.dan 
ma~ur da g8rmez değilim t Nice 
ihtiyarlar vardır ki belki kendi 
kızına, torununa benzediği için 
veya eski gilnleri hatırlayabltmek 
için genç kızlara ve kadınlara ba. 
karlar. Fakat şu ihtiyar kadr. 
nın nesine bakılabilirdi? Yaşlı 
kadın terkettiğim yere oturduk· 
tan sonra gelen biletçiye para u. 
zatıyordu ki. yanyana bulun.duk. 
lan yaşlı zat bu sefer gBzIUğünU 
düzelterek ve hatti biraz daha 
yakla§ır gibi yaparak kadının 
gözlerinin içine baktı, balttı ... 
Merakım büsbütün arttı: Söy· 

le yan durarak ihtiyar adamı kon. 
t~o~ ~fla~ Çok temiz pak 
gı~nuş hır zat. •• Kadın da te.. 
mızlıktev?ndan aşağl kalır merte
bede .?egı~ ~ .. Kadının gözlerinden 
ve guzelliıini kaybetmemiş saç 
larından eskiden sok güzel bi; 
kadın olduğu anlaşılıyor. 

Ta.ks~nıe geldik. Tramvay bo. 
şaldı, hırka~ kiıi kaldık ... 
. Fakat lki ihtiyar hfill yanyana 
ı~l. Tramvay Silrpagop mezarlığı 
hızala~ndan geçiyordu ki ya91r a
d~m ~ırdcn yaılı kadır.a doğru 
dondu ve boynuna ıııarıhp öptU ... 

Bu görUlmemi! bir _şeydi t Yas. 
1ı kadın ihtiyarın kollarmdan kÜr 
;u;unca feryat ederek yerinden 
M"adı. "Polis, polis" diyordu ... 

uthlt. asabı bozulmuş. zıngır. 
zıngır tıtri}•or: 

- Su. bira~ su, diyordu Tram 
va d d • Y ur u, kadında memura hi 
~ap e~ecek takat kalmamr§tr. Bıç: 
ın hır adam olan biletçi hemen 

atıl4ı; 

- Memur bey. dedi, şu bey ha. 
nımı öpt'" d O · · •• ~ u e... nun ıçın sızı ça. 
gırdı. 

.. Fenalık geçiren kadın başını ö. 
nune eğerek pek mahı;up bir ta· 
vırla: 

be - Evet, dedi, şikayetçiyim bu 
yden .... 
Kauın indi, gözlüklü zat titre. 

yen elindeki gazeteyi cebine aok. 
~u, 0 da indi. Biletçi hu hadiı:enin 
allandırıp b.ıdaklanmasma pek 

taraftar görünüyordu: 
~ .

1
- Memur bev ! Şahit lazım de. 

g~ mi yoksa, diye atıldı. HS.dise. 
nın garabeti kar§ııında ~asırmış 
olan memur. kendisini to~ladı: 
h ;- Tabii lazım! dedi. Sen gel 
k e,e ba~alım? dedikten sonra, bas 

a sahıt yok mu? divcrek b:ına 
ve ~if,er hirkac 1.:i!!ive baktı. 
. ~en görmür;tüm. Tramvavcan 
1~.dım .. Diğerleri görmediklerim 
soviedıler. İki ihtiyarla yola ko· 
yulduk. O zaman cürmü meş:ıut 
~:hk'!meleri yoktu. Kc;ıdimizi 

naz sonra Panaaltı m~rkeı!nde 
bulı;luk. b 

. Yolda gi.derken ihtivar ada~ın 
bır k~re bile kadına dönüp bak • 
rnadıgını gördüm. Kadınsa hica . 

1 
h.ından nerdeyse yerlere ~lrecck. 
tı ı .. 

Komiserin yanına girince %it • 

bıta memuru kısaca dedi ki: 
- Komiser bey, şu hanım, bu 

beyden şikayetçi! Bey kendisini 
tramvayda öpmüş de ... 

