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Başvekil Karabük 
Fabrikasını Gezdi 
Refik Saydam şehrimize geliyor 

. ......... .. '"''"' ...... 

ltalyanın Yuna- Başvekil dün Anka-
nistandan ne is- raya ha re ket etti 
tediöi an lası ldı 

lt11ly11, YunaniıtanJ•n 
Çam lıfı il• Y11nyayı 
iıtemefe h11zırl11nıyor; 

falı11t, bu iıi Mısır• 
lı.rıı y11pmıy11 lıar•r 
11.rmiı 11/>rüntlüfii tear· 
ru:ıtl•n ıonraytıı bırolı· 
ma11 ihtimali Jıu1111etlidir 

Y a:r:an: ABiDiN DA VER 
ce_ on günlerde, italya
c;;;;:J} nın Yunanistana kar-

şı tuttuğu açık ve ka· 
palı hu,umctkfır siyasetin ma
nası anlaşılmağa başladı. Arna
vutlııkta yine Arııa•ntlar tara
fından öldürülen Davut Jloca 
meselesi bahane edilerek yapı • 
lan açık bücuınların, ~onra 
Belli kruvazÖl'üııün torpıUen
mcsi suretile kapalı bir tarz
da yap1lan tecavüzün sebep 
ve hikmeti çok ge(ıneden sırıt~•· 
Biz, geçen hafta µızdığım!z hı~ 
yazıda, iıalyarun Yunanıstan 
karşı yaptığı bu diişmnnca h~
reketlerin arkadan gelecek hır 
takım tal~ııleri kabul ettirmek 
için, Yunanlılara gözdağı ver • 
mek maksadile yapıldıklarını 
yazmıştık. Yalnız bu talepler, 
Belli kruvazörünü batıran de
nizaltı gemisi ııibi, meçhul kal
mıştı. Fakat bu kahraman de?i~. 
altı gemisinin hüviyet ve mıllı· 
yeti itiraf edi~ed~n İtalyan ta
leplerinin mabıyctı anlaşıldı. 

Alman D. N. B. ajansının Ro· 
madan bi!dirdif:ine göre, Yunan 
idaresindeki Arnavut ekalliyeti· 
nin vaziyeti ile iştigal eden Gior
nale d'İtalia gazetesi •Arnavut
luk ve bu sebeple Italya, vaziye
tin kat'! ııurette hallini istemek 
hakkıııa maliktirler. Yalnız Çat· 
mura (Çamlık) arazisi hakkında 
dfAil, ayni za.rııanda Arnavutla
rın ekseriyetle bulundukları 
tıütün topraklar, yani Yan yanın 
büyük bir kı.mu hakkında da 
ınuhakkak bir sureti tesviye bul· 
:ınak. meselesi mevzuubahstır.• 

Boylece r.;nnıale d'İtalia bak. 
)ayı n;.!zından ç:karınış oluyor 
İtalya, Yunanistandan yalnız 
Çamı~ .~raz.isini değil; Yanya
nın buyuk hır kısmını da istiyor. f mperyalist ve doymak bilmez 
t~l~a, 19ll de Trablusgarp ve 

Bını:a · ·ı 
1 

lı zı ı e Oniki Adayı Osman-
~· 1mparatorluğundan, 1919 da 

Aıro ve Tiryeste mmtakasım 
\ 'US! · • urya • Macar imparatorlu· 

Karabük, 23 (. A.A.) - Başvekil Doktor Refik Saydam refaka· 
tinde Baricivc Vekili Şükrü Saracoğlu, İktisat Vekili Hüsnü Çakır 
olduğu halde bu sabah buraya gelmişler ve fabrika istasyonunda 
fabrika müdürü ve mühendisleri tarafından karşılanmışlardır. 

Başvekil ve refakatindeki zevat fabrikayı ve diğer tesisatı gez· 
mcğ'e başlamışlardır. 

Başvekil, tesisatın işlemesi hakkında müdür ve mühendisler • 
den izahat aldıktan ve yeni yapılan inşaatı gördükten sonra saat 17 
de Ankaraya müteveccihen Karabük'ten hareket etmişlerdir. 