Komiser kendisini gülmemek i. 
çin güç tuttu, eliyle , b.ryıklarınt 
düzeltir gibi yaparak ağzmı ka. 
padr: 

- Hanrm 1 Hadise nasıl oldu, 
şikayetçi misiniz, dedi. 
Ya~h kadın pek lmnk 'bir stsle 

cevap verdi: 
--Evet 1 dedi. Tanımadığım 

şu ihtiyar tramvayda yanımda Q. 

turuyordu. Haberim yoktu .. Bir
den boynuna sarıhp..... öptü e. 
fendiml 

Komiser kliğı.dı, kalemi hazır. 
ladr: 

- Şöyle gelin beyefendi, dedi, 
ifadenizi alalım? - ..... 

- Adınız? 
- Kimil Necip? 
- Babanızın adı? 
- Necip Sadi! 
- Mesleğiniz? 
- Emlakimin ,·aridatiylc tesi. 

nirim, 
- Nerede oturuyorsunuz? 
- Feneryoluncla ..... Paşa kö§. 

kilnde ... 
Yatlı kadın bu tekilde verilen 

cevaplar kar§tsında büyük bir 
heyecana kaprldr, yerinden fırla. 
dt. Kotniıoere §Öyle bitap etti: 

- Kendisinden davacr değilim 
komiser bey f 

Komiserin önünde oturan yaşlı 
adam geri döndil, bu sözleri söy. 
liyen yaşlı kadının gözlerinin ta 
içine ba~tr, kadın da biran muka. 
helede bulunduktan sonra odada 
çıktı. gitti ... 

Komiser ihtiyar adamla bize. 
serbestsiniz, dedikten sonra mer· 
kezden çıktık. 

Meselenin mahiyetini öğren. 
mek için çıldırıyordum. Yaıh a. 
dam Pangaltıya doğru yürüyor. 
du. Dayanamadım: 

- Şurada bir kahve içer misi
niz efendim? dedim. 

- Maalmemnuniye oğlum, .de
di. içerim §imdi bir kahve ... 

Bir kahvenin köşe masalarında 
karşr karşıya oturduktan sonra 
ben sormadan o anlattı: 

- Merak ettin değil mi? dedi, 
Şu ya'lr kadını niye öptüm diye .. 
Ahtım vardr, onu yerine getir. 
dlm oğlum f O genç iken çok hop. 
pa bir krzdı, Çok peşine dü,tüm. 
Bir tUrlü muvaffak olamadım ... 
Çarşaf devrinde i.di... Mektuplar· 
la ilanı aşk ettim, aldırmadı. Bir 
gUn bizim oturduğumuz tarafta 
gördüm. ~a1nı.zdı. Yanma yaklaş 
tını. Gcnç1'k bu 1 Öpmek istedim. 
Feryat ederek kaçtr, gitti. Ben 
de arkasından §Öyle bağm:iım: 

- Ahtım olsun! Seni öpece. 
ğiml 

- öpebilirse. öpsün bakalım, 
diye haber gönderdi. işte o za. 
mandanberi kendisini kollıı.yor -
dum. Fakat bana varmadı, başka. 
siyle evlendi. sonradan kccasının 
öldt!~HnU, İzmirde akrabasının 
yanmda yasadığım öğrendim. Se. 
ne!cr vardı ki onu görmüyordum. 
BugUn tramvaya girip de yanrm.:t 
oturunca tanıdım ve gördüğün 
gibi her ~eyi göze alarc.k kırk bes 
senelik bir ahtımı yerine getir
dim. Fakat o beni evvela tanıya. 
madı. Davacı oldu, fakat merkez. 
de hüviyetimi öğrenince ahtımt 
hatırladı, davasından feragat et· 
ti. 

iste, şu muşmula gilıi s•1r<:tı 
boz~k ihtiyar kendi:;inden hiç de 
aşağı llalmıyan ihtivar k~dmı 
rengi ve tadı kaçmış dı.ıda•!ıı1can 
\löyle bir aht yüzünden öp~ 

Suheyc da vct 

Şubemizde kayıtlı &H doihımlu 
:ımckli pi~·o,Ie T ğmeııi 3;:'2 H k"· 

vrt numnralı Alınıet ~evld o~. A'> 
dülbald Kl\·:ınr;. 299 doğ-umlu lP-

yr.zım binl-ın"tsı 321.4!• kayıt nu· 
mnrnlı Ali O<l Sabri Kıldııcr S"3 
doğumlu levazım t ('ğmcni 48730 
kayrt numaralı K:ı.smı oğ· Se) fet 
tin Yata"!an Ata Acele iubcm._.,., 
müracaatları, e~edikleri tııkdır
dc 1076 sayılı kanunun rnadd i 
m:ıhcımı mucibln::e hııJdıırrn~ k:ı. 
nıınt muamelenin tatbik l'dıı"c " 
il:ın olur. ur· 
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IüZ ,.c F.R!\Er\ T.\LEB:·: AYRI BÖLt.JKLERDE 
Ana ilk orta ve lise :-;rnıfları iı:;in eski taJ.~brnin kayıtlarını tecdide ve yuıiden talebe kaydına. b~la.n 
ınışt~r. BlltUnlemc irnt i '- ~., 'n rı 27 A •h;:;tost·rn itibı:ırcn ba.şlıyacaktır· lsteyenlcrc tarifname gönderilir 
m•mmcı.:zmmımı· aı:zm 1'--!:-fol) :':6.210 :\:rn:ırntköy - Çifte saraylar 

p o r 
_ _._....__.._tw=_..--==-------..--.. 

lstanbul spor bölgesi 
ba~kanhğının tebliği 

neden terbi~ eı.i lr.ianbuJ bölge. 
si başk:w!ı ğın<lan: 

9::> numaralı t:ımlınin üinci mad
desin.hı A fıkrası mucibince klüp· 
Jcrin rc~mi rna:ıiyettc!~i futbol 
mltsaJ!l!::ı!:::.rına i L;!::.k ct~ir.::cek. 
leri i:yclnri arasından scçcı::eklcri 
mii;:;~?:kları gösteren lİ!'!leleıi al
mak ı·z"re EaFı.hiyettar birer mu. 
rahh:ıslo.rım böl"!e merke:.>.be gön
dermeleri ve bu listeleri doldura
rak en ı;cç ağustos 1940 ni· 
hayetine kadar yeniuen muayene 
cdilmi12 hüviyet cüzdan!arile bera· 
her cölge merkezi.ne tevdi etme. 
leri lüzumu teblif; o!unur· 

• • • 
btanbul futbol ajanlığından: 

1940-41 yılı bölgemiz futbol 
birincilik müsabakalarına 1 eyliıl 
ııaıar günii başlanacaktn-. Kura çek 
mek i.izere birinci kümeyi te{;kil e
den isimleri aşafıda ya.zıh klüple. 
rin ~940 cuma günü saat 
18 de bölge merkez.ine birer mu· 
rahbas göndermeleri tebliğ olunur. 

A tmtuğ - Be3ikbış - Beykoz 
- Bcyoğhınpor - Fencrbabçc -
Gnlatwiaray - 1.etanhulspor -
Süleymaniye -Topkap - Vefa. 

8ant 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından ·alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır .. 

Solucan arma 
kar~ı ~ay~t tesirlifa. Barsak soluc3n!arının büyüklerde ve Küçüklerde 
ı;ebeb olacağı telılikelc:r goı öniıne alın3rak solucan bastalıkl;mnda bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimleri.miza ve ha:kımrza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuru~ur. 
•f r ·• •JI/ 

istanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Ke§if bedeli 

9820,69 

9~9.90 

656,06 

2200,00 

894,41 

llk teminatı 

736,57 

71.25 

49,20 

165.00 

67,08 

Ni5antaşmda Vali konağı caddesin· 
de y:ı.ptmla.cak kanaliuı.syon inşaatı 
Belediye merkez ve fen işleri bL 
nalarındaki kalörifer tesi.6atınm 
tamiri. 
Belediye merkez binası ile müııe· 
milatmın tamiri· 
Fen işleri mUdrfilüğli i~in ya.ptm
laca.k tahta. sandıklar. 
Taksim belediye go.z.inosu yanın. 
daki salon ve bahçeye cereyan 
''ermeğe mahsus elektrik binycsi 
tesisatı· 