BAŞVEKİL ŞEHRİMİZE GELİYOR 

Ankara, 23 (İkdam muhabiri bildiriyor) - Başvekil Doktor Re· 
fik Say~am, yarın (bugün) Karabük'ten şebri'!'ize avdet edecektir. 
Dr. Refık Saydam pazar veya pazartesi günü lstanbul'a hareket e· 
deccktir. 
~~~~~~~-~~~~~~~~~-

lngi liz Parlamentosu 

Onbeş günlük 
tatile başladı -lngiliz Kabinesinde daği. 
şiklik yapılacağı hakkın

da şayialar çıktı 

Londra, 23 (A.A.) - Reuterin 
diplomatik muharriri yazıyor: 

Parlamento, dün öğleden son· 
ra on bes l!Ün sürecek olan bir 
tatil devresine başlamıştır. 

Hükılmet!e yak111da bir tebed-
dülat yapılacaih hakkm·le •· 
veran eden şayiaları. 1 

(Arkası 3 üncü •- "" ıı 

ltalya - Yunanistan 

Korfu ve Girid 
iş g a 1 edilmedi -Metaksas ile erkanıharbi
ye şefleri arasında uzun 
bir konferans aktedildi 
Atina, 23 (A.A.) _ D. N. B. 

Perşembeyi cumaya bağlıya.o 
gece, başyekil Metaksas ile ge _ 
nelkurmay erkanı arasında 01• 
dııkça uzun bir konferans yapıl. 
mıştır. Toplantıdan evvel, per • 
•embe J(iinü, Metaksas Kral'la 
bir görüşmede bulunmuştur. 

(Arkası 3 üncü sa!lfada,) 

İstiklal Caddesinin 
genişletilmesi mümkün 

BELEDiYE TETKiKLERE BASLAOI 
- . 

' 

gıından, 1935 • 36 da Habeşista· 
nı Habeş İm para torundan, alan 
ve bundan sonra artık doyduğu
nu söyliyen İtalya, 1939 da Arna· 
vutl • d ugu Arnavut kralının elin· "-

en . aldı; 1940 da da Tunns, Genişletilmesıne ımkdn butunan ıSTIKLAL caadesi.. 
Korsıkayı, Cibutiyi, Nis ve civa- ı k'kl b J rını Fransadan, Maltayı Süveyşi Belediye Reisliği Beyoğlunun 1 üzere maha len tet ı ere aş a· 
ve Cebeliittarıkı İngilte~eden al- en lüznııılu yerlerinde dar cad - mı.ştı.r. • , ;;ıak .için de, bu harbe girdi. Har- deleri kolayca genişletmek ve Jstımlaklerı fa~la .~asraflı o-

c gırerkcn kendilerine dokun • yeni bir tip treluvarlar yapmak (Arkası 3 uncu sın.fada) 
;;ııyacnğma dair teminat verdiği -

evletler arasında Yunanistan da 

'""'".~.~ı: ;;~~;' .. Dörtyüzelli orta tedri-

Fran.,;ı 111hille· 
rirıd~n lng il j :ı 
ltıyılarını döven 
Alm11n topları 
Yaza,, A8IOIN DAVER 

sat muallimi terf.i etti 
Maarif Vekilinin • • 

tamımı 

Ankara, 23 (A.A.) - Maarif 
Vekaletince kıdem müddetleri
ni bitiren ve vazifelerinde mu· 
'af fak olan 450 orta tedrisat öi'!
rc~meninin terfıLri yapılmıştır. 

Yüksek derecelerdeki maaşla
ra ııeçenler arasında 37 ve 40 se
ne öl'ıretmenlik etmiş öi!retmen
ler mevcuttur. 

(Arkası 3 üncü smıfada) 

CUMARTESi • 24 • A~USTOS • 1940 Telg, letanbul ikdam • Tel, 23300 
-- - - u:::...::s 

Bulgar-Rumen' t"-----~---. ---~-=====---.-
J 

müzakere/ eri 
nihage ileniyor 
Terlıedilecela •r•zinin i111•l 

ttıırihi henüz;, teabfl .Jilem•ıli 

MACAR CEVABI 
BUGON VERiLiYOR -RUMEN KABiNESİN· 
DE: MlJHIM TADİLAT 
Bu~a~~ştc, 23 (A.A.) - D. N. 

• 

--·~--------------'--------.. 
MODERN MISIR ORDUSUNA MENSUP KITAA'.l' ... 

B. Bıldırıyor: Hariciye nezareti 
n~mına ~öz söyliyen sclahiyettar 
hır şahsıyet, dün akşam yabancı 
matbuat mümessillerini kabul 
ederek Macar noktai nazarınca 
Rumen noktai nazarwın Macar 

'p t• M••f tt• ı . d il TAL y A N 1 N ar ı u e ış erın e M 151 RA KARŞI 

Değişiklik y ap"ıldı HATTIHAREKETI 

• 
Macar Naibi Amiral Hortı 

Rumen meselesinin hallinde bir 
itilaf esası arzetmekten uzak ol· 
doğunu beyan etmiştir. 

Pek nim resmi mahiyette o • 
lan bu beyanat dolayısile siya· 
&i mahfiller, Turno • Severinde 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
.... 
::J';§ARETLfR ı 
lstanbulun kaldırım
ları altın değildir!.. 
istanbul vilayetin•, istanbul 

Halk Partisine, istanıul Beledi· 
!lesine gilnde muhakkak bir iki 
kişi bas vurarak boyun büker: 
lstanbula is aramıııa qeldim, Js
tanbula mektebe qe!dim, istan· 
bula hastahaneııe qeldim, ;ş 
bulamadım, mektepte, hastaha
nede ver bulamadım, beni köııü
me gönderiniz!. Diııe !lalvarır .. 

Bu tıolda müracaat edenlerin 
ellerinde, kendi merkezlerinden 
aldıkl~rı vesikalar da ı•ardır. On. 
ları Istanbula merkezlerinin 
mülkiııe amirleri ııollamıştır. 

Eskiden meşhur bir söz var
dır: İstanbuhırı kaldırımları al
tındır! Derler ve Anadoludan 
İstanbula koşarlardı. Buqünse 
İstanbulun deiit!, Anadolunun 
topraıjı altındır; Anadoluda has
tahane de vardır. mektep de. 

Vilıiııetler kat'i zaruret olma
dıkca İstanbula tedavi, tahsil ;. 
çin kimseııi qöndermemelidirler; 
köıı et'leı·inde de köylüye an
latmak !U:ııııdır ki: Aı·tık istan· 
bulun kaldırımları altın değil· 
dir! M. K. 

İstanbul Parti idare heyeti reisli
ğine Reşad Mimaroğlu getirildi 

TESBİT EDİLMİŞ 

lskenderiyeye hava 
hücumu yapıldı Mıntaka Parti l\füfettişlikleri 

teşkilatında bazı değişiklikler ya
pılınası kararlaştırılnıışıtr. 

Teftiş mıntakaları dahiline 3 
vilayet isabet eden müfettişlikle· 
rin faaliyet sahalarının daraltı -
]arak her müfettişe azami iki vi
layet bırakılması da bu meyan
da kararlaştırılmış bulunduğun. 
dan müfdişlcrin adedine yeni -
den beş müicttiş ilave olunma
sı zaruri görülmüştür. Bu yeni 
Parti müfettişliklerine Doktor 
Vehbi Demir. Yozgat me!>'usu 
Ziya Arkant, Doktor Vasıf, Ag~h 
Sırrı Levend, Balıkesir meb'u -
su Fahrettin Tiritoğlunun tayin 
olunmaları mukarrerdir. 
Diğer taraftan Cumhuriyet 

Halk Partisi İstanbul Vilayeti i
dare hey'eti Reisi Fikret Sılayın 
Parti umumi hcy'eti azalığına 
nakli ve İstanbul idare hey'eti 
reisliğine İzmir meb'usu Reşat 
Mimaroğlunun tayini karar altı
na alınmıştır. 

Parti umumi idare hey'eti a.. 
zasından Tekirdağ meb'usu Rah
mi Apak Kocaeli mıntnkası mü
fettişliğine tayin olunmuştur . 

(Arkası 3 üncü saıjada.) 
• . - • 

İngiltereye bü
yük Alman 

Taarruzu yakın 

Manş'ta karşılıklı 
ağır topçu düellosu 
şiddetle devam ediyor 

lngiliz ağır toplan 
Kale'yi bombaladı -lkitaraf da bütün ha
zırlıklarını bitirdi 
Lond ,·a, 23 ( A.A.) - Yarı res

mi bir nıenbudan bildiriliyor: 
Führcrin garptaki un1uıni ka

rargahına hareket etmesini, Al
man hiikiınletinin parasiitı:ültre 
yapılacak muamele hakkında fi
liyatta İS\ içre hiikfımetine fakat 
hakikatte İngiltere hükumetine 
bir ,-esika te,·di eylemesini, Al • 
ınan n1atbuatının Tonunu ve 
Brenı.'ıı yolu ile şifreli bir rne -
saj yapılmasını nazarı dikkate 
alınarak, İngilterede, isti13nın ar. 
tık gerikıııi)eceği t.anaatine YB· 

rılnıakiarlır. 

f Arkası 3 ürıcü saııfad~) 

Parti umumi he11eti azalığına 
nakledilen Fikret Sıla11 

Mısır Ordusu 
Harbe Hazır! 

Roma, 23 (A.A.) - Stefani A· 
jansından: 

Mısırın İnııiliz kuvetlerile bir· 
]il<te İtalya ile çarpışmak üze
re ordusunu hazırladıi!ına dair 
Londra radyosunda neşriyat ya
pılması üzerine salahiyettar Ro-. 
ma mahfillerinde bu haber ta· 
hakkuk ettil!i takdirde İtalyanın 

(Arkası 3 üncü sayjadaı) 

jôlüm eşiğindeki!Amerika Canton 

b u v a t a n da ş ı ve Enderbury 
kurtarmak lôzım! adalarını kiraladı 

---------
Kanunda tadilat lazım 
Dün matbaada öksürmekten 

merdivenleri nıüşkülatla çıkabi
len bir okuyncumuz goldi. Bu znt 
Suriye Fevkalade Kumandanlı
ğından mütekait müteveffa kor· 
general Basan Bnsr;niıı oğlu Yu
suf Kemal Kudaydır. 1683 nu -

(Arknsı 1 ü11cü sa11faıla) 

----- ------
Ruzvelt Nazırlarla görUştıl 

Vaşington, 23 (A.A.) - Ruz
velt'in nazırlarla İngiltereye ait 
aratlde bahri hareket ü•leri l<i· 
ralanmasına müteallik olarak 
vaıınııs olduiı:u ııörüşmelcrden 
sonra hiç bir tC"bl'~ nesrcdilme· 
mistir. 

(Arkası 3 üncü ıaııfadJ) 
---=---:::ı 

f, R A N :!> A 

/NGİLiZ AD.\LARI \'I: AÔIR TOPÇU DÜEL'.0.<;''NA SAı,NF 
OLAN DOUVRES VE KALE'NfN MEVldL. 
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Gilrıilrı 

i~vacılıgımızı ~ler ~tın~ . ıç~n Şimdi de sert buğday ·-lh-ra-ca-tı m'_ı_z • 
ır hava vekaletı katıdır toplıyanlar türedi! 

Lôtfi 
Vali ve Belediye, Reisi Dr. Liıt

fi Kırdar da nihayet Belediye ve 
Vilayet işlerinin sürüncemede 
kaldığı.odan şikayetçi olduğunu 
meydana koydu, işlerin kırtasi 
mnameleler ve uzun formalite -
ler yüzünden zamanında ifa o
lunmamasını nazarı itibara ala .. 
rak, memurlara. bir tamim gön
derdi. 

vecizeleri 
karar verdiğini şöyle söylemek
tedir: 

Ü!<tndım A~ım Us. ne!rettik • ve tccri\bcyi bütün bir hayat 
lcı·i ~on bir yazıda kc:1dilerilc boyunca devan1lı surette çalışıl-
bava vekaleti meselesinde asağı sn dahi elde ctmeğe imkan yok-
yu!~arı nıulahakat halinde bu - tur. v. s .... > (Bu sözlerin daha u-
lunduğuuwzıı tebarüz etilrmiş- zunu 11.8.1940 tarihli İkdam'da 
!erdir. Bununla beraber, .a;ağı çıkml!;tır.) 
yukar1> kelinıelerilc ifade etmek Hor'u dinledikten sonra, şöy-
istedij!:imiz gibi, bazı nokta _ le bir karar üzerinde mutabık 

!arda aramızda telakki farkları kalmamız niçin mümkün olma -
bulunduğu da anlaşılmaktadır. sın? •. Herhangi bir vekiletin 
Kıymetli üs - biribirine biç 

tadla aramız - Y ıucn benzemiyen bir 
da kelimenin sıra mile.6t.tese • 
tam mana•ile Ş. Hazım Ergökmen !eri arasında 
goruş birliği kaybolmuş bir 
bulunnıas ı n a havacılık şube .. 
hususi bir ehemmiyet atfettiğim sile vekilin ihtisasile ve kendini 
için, bu teliıkki farkları üzerin- tam manasilc havacılığa vererek 
de de mümkün olduğu kadar kı- meşgul olması kabil değildir. Bir 
saca durmak ihtiyacını duyuyu_ tayyareci veya tayyare teknis -
rwn. yeni olmadığına göre bu vekil 
Sayın Us, havacılığa ait ihti- kendi umumi bilgi ve tecrübe -

yaçlar etrafında .eğer hakikaten sine göre, mutlaka, emrine ve -
bir ha-.a vekaleti ihdas etmekle rilcn tesislerden birini elinde 
bu şeyler hemen olııvcrecekse olmaksızın mutlaka diğerine 
biç durmıyalırn; bir 'ekalet ih- tercih ederek çalışacaktır. !\le -
das edelim• diyorlar; ve bu mev- scla milli müdafaada, bir kara 
zu üzerinde nihayet •bu teşeb - ordusu subayından vekil olursa 
büslerden müsbet netice alına - deniz ve hava mevzuları, bu za-
mamışsa elbet bunların mensup te, içine girildikçe anlaşılmaz 
oldukları vekiletin adı hava ve- meseleler halinde tads.z ve aca-
kilcti olmaması değildir.• mü - yip görünecek, o vekil için kara 
taleasını ileri sürerek yazıları - ordusu ve süngü daima esası 
nın sonunda kurulması bahis teşkil edecektir. Hor'un konuş -
mevzuu olan fabrikaların bugün tuğu Avam Kamarasının içtima-
ıneydana getirilmesinde imkan- ında bu noktalar inceden inceye 
sızlık gördüklerini anlatacak su- tetkik ve münakaşa edilerek, fil-
rette kalem yürütüyorlar. ahkika, müstakil hava vekaleti 

İ•te üstadımla, ilk hamlede, üzcrind.e karar kılındığını da 
yukarıda işaret ettiğim noktalar söylemeliyim. 
üzerinde mutabık bulunmuyo - Şu muhakkak ki karacının ka-
ruz. radekileri, denizcinin denizde -

Kanaıı.timcc, varlığımız bakı - kileri, ve havacının havalıları 
ınmdan bu kadar çok mühim ve müdafaa etmesi ve bir büyük 
ha) ati olduğunu kabul ettiğimiz genelkurmayın bunlar arasında 
ba-.acılıkta muvailak olmamız ahenk temin eylemesi şeklinde 
için, muhU,lif vekiılet ve mücs - azami fayda ve randıman var -
sescler arasında dağılmı~ olan dır. 
ve esasen mahdut bulunan ele • Muhterem üstadım, dik.kat e-
manlanmızı bir araya getir - derlerse, tadsızlıkla"a sebep ol -
mekte fayda vardır. Ve bu fay- mamak için ihtisas ve kaliteye 
da, yine kanaatimizce münaka- taallıik eden bu noktalarda fazla 
şaya tahammülü olmıyacak de- (Arkası 4 üncü sa14tadcı~ 
recede açıktır. 
Şu hale göre, yani toplanmak

ta elle tutulur gibi kat'i fayda 
mevcut olunca, bu topluluğa bir 
vekalet ve)·a herhangi bir ll)ÜS

takil idare şekli vermek ikinci 
mesele olarak kendini gösteri _ 
yor. Bu şekil bir umum müdür
lük olamaz; çünkü muhtelif ha
vacılık teşekkülleri kısmen u
mum müdürlük, .kısmen umum 
ınüdürlükten de daha yüksek 
selahiyetlerle çalışmaktadırlar. 

Gerçi, bu umum müdürlükle
ri, nıüdürlüklere çevirerek yeni 
bir umum müdürlük kurmak da 
akla gelirse de bundan aşağıda 
arzedcceğimiz sebeplerden dola
yı fayda beklenemez. 

Biz düşünüyoruz ki bir hava 
•·ekiılcti kurmakla havacılık me
selelerinin halli yolları azami 
derecede kısaltılmış olacaktır. 

Bir vekil miin11as1ran, bu kadar 
çok hayati olduğunda mutabık 
olduğwnuz muazzam hava ihti -
yac ve meseleleri ile uğraşarak 
i!jleri sürüncemeden kurtaracak 
ve halledecektir. Ve bu vekil, 
havacılığın hak \"C ihtiyaçları -
nı daha iyi müdafaa edecektir. 

Sör Samuel Hor'un h9.V:it ka. 
ra, dcnjz i!jleriniıı birleştirilme -
si teklifi karsısında Avaııı Ka
marasında lıuııdan epey zaman 
evvel söylemiş olduklarını bu -
rada bu münasebetle çok kısa 
bir hulasa Mlinde tekrarlamak 
istiyorum: .Geceli gündüzlü ça
lıştığım halde iizcriıne aldığım 
havacılık işlerinin yetecek ka • 
dar iyi yürüttüğüme kani deği -
lim. Üç işi liyakat ve ihtisasla 
tedvir için lüzumlu olan bilgi 

Ne demek istediğini 
ek anlıyamadık da ... 

Bir gazete .ışık ve nur pe
şinde. serlevhalı, bir ecnebi 
imzası taşıyan makaleler neş.. 
rediyor. 

Bu yazılar gliya Amerikaya 
dairdir; milyonlarca Ameri -
kalı kızın bedevi hayata dön
mek suretile ruhlarını yenilc
diklerinden bahistir. Bu kız
ların adı kamp ateşi kızları -
dır. Bu kızlar ayrılık gayrılık 
nedir bilmezler, zengin fakir 
yoktur, kampta şehirdeki ad.. 
larnı taş1mazlar1 biribirlerine 
kardeş muamelesi ederler, 
din, mezhep farkı gözetmez -
ler, kampta tam bir miisavat 
caridir. 

Pek iyi anlıyamadık da: Bu 
seri makalelerdeki gaye ne -
dir? Türk kariinc ne demek 
isteniyor? Kapatılan tekkeler
de de aşa~'l yukarı haplar 
böyle yaldızlanmaz mıydı? 

Bu yazılar bize çok yabancı 

ve aykırı bazı siyasi akidelere 
uymuyor mu? Bu yazılardan 
acaba misyon\:rler memnun 
değil mi? diye 

Soruyoruz! 

emek eni Seviyor !.. 
Ya.zan: 1 ~ Tüılıcui: 
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1 
Bütiin ümidi zengin bir kızla kıskandığ-ı için, farkına bile var-

vcya kadmla evlenmekti. Gözü maden Gontrana ywnuşuk dav-
1 yabancılarda, bilhassa Ameri - ranıyor, .Kont. diye hitap cdi_ 

kalılardaydı. Fakat iş uzuyor, len namzedinden lwşlaıııyordıı. 
zeng"1 kısmeti. çıkmıyordu. Bir Perşembe günü .1. "i•gerc y<"ln 
gün ı'l.ııclcrınat, Oriollardan biri- çıkn1adan önce, hava kapalı ol -
le cde!lmes, ni tav i~·e etti, Kü- dui;'Undan çok tereddüt ettiler. 
çr ·unü beğeniyordu, talat para Fakat Gontran ısrar edince git -
işi uymadı. Biiyüi;ile evlenecek- tiler. 
ti. l'al"iste karwrıı Andcrmntın Ö~le yemeği h~ziıı geçti. Kris-
ortaklarından birinin kızı olarak tianla Pot bir ı:ün evvel yok yere 
tanıtacaktı. Esa,cn kız kaplıca - kavga etmişlerdi. Andermat Gon-
ların adını t:ı~:\'ordu. Ondan son- tranla Lüiz e\l~nem!yet'.'ekJer di-
ra hir daha da karsını Oriol kap- ye korkuyordu. Çünkü baha 
lıcalarına getjrmiyccekti. Oriol Gontrandan fena konuş -

Bu kararı verdikten sonra Lü- mu~. genci çekiştirmi~ti. Bıı'1n 
ize kur yapın•l'a başladı. Kız c- haber alan Gontran kıırıı~, her 
sasen müphem bir hisle Şarlotu ne olursa olsun Lüizlc evlenme.. 

Fiatlar yükseldi, yeni tip halk ekmeği de 
bu vaziyette ucuz olamıyacak 

B ~'<iP.:-" fiatı şimdiye kadar görülmemiş derecede yükselmiş, 
7 kuruşa ç'kmıştır. Sert b uğdavın 6,5 kuruş olan beyaz yu

m~ buğdaydan fazlaya satılması her tarafta hay~et uyandır -
maktadır. Bunun yeni ekmek çeşn isine fazla sert buğday karıştırı
lacağı haberinden ileri geldiği anlaşı:lmaktadır. Bir çok kimselerin 
sert bu"day stokları yaptıkları söy Jenmcktedir. Bu vaziyette yeni 
ekmek fiatının da ucuz olaınıyacağı tahmin edilmektedir. 

Dilencilerle mü .. Otobüslerin yc
cadele başladı lu değiştirildi 

Şehirde tek dilenci 

kalmaması emredi'.di 
Belediye Reisliği şehrimizin 

hiçLir scmtiııde tek bir dilenci 
kalmaması için kaymakamlıklara 
yeni bir enıir vernıi~tir. 

Bu emir mucibince 
herhangi yerde tek 

inıirler, 
dilenci 

t!Örürlersc o mıntakanın memur
larını tecziye edeceklerdir. 

Bu suretle sıklaştırılan müca
dele neticesinde dün 9 dilenci 
evvelki gün de 2 dilenci yaka
lanmıştır. 

Di?er taraftan mezarlıklarda
ki dilencilerle i•katçılığın kaldı.. 
rılması için de ehemmiyetle e-
mir verilmiştir. 