Keşif bedelleri ile ilk teminat ınikdarlan yukarda yazılı işler ayrı 

VAKiT 
"1 .ayn a~ık eksiltmeye konulmuştur· Şartııameler Zabrt -.·e Muamelat mü

dürlüğü kaleminde görilleccktir· İhale 4.9.940 Çarşamba günü saat 14 
de Da.imi Encümende yapılacaktır. Taliplerin iilc teminat makbuz veya 
mektuplan ihale tarihinden sekiz gün ewel Fen işleri mUdürIUğüne 
müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılma ait Ticaret oda.'!I ve
sikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları· 

l7azeteoe çıkan tıUtUn yazı ve 
realmlerin bukuku mah!uzdur 

Allf)1' E l'ARIFESJ 
Memleket Memlel$et 

Lçlnde d.IJtDd• 
A~ 111, V~ tôl'i lb. 
& lll ilk '..!ılll ·~:ı 
fi 1\ lık ii~ K'ıO • 

1 "' .k l*UCI 1600 • 
ı an ıc-ıen HaJkarı BITllği lç!O ay. 

da otuz ~uru~ dilştllUr. Poata bltll. 
ğuıe glraıJven yerlere ayda yetmif 
be§er kurı.ıı: zammcdl.llT'. 

Atıon.: ı::-ı) uın. bıldlren mektup 
•• telgraf IJCll'UDI ıtbOne paraamm 
posta veyR 1ııın.u1 Ue yollama t.c• 
reUnl idare kenrt1 l\zerintı aJu. 
Türkı1'ı·ııln tl!'r poıııta m••rke:dode 

\ 'K ı ı •a ftho•ıe yllZllu. 
Aı1rc,. Jt>~•Hlrme <tcretJ 25 Krf. 

11.A" UURETLEJU 
l fcaret uanıarmm •antim - ..... 

trn eonrla~ itibaren lllUı ııaytalL 
nnrı" 4'l, ıc: s:ıvfalarda ISO kuru'!, 
dordHnciJ ııııytada ı; lklnct ve ll· 
çııncuue :t: birınctde t; ~tık yaııı 
kesmece \ llradu. 

BUytllt; çok dcvam.lJ, kUDell, 
ren 1{1! 11:\.ı vl.'renlere ayn ayn in. 
dlrmP'er yapılır. Resmı anıarm 
eanllm Mtm 40 kunııtur. 

Til'ırl l'l!ıılılyette Umıyaıı 
IH!çllk l1a.n1aı 

Bir de!a 30; iki defa..'lt :50, Uç de. 
tıı_,ı 65, dört defam 75 ve on defası 
100 kuru.'jtur. Oç aylık uan veren
•eriD bir '1efll!!ı bedavadır. Dört aa.. 
tın geçen ııaoıarın !azla ııatırlan 
beş ku~tan hesap edilir. 
Vakıt hem ~o~ruda.n doğruya 

kendl idare yerinde. hem Ankara 
caddesinde Orhanbey hanında f{E.. 
M.ALEDDIN lH.EN Dln BUroau 
t'liylo tııı.n kabul eder. ( Jlüromrn 
t~·fpfonu: 20833). 

Kayıp aranıyor 
On senedenberi !stanbuldan kay. 

bolan Nnzif oğlu 1328 doğumlu 

kardeşim Necatiyi görenlerin aşa
gıdaki adrese bildirmelerini insa. 
niyet namına rica ederim . 

Adres: 
Kurtuluş Tepeüstü Banıthane 

caddesi 63 n:unanı<la ~lehmet kızı 
Hidayet. (33194) 

İstanbul ikinci icr:ı memurltı. 

ğunda.ı: 
40/2850, 2851 

(7550) 

Traş bıçaklarının satı§ı % 50 ye düşmüştür 
ÇÜNKÜ: 

O K ER Traş Bıçakları 
ne 0\.'Veltıe 10 defa tra., Olwıablllrken llOD tekemmill11 •:f'\'l8lnd> 

timdi raha& rahat 20 defa trn.' olmak kabil oluyor. 

ı:'!dlği ııalı!p.~rind.?n Ali oğlu Haliliı! 
ı.:.ı.cı Alıı.ıey çütliği.nde tapuııun kanu 
.ıuı:-ani • 9.!J tariu ve 1, !?, 3, 4, 8 9 

j 11, l:!, H, 17, 18, 24, ~7, 28, 20, 30 
., ı. a2, :Ja, 34, 35, 36, 37, 38, a9 •o. 
..ı, 1 2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, {il) 

51, 52, 53, 54., ö5 ve mayıs · 935 tarih 
,.e :ıo No. it ~2 parçada l8H6> dönUm ~ 
arazl ile tapunun kAnunu:ıanl • 9ı~ 
tarih ve 56 :S7, No. !armd:ı kayıtlı , 
üç katlı üstkatta liç oda bir sofa, bir 
helil, orta katta bir mutfQk bir odrı 

bir kller, ~lfüatta sıra,·arl bir ahır, bıı 
oC.:a. bir p:ynlrhane ve sağ tarafınca 
deuiz ciiıet!nde bir mağaza ve ebnlyt 
nin kru-şı;;ında tahtadan mamul \'e isti 
male ga.yrieabh zalılre ambarları ve 
un fabrikaııı binası ve sol tarafmd" 
bir demirhane ve ahır ve damlarını 
raüştemil çifUik ebniyesindeki mUfli:: 
f;.aıııe ait dörtte blı· hisse aç<l{ artl.ı:
ma ile satıl:ıcaj.;tır. Tamamın:ı{l 7111 • 
lira kJymet takdir olunmu~tur. 

ı - Birinci açık arttırmıı. 19 9 94" 
perşembe günü saat 15 te O<Snen icra 
dairesinde yaptlacaktır. Bu arttırma 
da Uç defa bağırıldıktan sonra tak<Jirı 
kı.} metin yilz-Oe 715 şl nisbetinde bede' 
elde edilmediği takdirde arttıranların 
taahlıiltleri baki kalmak tizere arttır 
mtı 1:S gün temdit edilerek 4·10 91() 
cuma gUnU saat 15 te icra daiıcsitıdl.' 
yapılacak ikinci arttırmada yUzde 75 
nlsbetinde bedel elde edilmesine ba 
kılmzyarak en çolt arttıl'ana ihale edi
lecektir. 

2 - Satış peşin para iledir. An 
cak m~teriye yedi günü geçmemek 
Uzere bir mel::ll verilecektir. Bu mUd· 
det içinde mUşteri parayı vermezse 
ondan evvelki talibe arttırdığı bedel 
le teklif olunacak bu da kabul etmez 
se veya bulunmazsa ihale feshedile· 
rek ııs gün mUddetlo yeniden arttır
maya çıkanlarak en çok pey aürcne 
ihale olunacaktır. lki arttırma beynin 
deki fark hükme hacet kalmaksızın 
parayı vermlyen müşteriden !aiz ve 
masrafiyle b!rlikte tahsil eclilecekUr. 

S - İpotek ısahibl alacaklılarla dl· 
ğer ha.k iddia edenlerin bu iddialan· 
nı evrakı mUıbltelerlyle birlikte 20 
gün za.rfmda dairemize bildirmeleri 
lA.zımdır. Aksl halde haklan tapu si· 
cilllyle sa.bit olmadıkça paranın pay
la~maıımdan hariç bırakılacaktır. 

(. - Arttırmaya iştirak için mu· 
bammen kıymetin yüzde yedi buçuğu 
a.lsbcUnde pey akç~l tevdl mecbu· 
rtdlr. MU§teri talep vultuunda satı, 

bcdell için aynca teminat dahi ı;os· 

termelt mecburiyetindedir. 