BELEDll:"E 

Plaka boı çları tecil 

edilemiyor 
Şoförlerin plaka borçlarırun af 

veya tecil olunması hakkındaki 
tetk>kler bitmis. borçların az bir 
yekun tut.ınadıJ!ı ııörülerek af ve 
tecil imkanı bulunamamış ve 
tahsili cihetine ııidilmcsi karar
laştırılnuştır. 

Oduncuların kantarları 
hileli imiş 

Sehrimizin bazı semtlerindeki 
odun ve kömür dep0larında bas
kül, çeki ve kantarların eksilt tart 

Beyoğlundan dönüş 

Azapkapıdan olacak 
Beyoğlu - İstanbul arasında 

isliven otobüslerin İstaııbula ge
li~ yo lları dün sabahtan itibaren 
deği~tirilmiştir: 

Bu otobüsler badema Şişhane 
ıncvkiinden itibaren Bankalar 
caddesinden ve Galntadan geç
miv~cekler, Yolcuzadc İskender 
caddesini takiben Azapkapı -.e 
Tersane caddelerinden geçerek 
Karaköye g-rleceklerdir. Bu su
retle Galata mevdanında ve Ban
kalar caddesindeki vesaiti nak -
!iye kesafeti azaltılmış olmak _ 
tadır. Diğer cadde ve meydan -
!arda vesaiti nakliye kesafetini 
azaltmak üzere tedbir alınacak
tır. 

----<>---
ÜNİVERSİTE 

Ecnebi Profesörler ha-

içie h•sfaya bakamıyacak 
Tıp Fakültesind..,ki bazı ecne

bi orofesörlerin hariçte hasta 
kabul, muayene ve tedavi ettik
leri haber alındıi~ından bunların 
mesailerini yalnız Ü niversitc da
hiline hasretmeleri ve resmi has
tahanelerle Üniversite Tıb Fakül
tesi tedavihaneleri haricinde 
kat'iyyen hasta kabul, muayene 
ve tedavi edemameleri kararlas
tırılrnıstır. 

Kuçuk haı>erıer 
tıkları ve hileli oldukları hak- ---------.. .................... ~
kında bazı sikavetler yapılmış
tır. Bunun üzerine hemen kont
rollere ııeçihniştir. 

Konservatuvar arsası 

park o'acak 
Şchzadeba•ında •Konservatu -

var binası• inşa edilmek üzere 
Beledivec<! istimlak olunan saha
nın bir ı:ıal\k haline ifraı? edilme
si kararlastırilmıstır. 

Buna sebep, malzemei insaiye
nin pahalılığı yüzünden konser
vatuvar binasının şimdilik ya
pılamıyacağının anlaşılınasıdıı'. 

Meclis Rei~i ve üç Ve
k 1 şehrimize geldi 

Dün sabahki trenle Büyük 
Millet Meclisi r~isi Abdülhalik 
Renda ile Maliye, Sıhhiye ve 
Adliye Vekilleri şehrimize gel
mişlerdir. Meclis r..,isi ve vekil
ler şehrilmızde bir müddet istira
hat edeceklerdir. * Ticaret Vekili Nazmi Topçu
oğlu vann İzmirden şehrimize 
gelecek ve bir müddet kalarak 
tetkiklerde bulunacaktır. 

ğe kat'i karar vermişti. Karde -
şinin kendisine kuvvetli rakip 
olduğunu hisseden Şarlot bir 
tiirlii gelmek istememişti. Çok 
göçlükle razı ettiler. 

Yolda Lüiz rehberli!< ve ter -
cilmnnlık ediyordu. 

Kristian •razenayı düşünüyor
du. Ayni aı·:.ba ile :;itmişlerdi. 
Arabada u)'·ni insanlar \1ardı, 
fakat artık kalpler dcgô~m;şti. 
Ne olmuştu yarabbi! .. O Polü bi
raz daha çok seviyor, Pol onu bi
raz daha az seviyordu!. 

Araba durdu, arabacı: 
- Saf:daki patekadan gidecek

siniz, dedi. 
llepsi indiler. Hava çok sıcak 

diye yalnız ~tarki inınedi. ı~ü _ 
izle Gontran önden ~'Ürüdülcrt 
.Şarlot Pol ve Kri;tianla kaldı. 
Kri~if!.l! <:Ok ya\•aş l'.iiriiyordu. 

Gontranla Lüiz ta tepeye çı -
kıp durdular. 

Arkadakiler de tepeye çıkın -
ca, Pol gönliinü gene şiire kap
tırdı. Manzara cidden harilıulfı
dcydi. 
Ayaklarının ucunda krater 

vardı. Gontran: 
- Ben dibe iniyorum! dedL 

* Şehrimiz.de bulunan Münaka
lat Vekaleti liman hizmetleri da
iresi reısi Zeki buqün Silivriye 
qidecek, mendirek inşaatı ve ye
ni ııaı:ıılacak rıhtımın birini tet
kik edecektir. * Alım fi.atı son qünlerde dii:;
mekte olup dün de 25 kuruş ka
dar inmiş ve 21,25 ku,,,.ıan mu
o:ınele qörmii:;tür. 

* Belediw Reisliği qenç san' -
atkarlardan tenOT lhsan Balkın 
Alm.anyaya qöndermıştir. Bele· 
diııe hesabına şan tahsilini iler
letecektir. 

* Belediııe Muhasebe mü.dürü 
Muhtar Acar Ankaradaıı şehri
mize dönmü:;tür. Mumaileyh 
şehr; mizin ııeni ve acil iJıtivaç
lan ıçin vaııılan 3 milııonluk mun
zam bütçeui ıasdık ettiımiştir. 

*Fenerde Abdi Subaşı yokuşun
da oturan Ahmet ile karısı Sai
me, gelini Hikmet ve oqlu İrfan 
baş suyuna vaı:ıılan bir çorbaııı 
iç(ikten sonra sancılanmışlar ve 
zehirlenme aldimi qöstererek has
tahaneye kaldırılmışlardır. Hadi
se hakkında tahkikat ııaı:ııLmakta
dır. 

Ve Lüizin kolundan tutup sü
rükledi. Şarlot arkalarından koş
tu. Fakat biribirlerine sarılarak, 
hoplıyarak adeta kaçtıklarını gö
rünce geri döndü, Kristianla Po
lün vanıua gitti. Oturdu, başını 
Kristianın dizine dayayarak bıç
kırmağa ba tadı. 

Kristian birkaç zamandanberi 
işin fcrkındaydı. Kendi hissetti
ği acıyı başkalarının hissettikle
rini derhal seziyordu. Onun da 
aözlcri yaşardı, kızlın boynuna 
sarıldı: 

- Za va Ilı yavrum!. Za\•&llı 
yavrum! •• 

Şarlot, eli yerde, otları kopa
rarak ağlıyordu. 

Poliin görmemezlikten, anlama
mazlıktan gelerek kalktı; fakat 
bu çocuğun ani ye'si kalbine do
kunmuştu, Gon trana kızıyor -
du. 

Şarlota yaklaştı; yaru başında 
ıliz çöktü: 

- Kira ederim kendinizi top
layınız dedi. .<:imdi neredeyse 
gelirler. Sizin ağladığınızı gör • 
mesinler .• 

Şarlat birdenbire doğruldu. 
Kekeledi: 

Genişletilmesi için 
temaslar yapılıyor 

İngilizler bu 
sene de üzüm 

ve incir alacak 
Dün 20 bin liralık ihracat 

olmuş, Yugoslavyaya pamuk, 
döküntiisü, Bulgaristana bal -
mun1u, Macaristana deri, İs -
viçreyc iç fındık gönderilmiş
tir. 

Son zamanlarda yalnız Bal
kan ve .Merkezi Avrupaya İn
hisar etmiş bir halde olan ih
racatımızın egni~lemesi ve 
bilha•sa İngiltcrcye ve Ame
rika~·a ihracat yauılmasının 
temini yolun da temaslar ya -
pılmaktadır. 

İ:ıgiltere İ&şe nezareti ta -
racatıınızın genişlemesi ve 
yaatta hıılunmak üzere kuru
lan teşck.liiilün bir müıne~si
li İzmirde bulunmaktadır. 
İhracat mevsimi a('thr açıl
maz İngilizler gc~en sene 
olduğu gibi yine mübayaata 
başlıyacaklardır. Bilhassa ü
zi.im, incir, tütün ve fındık a
lacakları anla••lmaktadır. Bu 
seneki sevkivatm Akdcnizin 
tehlikeli bir vaziyete girmesi 
yüzünden Basra yolile yapıl
ması muhtemeldir. Amerika 
ile normal tjcori rniinasebatın 
başlaması için görüşmeler ol
maktadır. Yakında müsbet ne- 1 
ticeler beklenmektedir. ı .. - . 

24 saatlik bele-
diye ceza listesi 

Yüzden fazla esnaf ve 

hemşehrı ceza gördü 

Son 24 saat içinde şehrimizin 
muhtelif semtlerinde yapılan 
Belediye kontrollerinde ooksan 
vezinli 610 ekmek rr.üsaderc o
lunmuş ve 10 fırın hak.'<ında ce
za zabıtı tutulmus. tramvayla
ra atlıyan veyahut asılan 82 kişi 
yakalanarak l er lira para eczası 
tahsil olunmuştur. 
Ayrıca Üsküdar fırınlarında 

ô2 pis pasba bezi imha edilmiştir. 
Karnesiz calısan 8 şoför. araba
larına fazla yolcu alıp bilet kes
miyen, 3 otobüs şoförü, dükkan
ları pis iki ascı. bir ·bakkal, bır 
işkambc<:i, iki kahveci, bir buz
cu. bir sucu, bir şekerci ve bir 
manav hakkında da cez~ l<esil
mistir. 

MÜTEFERRİK 

Tren taşlamanın 

geçildi 
önüne 

Kumkapı ve cıvar istasyonlar
da son zamanlarda tren taslama 
cocuklar arasında futbol kadar 
taammüm etmiı;ti. Yapılan sıka
yetler üzerine Kwnkapı istasyon 
şeflerinden Ali Türker ve Ad
nan Cansız, istasyon p0lisi İhya 
U<;ir ile teşriki mesai ederek sar
fettilderi mütemadi ııavret saye
sinde yal<alananlar siddet:te ce
zalandırılmış, bu çiı~.in ve tehli
keli adet tamamen ortadan kal
dırılmıştır. 

- Evet., hakkınız var .. Sııs -
tum .. İşte artık ağlanuyorum ... 
Ağladıii"ım belli değil ya .. 

Kristian mendilile yanaklarını 
sildi, sonra kendi gözlerini ku -
ruladı. Pole: 

- Gidip onlara baksana. Göz
den kayboldular. 

Polün de sesi titriyordu: 
- Gidiyorum dedi; onları tu

tup getireceğim ... Fakat benden 
çekecekleri vardır .. Hele karde
şinizin ... G~ten gün bize söyle
diklerinden sunra l!u yaptığı ne. 
dir? .. 

Gontraıı Lüizi kraterin dibine 
doğru sürüklüyor, başını döndü
rüyor, korkutuyordu. Kız: ,A -
n1an! .. KoşmıyaJım_ düşeceğiın .. 
siz deli nıisiniz .. düşeceğim! •• di
ye haykırıyordu. 

Kraterin dibinde lav tabaka
sına kadar indiler ve önlerine a
cılan uçuruma baktılar. Gon -
tran: 

- Bu mağaraya da girmeli! 
dedi. 