ıs - Alıcılar tekliflerini satış ee.a· 
tinde da.iremtzde yapm&lıdrrlAr. Baeka 
bir yerde olanlar bulundultları icra 
dairesine dllrdUncU maddedeki oart· 
lar& riayet etmek ısuretlle de teklif 
yapab11Jrler. Ancalc bu tekll1l l'!Btıı 
saatinde dairemize vaaıl oımu§ bulun· 
mMI ve teklifin muayyen bir bedeli 
lhllva etmesi lAuındır. Kayıt ve gart· 
lı ve müphem teklifler kabul olun· 
mıyacaktır. 

ft - TellA.llye resmi tapu ferağ ve 
lıarçı masrafı ve ihale puluylıı. teslim 
maaral ve içerisindeki mahsulün top· 
ıanmatıtndan sonra ihale tarlb.lnde tes· 
Um arasında muhafaza masrafı mU~· 
terlye aittir. 

7 - Gayrimenkulde ek!Jml§ olup 
ııaıen toplanmakta olan mahsuller a 
licıya ait değildir. Satılan araziden 
bir krıımı mera ahara. mukavele mucl· 
blnce ve 8·11·940 tarihine kadar icara 
verilmi§ olduğundan alıcının mUstc· 
cirln bu hakkmı tanıma.aı şarttır. 

9 - Şartname 19·8·940 tarihin· 
den itibaren herkese açılt bulundurula 
ca.ktır. Hudutları ve dönUmlerl dosya 1 
da.kl tapu kaydında mevcut olduğun· 
dan fazla izahat lstlyenlerln 940·4 No. 
ile nıemuriyetimize müracaat ctmelc· 
ri illn olunur. (15030) 

/" KA YIP!..AR 
\·------~-~-----

' 
/ 

Kumkapı nüfus memurluğundan 
aldığım nüfus hUvi~ct cUzdanmıı 
zayi etti. Yenisini alacağımdan 
e:ık!sinln hii · flÜ yoktur. 

İrfan Çalılağ (33133 

*** 
Şehremini nüfus dairesinden al. 

1 
dığun nüfus cüzdanımı zayi ettim· 
Yeni.sini alacağımdan eski.sinin 
lıükmU yoktur. 

KüQükpazar Muhat.diş sokağmdıı 
G numarada. Mehmet oğlu \"adullah 

Fen fakiiltesi tabiiyo §ubcsin
dcn aldığını hüviyet varakamı kay. 
bettirn. H!lkmii olmadığı ilan olu
nur-

Kira borcundan dol::ıyı m:ı.hrıu::ı 
olup paraya çe\·ri.ıntsine karar v<>. 
rilen 9 parçad'.:lc. ıı.,:ı;:-et oda takı
mı. ayna ile m~ı;a halı. l::ıKıı· r.ı::ın· 

gal, seccade 2 eylül 94.0 pa;:.ırtes 
günU saat on beşten on yedi:, f' '.{a. I 
dar Kumkııpı paz:ı.r verınde 1 cr
l:os çe§mesi y::.nında a~ık art;rmeo 
ile satılacaktır. 

~ 

------------·- UHO llUlA!\HYEJ,ERI ·-

İstanbul üni\'enJ.tef.i fabliy~ şu
be-sinden No. 768 ll· Mualla Ay. 
tfğin. 

"' .. 
2290 Sa),11 31· 5. 39 ,:;ünlü be

yanname ile Haydarpa::a a;üınriL 
ğUnden ilhal etmiş olduğum mon
taj malzemesi rüsumuna mukabil 
!·tanbul gümrükleri ba.ı; müdür. 
lilğiinc vermi şolduğum 1335 liralık 
teminat mektubuna nit mezkur 
başmüdiirJültten aldığım 221 sayı· 
lı 18. 7. 939 günlü a:rniynt mak. 
buzu kaybedilmiştir. Bir suretim 
istihsal edecel{imden kaybın hUk
mü olmadığı ilan olunur. 

Kıymetini bulmadığı takdlrdf' 
ikinci artırması r.i eylül 940 per. 
tembe gilnU ıtynr mahalde vo tır
~ i:ı edilen saatte icra edileceğin· 
den i'itcklllerin mahallinde hazır 
bulunacak memurunn müracaallarr 
ilin olunur· (331!)0) • 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

f-f esoplaT 

ikramiye Plam 

ı adet tOOO Ura -ıtJGO.-Ura 

ll • lllOO • -!1000.- . • 

" 000 • -sooo.- • ,., 2M -sooo- • .. 
40 - 100 .. -4000.- .. 
7~ . :ıo .. -a1ı10.- . 
ııo . 2ıl .. -02~0.- . 
Keşideler: 1 Şubat. l MA. 