l\lo~araya da girdiler. Goıı.. 
tran: 

-Şimdi dedi, ilanı aşk sırası 
geldi. (Arkası var) 

Bizde kırtasiyecilik müzmin 
bir dert haline girmiştir ve seııe
Jerdenberi kırtasiyeciliğe karşı 
açılan müca~eleler beklenen 
faydayı vermemiştir. Veremi 
yenen azmü irade, kırtasi
yeciliğin önünde, güneşe hıra -
kılmış buz gibi erimiştir. 

Kırtasiyecilik, yalnız kalem, 
kağıt, kayıt ve formalite işi de
ğildir. Kırtasiyeciliğin müzmin 
bir dert halini alınası ~alıız sis
ten1in Iağarlığından ifcri gelrne
mistir. Devairde işlerin uzama -
sını doğuran asıl sebep atalet, 
ra.havet, cadaın ~nde. ciliktir. 
•Ölüm geldi cihane, baş ağrısı 
bahane. fehvasınca, fornıalitc de 
bahanedir, raha\.·ct ve ataletin 
bahanesi. 

Muhterem Vali ve Belediye 
Reisimiz kırtasiyeciliğin mikro
bunu bulmustur ve çok nazik 
bir ifade ile bu mikrobu imhaya 

.çalışkan bir amir için halle
dilmiyecek miişkül bulunmacl:~ı 
gibi, formaliteler de işten kurta
raca~ bir sığınak teşkil edemez.• 

İtiraf edelim ki, Lugüne kadar 
İstanbıılda kırtasiyeciHğin ru • 
huna bu derece nüfuz edilme -
mişti. Bir heyula gibi halkın ö
niine '':an, çelik bir kale gibi 
işlere sed çeken kırtasiyecil;ğin 
tembell~re sığınak teşkil ettiğini 
gören ,.e açıkça söyliyen Liıtfi 
Kırdar'dır. Ve bunu gören muh
terem Valimiz ve Belediye Re
ısımız on kelime ile derin 
bir tetkikin sarih muhassalasını 
veriyor: 

c İs ve vazife khn~cnin ardın· 
dan ko~maz, maslahat işin öniin
den gitmektedir., 

Lfıtfi Kırdar'ın tamimindeki 
sözler birer vecizedir. Bu tamimi 
yalnız İstanbıılun değil, umumi 
ve hususi her müessesenin gö
zönünde b_ıılundurması gerektir. 
Herhalde Istanbulun kırtasiyeci
likten kurtarılacağ"ına artık ina
nıyoruz: Değil ıni ki, muhterem 
Doktor kırtasiyecili~in mikro -
bunu bulmu~tur, de,-:-asını da bu
lacağı şüphesizdir. 

SELAMİ İZZET SEDES 

POLiS 

yüzü diken üç kişi 

ihtikar suçu ile adliyeye verildi 

1 ADLiYE 

Kundura 

VE 

Çarşıkapıda saya denilen kundura •-üzlerini makine ile diken 
Ali'ıeddin, İhsan ve Hamayak adında Üç kişi, evvelce 5 - 6 kuruşa 
diktikleri bu sayaları şimdi 12 kuruşa rıkarmak suretile Milli Ko
runma Kanununa muhalif harekette bulunmak suçile yakalanarak 
adliyeye vcrilmışlerdir. 

Dün asliye ş_ekizinci ceza mahkemesinde muhakemeleri yapılan 
maznunlar ihtikar kasdile fiat arttırmadıklarını iddia et.ınişlerdir. 

Şahit ve mütehassıs olarak dinlenen kunduracıla.r_ cemiyeti reisi 
Aptullah maznunların fiatı bilasebep 12 kuruşa )'Ükseltmek suretile 
kanuna ayk:rı hareket etmiş bulunduklarını te~ etmiştir. Mahke
me, mın'taka iktısat müdürlüğünden bazı maliımatın sorulıınası için 
baska güne bırakılmıştır. 

Bir bekçi arka. 
daşını vı1rdu 
Tırksimde ElmadRğ:ı mahallesi 

bekcilerindcn Kurucaylı Aziz oğ
lu İbrahim evvelki akşam Top
hanede oturan hemşehrisi Mus
tafayı tabanca ile ağır surette 
yaralamıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Bekçi İbrahim arkadaşı Mus

tafayı evvelki gece oturduğu 
Taksimde Abdülhak Hıimit cad
desinde İnci apartımanındaki ka
pıcı odasına çağırmış ve iki 
hemsehri konusurlarken bir me
seleden dolayı aralarında müna
kaşa ve l>ııvga çıkmıştır. Bir a
ralık İbrahim tabancasını çeke • 
rck l\fııstafaya ateş etıniş ve 
Mu.stara kanlar içinde yere seril
miştir. Silah sesine gelen polisler 
İbrahiıni yakalamışlar, Mustafa
yı hastaııc,):e kaldırmışlardır. İb
rahim dün adliyeye verilerek 
sorl!uya çekilmiştir. İbrahim hii-

DAVULUN 

SESİ .• 

Arada bir kızlar erkek oln
verince gazetelerin intıbaın
dan kadınların, 

- Ah, keşke biz de erkek o. 
luversck .. 

Diye yüreklerinin hop hop 
ettiP.ini hiseder gibi oluyoruz. 
Bu bıısnta Nanemolla ile k<>
nuşuyordıık da: 

- Davulun sesi karşıdan 
hoş gelir! 

Diyerek devam etti: 
- Oturdukları yerde otur

sunlar, kadın olduklarına bin 
yiyip bin şükür etsinler. Halil 
Li'ıtfi bile geçen gün eve haf
tada dört lira bırakıyorum 

amma, bunu ne çetin bir bayat 
mücadelesi ile kazandığımın 
ki.nete acaba farkında ını? Di
yordu! .. 

TAHAKKUK 

ETl\IİYEN İKİ 

Ş E Y .. 

Nanemolla ile konuşuyor -
duk, uerden aklına geldi biL 
mem: 

- Henüz tahakkuk etmiyen 
iki teşebbüse misal gctircbi -
lir misin?. 

Dedi. Düşündüm, bu dam
dan düşer gibi suale övlc bir 

Metres katili 
tevkif edildi 
Taksimde Sazlıderede metresi 

Pembeyi tabanca ile öldüren 
Tahir dün sabah yakalanmış ve 
adliyeye verilmiştir, 

Tabir sorgıısıı ;ıcapılmak üze -
re sulh ecza mahkemesine veril
miş ve tevkif olunmuştur. Tahir 
sorgusunda metresi Pembeyi 
kasden öldürmediğini, karşılık:ı 
oturdukları sırada tabancasını 
karıstırdığını ve bu esnada bir
denbire ve kaza ile patlıyan ta • 
bancadan çıkan kurşunun met -
resine raslıyarak ölümüne se -
bep olduğunu, hadiseden kendi
sinin de müteessir bulunduğu -
nu iddia etıııiJıtir. 

disenin kaza eseri olduğunu, ta
bancasını temizlerken birdenbi
re patlıyan siliılıtan. çıkan kur • 
şunun hemşehrisine isabet etmiş 
oldı•~ııu iddia etmiş ve tevkif 
olıınmustur. 

cevap verebileyim ki hem 
kimseyi gücendirmesin, hem 
de herkesçe bilinen neviden 
olsun. Ve şu cevabı verdim: 

- Henüz neticesi almamı -
yan iki teşebbüse misal: Ne
cip Fazıl Kısakürek"in ısmar
ladığı• sakalla Çin - Japon 
harbidir .. 

Bilmem siz olsaydınız ne 
derdiniz?. 

BİR SUALİN 

A Ç, I K C E V A B I 

Nanemolla ile mutat hasbL 
halleı-iuıiı: arasında, bir gaze .. 
tedeki şu başlığı kendisine 
göote!"dinı: 

- Belediyemizin esnafla 
temizlik mücadelesi nasıl ce
reyan ediyor?. 

Okuduktan sonra; 
- Hunu bana okutmakla ne 

deme.'"- istiyorsun?. 

Diy~ sordu. Su cevabı ver
dim: 

- Siz okuyucu olsanız böv
le bir başlık karşısında yazıyı 
okur nın!.unuz, okumaz mısı. 
nız Yeya ne düşünürsünüz?. 

Güldü: 

- Okumazdım. Çiinkü, hu 
öyle bir •ual ki cevabı açık: 
•Gördüğümüz ve bildiğimiz gL 
bi... ılcn ibaret... 

Deıli. 
A. ŞEKfP 1 
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şeklini alıyor sergısı n 

'~ ayVaDj Siyasi 

Jd Vazıyet 
açı J Harbin inkişafın-

Fransa İngiliz t Alman tayyareleri I İngihere deki 
Ablukasını Yar- 1 lngiltereye hücuma Müttefik kuvvet-

mıya çalışacak 
1 

Devam udiyor lerin :eziyeti 

Başvekil bir plan 
tanzim edectk 

Ser giye 111 hayvan iştirak etti 
Vilflyctimiz baytar miidürlü

i(ü tarafından tertip olunan ehli 
hav~ an sergilcr;ntlt.·n bu yıla nit 
olanların iiçiincüc;ii dün saat 15 
te J{~ıncrburg"'2c.'a açılmıştır. 

nck, 12 si huğa, 46 sı döğe ve 7 
si taydır. 

daki meçhuller 
YAZAN: B. NUlitİ IK1ı1AK 

Ç örçil ile Lord Halifak
sın nutukları sulhiin, 
nihai ve kafi zafere 

-------
Fransa Hariciye 
Nazırı Çörçilin nut• 
kuna cevap verdi 
Vişi, 23 (AA.) - Havas bil-

diri yor: 
Hariciye nazırı Baudouin. rad

yo ile yaptııiı bir görüşmede, 
Çörçil'in son nutkuna cevap ver
miştir. 

Çörcil'in mücadeleye nihayet 
verdiğinden dolayı Fransa~ 
karsı ileri sürdüı<ü tahtivelerı 
tebarüz ettiren Baudou.in. demiş
tir ki: 

•Harbe ne anavatan cephe-
sinden ne de dış cephedeıı de
vam olunanıa:dı. Eijer Çorçılın · 
dedi<ii qibi buqün iki uıil11oıı ln- l 
qiliz askeri mücadeleııe hazırsa, 
haziranda elli bin kişi yanımız
da harbedi)lor ve elde mevcut 
İnqi!lz hava kıwvetlerinin yal
nız onda biri qittikçe daha zı
yade qenişliııen muharebe meıı
danı üzerinde çok uzun fasıla
larla uçuııordu.• .. 

Baudouin, bunu müteakip, Çör
cilin nutkunda aclık getirecek o
lan deniz ablukasını bahis mev
zuu eden kısmı tebarüz ettıre
rek şöyle demiştir: 

•Alman11a miistemlekelerden 
qelecek e~zdkın ııalnız Fraıısı~
lara tahsis edilece<iini ı:adettı. 
Bu vaad üzerine, 2 aiju.stos ta
rihinde Londraya sarih tek4f
lerde bulundu,;.. Alınan cevap 
bir red cevabıdır. Bu red, bel· 
ki de Mers-el-Kebir suikastın
dan daha fena bir muhasamat 
hareketidir. Hükumet, bu rekdtdın 

.. · ce ır karşısında boyun e!fr>ııye . · 
Hükumet memleketi açlık }ztı
rap!arından masun bulunu.ur-. 

mak için mümkün olan lıer şeyı 
11apacaktır .• __ _,, __ _ 
Bulgar-Romen 

(Baş tarafı 1 inci sa:offada) ., 
1 Rumen 

<ereyan eden !\ ac~r -. hakkın
n1üzakerelcrinin netıcesı 
da son derece bedbindirler. · 

B .. kr 23 (AA.) - Stefanı au eş, . . 'de Ro-
jansından: Tu>nu-Severıı~ktede-
manyalıların Macarlar'? t 

ki . .. .. müzdeki içtiınaın a-
ce erı onu . h !arak tes-
rihi cuınartcsı saba 1 0 

bit edilmiştir. . . , bu ak.. 
l\lacar hcy'cti rcısı Hor)' . 

T 
Sevrine gelnıış, ••m umu - .. ..-ıe .,.. • . d bugı.ın oa -

Rumen hey eti e 1 t et 
den sonra buraya muvasa a .. 

nıiştir. h • t' 
Dün Bükreştc Rumeı_ı ~y e ı 
. . V ler Pop başvckıl Gıgur-

rcısı a • .1 tu ve hariciye nazırı -~Iaı:-:o~ .~scu 
ile uzun uzad1)'8 göruşmuş ~· . 

Budapeşte, 23 (A.A.) - Ste anı 
ajansından: Gaze.t~ler1c nabzaran 

1\1 r hey'eti reısı o up u sa-nca . 't . 1 balı Turnuseverıne ;• ?';~ . o an 
Hory, yarın Mahcar, t~y e ınınd' ce
vabını Rıuncn eye ıne tcv ı c. 
drc<ktir. 

BULGAR - RUMEN 
MÜZAKERELERİ 

Dükreş, 23 (A.A.) - Stefani a
jansından: Romanyalılarla Bul
garlar arasındaki görüşmelere, 
Crajovada devam edilmektedir. 

DUn akşam Rwnen hey' eti reisi, 
Rumen hariciye nezaretine ra
porunu vermek üzere Bükreşe 
dönnıüş, Bulgar hey'eti umumi 
kitibi de Sofyaya gitmiştir . 

Bulgar hey'eti katibi Sofyaya 
hareketinden evvel gazetecilere 
beyanatta bulunarak arazi mese
lesinin hallinden sonra Rumen -
Bulı:ar münasebatının gitgide 
d.?stane bir mahiyet alacağını 
so~·lctnistir, 

Tinıpul, itiliifın iınzası tarihi
nin ~aklaşmakta olduğunu, an -
cak ıs-:al edilecek arazinin işgal 
tarihinin henüz tesbit edilmedi
ğini, çünkii Romanyanın bu se
~eyc &it rekolteyi eİinde tutmak 
ıstedi ini yazmaktadır. 

D iğer taraftan dünkü nazır
lar ınC'cJisj içtimaına Deınir 1\lu
hafızl~r teski!Mına mensup iki 
nazır iştirak etmen1iş ve propa .. 
randa nazırı Crainic de istiia et
miş oldui;uııdan kabinede tadilat 
Ynpılm~tsı ıuuhtcıncl görülmek. -
tedir. 

Parti ml'f(')t~işleri 
1 (Raş tarafı 1 inci saııfaıin) 
d General eZki Parti umumi i-

a.rc. ht·y'eti azalığına tayin cdil
~;•Ştır. Parti müfettişlerinden 
t a~aş me,jpısu Hasan Reşidin 
~f~ış daire i Seyhan ve !\tersin 

vıla\·etıeri olarak tahdit edilmiş, 
Hatay ve Antep vilayetleri mm
taka ınüf.-ttişlii\'i Balıkesir meb'
usu Falırettin Tiritoğlu uhdesine 
werilmisti• 

----Lo n d r a civar•na Bu kuvvc:tler İr 6iliz 
bombalar atı I d ı kumanda heyetinin 

Londra, 23 (A.A.) --; Hava.~.e 
anavatan nezaretlcrinın teblıgı: 
Gece zarfında düşman tayya~ele
ri İngiltere üzerinde faahyet 
göstermişlerdir. Alman tay~.are
leri münferiden veya ku~uk 
gruplar halinde hnreket etınış : 

1 rdir. İngilterenin ve cenubı 
~alles eyaletinin muhtelif nok
taları ve şimali Skoçyanın bir 

hri iizeriııe birkaç bomba at -
şe 1 rdır. Loııdra civarındaki 
nıış a .. . d b 
b mıntakalar uzerıne e om. 
azı . l b' . 

b ı atılmıştır. Ev er ve ır sı-a ar . 
hasara uğramı~tır_. Insan-

nema ş· l' I ·ıı 
28 ,·iat azdır. ıma ı r..gı c -

ca, 'h -· . ı'kı' sehrinde bır ususı ı- ı renin <.: ~ C 
k ctafılı hasara ugramıştır. e-

am p, • • • h . , 
b• İngı'lterenın ıkı şe rınırn nu ı S . 

1 ( .f hasarat olmuştur. aır mın-
ıa ı 1 t . 
takolarda hafif ıasar~ ve_ ınsa~~ 

za,·iat o.iınuştur. Ilır mıktar o-ca , . 
1
. 

Jü kaydedilmış u. ___ __.,._ 

emrine verilt'.cek 
Landra, 23 (A.A.) İngiltere -

deki müttefik kuvvetlerin va.zi • 
yetlerini tesbit eden ve Lordlar 
Kamarasınca tasdik edilmiş bu
lunan kanun liıyihasını, Avam 
Kamarası ikinci kıraatinde el 
kalılırma suretıyle kabul etmiş
tir. 11arbiye nezaretinin Parla -
meııto müsteşarı başlıca şııııları 
söylemiştir: 

Prensip itibariyle bu kuvvet -
!er, müttefikler başkumandan -
JıP,ı, sıfati) ıe, İngiliz yüksek ku
ınanda hey'etiniu cnırine verile. 
cektir. I\ltimkün nıtı·tcbe ınez -
kür kuvvetler, kendi ;r:abitlcri
nin kumaıırla.sı altında çalışa -
caklardır. 

General De G aulle, emrlııde 
bulunan serbc!iit Fr;.ıuız kuv -
vetlcrinc Fransada cU.ri askeri 
kanunları ta!bik cdcccl..tir. 

lngiltereye .taarruz Am7:a~~r~fı 1~l~q~a~~ 
(Baş tarafı 1 mc~ saııfada) Bu baptaki itilafın ayan mec-

hi haber alan ma~f~ller, her !isinin tasvibine arzedilmivecei(i 
saat bir istila ~~şebbusunu bek - zannolurnnaktadır. Çünkü. The-
Jcınektedir. Huc_uı~uıı .. artık ge- odore Roosevelt. vak tile kongre-
cikmiyeceğine hıçbır şı:phe yok- ve müracaat etmeksizin ı:ıanta
tur. İ . d 
Diğer taraftan r,gıltere e son 

tedbirlerini olmaktadır. . 
Berlin, 23 (A.A.) - Stefanı a-

jansından: . • .. 
İngiliılerın agır topları dun 

akşam ~aleyi bombardu:ı_ıan et -
mişlerse de hasara sebebıyet ve
rememişlerdir. 

Londra, 23 (A.A.) - Fransız 
sahillerine yerleştirilmiş olan 
Alman bataryalarının Douvres 
civarında yapnuş oldukları ha
saratın sahası oldukça vasidir. 

Bir mermi bir kiliseyi tahrip et
miştir. Birkaç ev de yıkılmıştu. 1 
Geceyarısı mermilerin düşmek
te oldui{u mmtakada kadınların 
evlerini terkettikleri görülmüş -
tür. Sığınaklarda veya bombar
dunana maruz kalıruyan mahalle
lerde geceyi gecirmck üzere yor .. 
ganlarını taşımakta idiler. 

ltolya Yunan 
(Baştarafı 1 inci sa)lfada) 

Roma, 23 (A.A.) - S~~fani a
jansından: İtalyanın Yunanista
na bir ültimatom tevdi ederek 
İngiliz garantisinden vazgeç -
mesini istediğine dair dolaşan 
şaviaların ne dereceye kadar 
doğru olacağını soran ecnebi ga
zetecilerine selalıiyettar Roma 
mahfillerinde bu haberin aslı 
olınadığı cevabı verllmiştir. Ay
ni mahfillerde Korfu ve Giriclin 
İngilizler tarafındaıı işgal edil -
diğine dair m:ılilmat mevcut ol
madığı ilave edilmektedir. 

KISA A.JJANS 
HA SERLERi 

name körfezini Kübaya kirala
mıstı. 

Nevyork, 23 (A.A.) - D. N. B. 
Associatcd Press'in Londradan 
bildirildii:ine nazaran Birleşik 
Ameri-1<a, cenubi Pasifik deni
zinde bulunan Canton ve En
derbury adalarını 50 senelik mu
vakkat bir müddet ıçin kirala
mıştır. Bu adalara hava üsleri 
kurulacaktır. 

Sir Cripps, Mikoyan 
ile görüştü 

Moskova, 23 (A.A.) - İngiliz 
büyük elçisi Sir Stofford Cripps, 
dün, harici ticaret halk komiseri 
Mikoyan'ı ziyaret etmiş ve ken
disi ile 45 dakika görüşmüştür. 

Ölüm eşiğinde 
(B~tarafı 1 inci ıayfad.,' 

maralı malüliyet ve tekaüt kanu
nu mucibince pederinin vefa -
tından evvel hasta ve malfll bu
luııduğu için kendisine maaş tah
sisi icap etmektedir. Bu hususta 
icap eden bütün muamele yapıl
mıs. ancak iş bir noktada gelip 
takılm \lır. Başvekiıletin 6 - 985/ 
29:15 numara ve 26/6/940 tarihli 
tezkeresile keııdisiue şbyle bir 
cevap verilmiştir: 

cM5.lfıliyctinizin tarihi kanu -
ni mevzuat dahilind_ç tesbit o • 
lunınadıkça dileğinizin tervicine 
kanunen iınkiın bulunmadığı l\til-
11 Müdafaa V ckiıletinden bildi -
rilnıiştir, tebliğ olunur .• 

Müteveffa korgeneral Hasan 
Basri 30 nisan 1334 tarihinde öl
müştür. Oj!lıı Yusuf Kemalin 
Şişli Çocuk Hastanesinde yapı
laıı müteaddit hey'et muayene -* Londra, 23 - Reuter .A.ia.n- !eri neticesinde verilen raporla-

sınm diplomatik muharrırının ra göre, senelerce tedavi görme-
haber aldııjına nazaran, Roma den şifa bulanuyacağı, her iki 
rad!losunun Atherto~ ve Par.- rie tederrününc müptela oldu -

ker ıs. minde iki lngılız qazetecı- ğu, başlangıç tarihinin kat'i o -
larak tesbitine fenni imkan bu-

sinin Yuqoslav11adan ihraç edil- lunmanıakla beraber 1332 sene-

Takyo, 2J (A.A.) - D . .N. n. 
Doıncı ajausının b.!Jdirdiğinc gö
re, Japon~:anın )''eni bünyesi 
l .. afi şeklini aln1aktadır. Siya'.'-İ 
partilerin lağvile ilk adım atıl
nuş bulunnıal.ta idi. Yeni bün
yenin asabi ınerkezi n1illı kon -
scy olacaktır. Baş\'ekil Prens 
Koııoye 23 veya 24 aiiustosta 
kendi noktai nazarına göre yeni 
bünye hakkında bir plan taıuim 
edecektir. 

-----<ı>-·---

Açılış merasiminde Eyüp Kay_ 
rna!~an1ı, Kaza P<!rti l~cisi, Bay
tar miidürii, Şehir Meclisi aza
ları \'e ı:azetecilerle diğer dawt
lilcr ha71r bulunmuştur. 

Bu yıl sergiye 111 hayvan iş
tirak etmiştir. ,Bunlnrın 46 sı i-