1 
yıı, 1 Ağustoı, 1 lkitu:ite,rtn 
tarihJerinde TllPthr. 

~iAlll'!PJ@iSW!l!BfM"i:ISlllllllllCllllCID1m+aım:ıııımnmı:ıaıı .. ISl ..... ll!lm .. mlllr ................ .. Fasih Saylan (33l95) 

:; porsiyonluk bir konıpı·im"' ile (Su ve ate?. ten ~ayri harıçt~n. 
bir madde ilave etmeyi diişünmeksiı:in) 15 kuruş mukabılı 

15 dakili<t gibi ima bir zamanda z~ngin ve iştihalı bir sofra 
hazırhyabilirı.iniz. 

Maruf ve mcs!rnr lokantalaı ımızdu dabi bu derece nchs l.ıİ 
0

çorlJJy1 her zaman bulamazsınız, 

BürEk yardım ve faydası aşikar olan çorbalık sebze komprime 
rimizin senelerce nefaset ve tazeliğini m\.lhafaza ettiğine 

şahit olacaksınız. 

ÇAPA MARK~ 
MERCiMEK. BEZELY A., NOHUT vesair hububat sebze ve ç 
balık komprimeleriai kilcrinizdc bulundurmayı ihmal etmeyi 

Yedek erzalt: Tasarruf edilmiş servet gibidi 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıym 

daha çok takdir edilir 
Aileler için olduğ\.l kadar yolcular ve sporcular için de her zam 
ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızd 

50 gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 
15 kuruştan alabilirsiniz. 

BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

in .hisarlar umu 
mü d Orl üğ On den: 

I - Mllfrdat lislCBi mucibince \324) kalem demir ve hırdavat rıı 

mesi pazarlıkla satın almacakt.Ir. 
IT - f'a.zarlık 2/L'\'../940 Pazarfrsl gUnU snnt 14 de Kabntaşta Le 

ve mUbayaat ~ubcslndeld Alım l<oınlsyonuntla yapılacaktır. 
III - :A!Ufredat lıstcsJ sı:szu ı;;er,cn şubctlen parasız alınabileceği gib 

muneler de görUlebilir. 
IV - isteklilerin p3.7.arlık i~Jn tllyin olunan giln ve ııaatte tekli! ed 

lerl fiyat Uzcrind.en 'io 7,5 gUvcnme paralarllc birlikte mczkClr komi!'! 
müracaatları. (7387) 

,-------~-----'mllll!*-IElll•aEM•I 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

Seı·mayesi: 1 oo.c"'>o.ooo Türk Lirası 
Sube ve A ianfı adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8 ,8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

t.ıra:n Bankasında kumh.'lrall v., ihbarsız Lasarrut tıesaplannda en ııt 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çckilccelt kur'a ile aşnğıdakJ 

plO.Oa göre ll:raınıye dn~ılılacalttır. 

4 Adet J.000 Llralılc 4.000 Ura 
4 600 2.000 .. 
1 230 .. J.000 .. 

40 100 4.000 • 
100 50 5.000 • 
l '!U ., 40 ,. • .800 • 
IGfl !!:I ., 3.200 ,. 

IJIKI<AT: llesaplarındrıkl paralar bir sene içinde 5'l liradan a~ıı$' 
cfüşr:ııyenıere ılnamlye çıktığı tukdlrue rr,, 20 fazıaslyle verilecektir· 
l{ur'alar senede 4 defa: ı Cyırıı. ı Bırlncilı.ilnun, ı ?.!art ve 1 Hazfr,ıl 
latllılcrlnde çeltlle.;ektır. 
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Sahibi: ASIM US Umum neşriyatı idare eden: 

Dastldığı yer: l' AI<JT Matbaası Refik Ahmet Sevenzil 