Hayvanlar birer birer gorül -
dükten sonra derece tasnifi üze. 
rine n1ük:ftfat tevzii ıneras~ıni ya
pıiınıştır. 

BAKIRKÖY SERGİSİ 
Vili\yetimize mahsus ehli hay

van sergilerinden dördüncüsü 
perşembe güııii Veliefcndi koşu 
yerinde açılacaktır. 

İtalyanın mısıra karsı ltalya yunanistan ,.... ... ı· . r as UffiUffiJ va ıSI (B.ı.starafı 1 inci saııfa,la) _(Ba•makalden devam) 
ltıl:avt kalaını)aca/(ı beyan edil- \'ardı. Oylc olduğu halde, ~imdi 

G l N m"<ledır. İtalyanın Mısıra kar- Yunanistandan arazi istemrğe enera agues Si hıllı 110.reJ.dı esasen tesbit hazırJarııyor. insan, doymuş İ-
• e<Limiş bulur.,:ı !dadır. İtalya 

1 
talya boyle, ya doymamış ol ay

İ e k <l ii t e d i l d l Mı.ır~ dei!ıl. Mı:;ır toprakların- dı, k<mb'lir, neler istiyecekti? 
da bu.unan nınlız l.ıtalarına ta- ı d'ye keni:i kenc:.ine soruyor. Te-

'l'anca, ~3, arruz etrneL ıstcrnek.Le:dır. veh.kcli c. i~taha yedikçe açılır» 
(A.A.) - Ste- ltal\ a. Iııı<ılız '-~alı a•tında bu- dememişler. Yunanistan, bugiin 
fani: lunmac a ıdı, Mısırın İta.vaya 

Fransantn kar::ı.ı t<lrzı hareketının busbü- ist~nilen Çamlık ve Yanya~·ı \'er-
Fas Un1unıi tiın başka olucagını pekclla bil- diği takt~ rde, İt:ılyanın, en az, 
Valisi ve Fran- me.;tedır. Fa!<at Mısır İngilt.e- Otrant lıoğazının şarkına hakim 
sız Şimal fah_ re ile b.rie,ere.- halvava karşı olan Korfo adasmı da i teyece -
riklisın da k i 4 harekete ~ec. ive tt ... ebbüs eti- {!'ine zerre had:ır şüphe ~·oktur. 
askeri luv - iH takd .. rde bu hal si.mdiKi vazi- Hele, Süvey,i i~gal edclılldiği ve 
vetlerin lıaş - yeti deJLi~tirecck ve Italya 0 za- Allah gö"tcrıncs;n, İn~iltcre 
kumandanı ge- man icabeden mukabelede bulu- mağiüp oldugu taı..dırde, Bu işta-
neral r'ogues, naca'.ttır. hanın daha ne knıfar açılncağ1n1 
yaş haddini Kahire, 23 (A.A.) - İng:liz ve neleri yutmak ishyeceğini an-
ikmal ettiğin - hava kuv\etlcri Trablu,garpıa lamak için eski bir R.,ma lmpa_ 

, den tekaüde ' Bomba'da ltalyanların iki de - 1 rafor lu~u haritasına bakmak ki-
sevkedam iş nizallısı, bir torpito muhribini ı fayet eder. 

General Neques ıır· • ve bir denizaltı iaşe geınisini iın- İ 
Biz, Ronıa mparatorh:ğunun 

ha elmişlcrJir. ih~ ası filtrini bir tarafa bıraka-

· lnoiliz Parlamentosu Ka'.ıire, 23 (A.A.) - Reuter rnk Yunani<ta•ıdan i>tcnilen top-
:ınuhabirine bın anatta bulunan ra!Jor meselesin~ gelelim. Acaba 
Mısırın yüksek bir sahsiyeti, İtul. a. bu mesele) i hemen hal . 

(Baştaraı 1 inci sayfada) siın:lı Mıs:r ordusu en vüksek !etmek mi isti~·ecekt'r; yoksa Mı-
ti ııöz önünde tutarak nazarı dik
kate almalıdır_ Qörcllin son ra
hatsızlıgı, bu tarzdaki teklifle
re bir derece kuvvet vermistir. 
Sımdilik hükllmette bu gibi de
ğişiklikler yapılacağı muh!t"!l1el 
gözükmemektedir. 

A fNI ~ 00 LlUJ 
HABERLERi 

Üzüm ve incir piyasası 1 

İzmir, 23 - Lı.cir ve üzüm 
oivasalarının ne zaman açılaca
ğı h~,, üz katı yet kesbetmeınis
tir. Maamafih oivasanın e-.v
lulun ilk lıaftasında açılacağı 

zannedilmektedir. 

KARADENİZ BİRİNCİLİKLERi 

Rize, 23 - Önümüzdeki cu - 1 
martesi ve pazar günleri Trab
zonda yapılacak olan Karadeniz 
ıbirinci' iklerine iştirak etmek ü
zere sporculartıruzdan on kişi
lik bir grup Trabzona gitmış

lerdir. 
!ZMİR MEBUSLARININ 

HALKLA TEM.ASI 

derccesıni bulduğunu ve şayet 
icabederse insanca, en modern 
harp silahları ile ve iyi talim 
görmüş hava kuvvetlerile İngil
tereye yardım etmive muktedır 
bulundugunu sövleınL' ve şunla
rı ilave etmiştir: 

•İtalııa ll!mrı istila ederse ln
ailtere ile Mısır. müşterek da
va icin dökülerek biribirine ka· 
rışacak kanları ile birleşecektir·• 

Kahire. 23 (A.A.) - Bahriye 
makamatı tebliii: ediyor: 

Sabah saat bire do~ru İsken
derivcve karsı bir kaç tavvare
nin i.stirak :vıe bir hava hücu
mu va".ltimıstır. Hic bir hasar vu
kı.ıa gc mediai zannedilmektedir. ( 

Londra, 23 (A.A.) - İtalyan 
kıtaları memleket hududunu geç
tiği takdirde harbe gir<mek hu
susunda Mısır hükumeti tara
fından verilen kararı İngiliz mat
buatı hararetle mevzuu bahset
mektedir. 

Dailv Telegraoh gazetesi di
yor ki: 

.ıfu,ı;-olininin nüra?işlerile teh
ditleı-i Mısırı lnailtere ile akdet
tiqi iWfak muahedesinin metni
ne ve Tnhuna u11maktan ı:az qe
çiremerniştir. 

İzmir. 23 - Şehrimizde bulu
nan mebuslarımız halkla tc<masa 
baslamıslar ve dün İzmirin Bur
nova nahiyesine giderek ora - 1 
daki zirai müesseseleri gördük-
ten sonra halkın dilcklerıni dın
lemislerdir. 

Rtr st"ne san'a.tm 

en nadlde lncl

lcrinl.. En kıy

n1eUi harlkala.n-
tZMiRİN TURSTİK YOLLARI 

izm:r .. 23 - Daimi encümen 
turistik yolların insa isini yeni
den deruhte etmek isı iven reii 
ııeneral şirketinin bu müraca
atını reddetmiş ve ımukavelenin 
feshi hakkında verdiği kararın 
tebdlllne lüzum ııörmemiştir. 

LALE 
nı... Ve en. cös 

k::unaştıran cscr· 

lerlnl toplar. 

sıra ka~·~ı hazırladı;;ı taarruzdan 
sonraya mı hırakacaktır?. İtal -
yayı iıiare edenlerin bu hususta 
ne düşündüklerini bilmemize 
imkan yoksa da, İtalyanların, 
Süveyş taarruzundan evvel Yu_ 
naui.stana karşı bir harekete ge. 
çeceklerıni pek !Dhmiıı etmiyo
ruz; <:ii1ıkü Yunanı~tanın bütüıı 
kuv\•etiıe muka\'enıet eln1,•si ih· 
timal~ olduğu ;.:lLi, İngıllereni.n 
de, Gi--it adasını ve İyoniyen de
nizindlki Yunan odalarını işgal 
ederek İbiyaya cok yakın yer-
lerdı- deniz ve ham üsleri tesis 
etmesine imkft.n hazırlamı olur. 
Bu da, İtalyanlar için, bir tehli
ke teşkil eder. Halbuki Libya
dan l\fısıra ve SÜ\'C) ş .kanahna 
yapılacak bir hareket, İtalyan -
!arın ümit ettikleri gibı muvaf
fakiyctlc neticclenirs , Yunanis
tanın mukaveınct etmesi ihti -
mali azalacağı gibi, Akdcnizdeki 
İngiliz donanması da Süveyş ka
nalını ve İskenderiye üssünü 
kaybederek hayli müşkül bir 
\'aziyete düşec~~i için. Yunanis .. 
tan zararına Arna\"utluğu geniş
letmek marifetinin tatbik saha
sına konuhnası, o zauıan daha 
kolaylaşmış olur. 

Bu itibarla İtalyanların Yuna· 
nistanı henı{'n bugünlerde tazJİ
ka knlkı~n1ı~·acağını tahıniıı et -
mek akla daha mülayim geliyor; 
fakat aksi ihtimal de büsbütün 
yok değildlr. Bu takdirde, İtal
yanlar, l\lts ırın ınüdnfaa.sına talı .. 
sis rdllmiş olan İngiliz ku,·vet -
!erini dağıtmak maksadile Mısı
ra taarruzdan evvel Yunanista
nı sıkıştırmak istiyec klerdir. 
Hadiselerin nasıl bir cereyan ta
kip edeceğini ancak zaman gös -
!erecektir. 

ABİDİN DAVER 

diijine mütedair verdi;;i haber- sinde hasta bulunduğunu kabul 
zer tamameıı asılsızdır· etmek lazınıgeldiği, çünkü hali- o insop, kahramanlığın ve fa-* Vişi, 23 - (D. N. B.~ Havas hazır şuai ve klinik muayene ne- I ziletin bir timsali idi. Bütün ha-
Ajansının verdiıji bir habere ticelcriniıı bu ve hatta bundan yatını, Allahın ve. Resu!Ulkhın 

k t daha eski bir mebdei mümkün emirlerini ifa ve ınfaza hasret -
qöre, hükumet buiida)lın en a- kıldığı ve bu hastalığın devamlı mistir... (Hazreti Muhammed 
lının tarladan anbara nakledıl- vasırta mesaiye imkan bırakmı- Mustafa) nın, cehalete ka,·:;ı aç-
meden evvel esas olarak kabul yacak şekilde seyretmis olması- tığı cidale, herkesten evvel o 
edilecek safi fiatını 214 frank nın fcnnen ağlep bulunduğn an- atıldı. İslamiyetin i,ı.ltişaf ve mü-
olarak tesbit etmiştir. laşılınaktadır. dafaası u~runda açılan harp ve * .Moskova, 23 - 5 eıılulda bir Mıımnilcyhin babasının vefa - gazaların hiçbirinden geri kal -
!eşik Amerikanın Baltık memle· tından iki sene evvel hasta bu- :ınadı. isliı.mivcti tehdit eden her 
ketlerinde bulunan konsolosluk Junduğıınu teshil eden bu rapor- hadiseye, (Rcsulullah) onu gön- TEFRiKA NUı ARASI 13 

mümessllleri tasfiııe edılecek- lar dosyasında bulunduğu halde derdi. O, her gittiği yerde, isla - ]erimize verd•~i teessurle inli _ 
ı· kabul edilnıemel,,te \'e kanun m.yetin zaferini temin etti. Hıç- yoruz ... Fakat bu ıztırap ve tces-
ır. n hükmüne göre kat'i olarak has- bir du>man~un, hiçbir tehlike- sürlerimiz, bize vazifelerimizi u-* Londra, 23 - Temmuz aıı• - 1 . . 1 .. 

da yapılan ithalcit 87,007',530 talığın sene erıııı, ay arını, gun- den yüz ı;.evirniedi. Bu sebepler- nutturmıyaeak. Allalıın emrini, 
B e !erini teshil etmek icap eylemek- den dolayı, (Allahın Aslanı) iın- Re ulullahın sünnetini yerine ge-

sterliııqe balici olmuştur .• u y - tedı'r. Jialbu'·ı· bıı"u"n btına fen- k r· · k t· k · · b b k na ~ ~ vanın, kazanma sere ını ı tisap ırme ıçın izi, ba a:ının siya -
kun bir aıı evvelki ye una - nen ı'mka'n olmadı.«ı yine bu sılı- H h t k' b ... k . ı · d k E . !'k b' a eyledi ev a ı, o uyü ın- se ın en ayırmıyaca ... y n:ıs ... 
zaran 3,777,611 ster!inq 1 ır - hi hey'et raporlarile sabittir. san, şu anda dünya ile alakasını Ey müslümanlar!.. Allahın ve 
:ı:alına qöstennektedir. Geçense- •etı'ce şu ki, De\'let hu zate V R .. · · l · ('t 

kesmiş bulunuyor.. e kanlı ke- esulun en büyük emır erı, ı -

mamı Hasan l ın sözleri, birçok 
defa hıçkırıklarla kesilmışti. 

Eme\'ilerin lrorkusundan, son 
za.:ınjUllarda (Ali) den ayrılanlar 
bile, şimdi .kalplerinde acı bır ne
damet hissediyorlar .. Yaptıkları 
hareketten duydukları hicap ile 
(lmamı Hasan) a dört elle sarı~ 
lacaklarına ahdü peyman veri -

nenin temmuz a11ına nazaran ise man tahsisini kabul ediyor, an- feni ile. AJlahın hu..:uruna çık _ tihat) tır. Eğer hepiniz, ceddim 
8,756,221 ster!inqlik bir fazlalık cak kanuni formaliteye uygun mıya hazırlanıyor ... Bu ııece öv- (Hazreti Muh1b-n.rned) in ı.ıınca- * 
irae etmektedir. şekilde ha<talık ıncbdeinin tes- le bır' gecedir ki, insanl.k dün"a- ğı etraf nda birleşirseniz, dünya O .. (K"' ) 

yorlardı. 

·ıd V k' f b kta , ııun. u.ı.. e şehri, en büyu"k * Venedik. 23 - 1 eulu a e- biti icap ediyor ı en u no - sı, üç büyük şahsiyet kaybet _ ve ahrette ~liih bulursunuz. E- i b 
nedikte aç.ılacak olırıı bcıınelmı- da acizdir. Beri tarafta .. hasta, mı.ş· tı·r ... Bı' nlerce yıl evvel, ("u- ğer ittihattan ayrılırsanız, Tan:ı:ı- şvehsamım ır matem içindeydi. 

l d "l k re "' _e r!" eşraf. ve rnuteberanı, 'cA-lcl sinematoqraf rcvüsüne lta - yoksuzluk icin e o me ıızc . - sa bı'n Umı·an). bu g'~e"e te<a- nın gazap ateslerile Yanıp kül o- lı) nın t ki h 
ı ·ı · uh l' ı h kk k .-ıtır ~- • - Ali h . er_ ayat ettig-i evde ı' •-ııa ile Alman11a ııedişer fi m ı e dir. Bir m a ı a a u . - düf eden gecede can ver.,.istir. lursunuz... a ın rahmet ve tırna e1nnışlerdi. • 

i•tirak edeceklerdir. meğe iml.ln olmadığı sabıt bu- · ) zı seliı.meti, sizin ve benim üzerime 
~ ı· . L d lundu'"ına göre, bu vo" ette bu- (Isa bin Meryem de )U erce 1 . Avlunun bir kıösesine (Kıs 

kadar iadesi imkanları olmadı -
ğı kanaatlerini kat'ile,tirmiştlr. 
O halde yarının hnrp hareketle
rinin inkişaf sahaları nereleri o
lacak?. İngiltere Ba&\'ekilinin, 
cpek yakında Yakın Şarkta pek 
mühim biıdiselerin vukubulma. 
smı beklemelidir>, tarzındaki i
fadelerini, mezkfrr mıntakadaki 
İngiliz ordusu başkumandaru ge
neral Vavel beyanatile teyit et
miştir. Bu inkişaf, Somaliden 
sonra Sudana karşı ını vukubu· 
lacak? Yoksa, Arnavutluğun Yu. 
nan hudutlarında İtalya tah~ida
tına ait verilen haberlere göre 
ayni zamanda Yakın Sarkın nıü. 
caviri başka sahalarda· dahi yeni 
hareketin mi görülecek? Bu 
nıeçhulleri fili hadiseler belli e
debilir. 

İngiltere adalarına Almanva -
n~n ihraç hareketlerinden, im -
kan ızlıkla_rla Lirlikte Ingiliz mu
.L.a\~tnct:u;n kU\'"\.'('ti h::ıscbllc 
vazgeçildi mi? Birleşik Ameri -
kanın Ingiltere lehine ne :taman 
h.arb~ .müdahale edeceği kcy -
fıyctı ıle, muharebenin yayılma 
tarzları, sahaları dahi yine nıcç
h ullcr arasındadır. lllaliım olan 
cihe~, gelecek sonbahara, kışa, 
hatta 941 yılına devredilnrnsi ili_ 
timalleri fazla, büyük ve geniş 
mikyasta muharebelerin inkişa -
fına şahit oluııacağıdır. 

450 muallim 
( Baştarafı 1 inci saı,fada) 

Maarif Vekili terfileri müna
sebctıle bu öğretmenlere su ta
nıımi yapmıştır: 

•llfüdürlerinizin verdi<ii sicil
ler ve Vekillik müfettişlerinin 
raporlarına nazaran bulunduiiu
nuz maas derecesinden ııukarı 
derece)le terfiiniz 1702 numaralı 
kanun lıü.kümlerine qöre ve mü.
dürıer encümenimizin kararı.n
da11 sonra Vekillikçe icra olun -
muştur. Başarılarınızı candan 
tebrik ederim. 

Terfii fazla bir miktar para 
almaııı temin manasına telıikki 
etnıeııip memleket evlatlarının 
önce terbi11e sonra öqretim ba
kımlarından ııetiştirilmekte qôs· 
terilmiş muvaffakıyetin bir 
mükafatı addetmA?kte bulundu
qunu sarih olarak sizlere bildir
mek isterim. 

Önümüzdeki senelerde sicil ve 
teftiş işlerini dalıa m1Lntazam ve 
daha sıkı tutmak kararında ol
duiium için arkadaşlarımın va
zifelerinde daha fazla ikdam ve 
qayret sarfetmeleri lüzumunu 
da şimdiden hatırlatırım.• 

lstiklôl caddesi 
fBcstarafı 1 ;nci sa11fado.) 

lan büyük binalar yıkılmıyacak, 
yalnız bunların alt katları istim
lak olunup yıkılarak sütunlu, 
direkli tretuvarlar açılacaktır. 

Bu işe ilk evvela Tepeba~ında 
Asri Sinemanııı Beyoğlu istika_ 
metindeki köşesinde bulunan bü· 
yük apartımandan baı;lanılacak-
tır. . 

Taksim - Galatasarav. Tünel -
Galatasaray arasında kaldırımla
ra pek yakın olan tram\'By ray
ları arkasındaki apartımaıı ve 
yahut dükkanlarda da n~,,i su -
retle sütunlu tretu,·arlar tesis o
lunacaktır. 

{Muhammed Binülhanefivve) [1) 
muhterem şehidin yeğeni (Ab
dullah bin Cafer Tayyar) tara
fından teçhiz ve tekfin edildi. 

Bu esnada, küçü.k bir ihtilaf 
zuhur etti ... Bazıları. muhterem 
sehidin naşınm (Kfıfe) cam.isin
de namazı kılındıktan sorıra - bas 
tarafının (Medine) ve mütevcc
vih olmak üzere - cami avlu
sunda defnedilmesini istediler. 
Bazıları da, namazı camıde kı
lındıktan sonra, tekrar eve ııctı
rilerck vefat ettığı vere defni 
lazım geleceğini ilerı sıirdı;kr. 

Yeni Halife ile biraderi (Hti
sevin) ikinci sureti kabul etti
ler. Tekbir ve tchlillerle yapı
lan cenaze merasimını mütea
kip. nası tekrar eve ' getır<liler. 
(Kasr-ülcroare) tesmıye olunan 
o binada. ölüm hadisesinin vu
kııbulduı{u odaya defnettiler. 

(Arkası var) 

* M ita 23 Malta va ısı or ,..~ sene ev'·'l, vı' ne bu o~ · • mu·· - 0 sun... b S d) · a ' - , ·· luııan di<•cr vatan~asların da ' , ~<~ ' ın aa ın getırdiği ipekten 
Archibald Strickland ın dun ve- ~ k, ı.: sadif olan gecede, fani cihana ve- Diye, hufoesini bitirdi mamul bir perde "'erildi. [1] Bu zat, Ha..-reti (Ali) nin 
fat ettı·gı·· bı'ldirilmektedir . . M. a.l- bulunabileceği düşünülere ·a- ·· ks ım· Y · h ı·r · b .. ük b " .. .. · -ı l ( 

nunda fennin tesbit ettijii şekil- da ederek scmavata yu e ış - em a ı enın, uy· ir fesa- (Ali) nin biruh niişı. 0 per- uçuncu oq u. o up Fatıma) t•e-
tanın milli muhalefet pariısının 1 k ı· d A tir ... İşte, ayni gecede (Allahın hat ve belagatle söylediği bu denin al'kasında, veni Halife fatı_ndan. sonTa izdı'"'aç nttı'-"'. · 
Cenaze -ı-·.....,ine ~tirak ede- de tadilat yapıma azım ır. - d k b h b ' d . . • •· ~· 

"~·-·"- d lakadar makamların nazarı dik.. &lanı) nı da ebe iyyen ay e- ut e o .. a ar mües,;irdi ki, hal- (İmaıını Hasan), biraderi (Hüse- (Hule bın Cafer) den dümıaııa 
ceiii tahmin edilmekte ilA.A.)1-.:....UJi~lerı=,ı;:iıı~e~a~rı:::e;:.ı::;i.l'ı,:'O:;:r,:uz.=.. ____ ....:;ıliY..:. ;_o_r_uz_._._v_e_o_n_~ __ a_cı_sının __ kal....;p-"' "'"' ..-.;...ka...-_"'so"'n"'_'-d-er_ec_. _ed_e_ıes_ir_e.;;t,ıxı.::· .::i§...::.• .. <:...i._....::.Ylll.;;. ;:>..:.· -·.....::(Ali= ·,_) ..:==·:...;3:....:ün=c.::ü_o:..::ğ:..lu..;.._· __ a_e_l.::mııı.::·;:.;t,,ir.,_ __________ _ 
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1 L K - ORTA 
Taksimde Sıraselvllerde 

• 

Neho.ri 
Kı:ıı 

LiSE 
YENi AÇILDI. 

Müdürü - E•ki Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca. 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖÔIRETİ:MiİNE ,geniş 
mikyasta ehemmiyet vemnek, sınıflarını az me\'Cutla teşkil 
ederek talebesinin çalısına ve inkişafı, sıhhat ve inzıbatı ile 
yakınd1ltl ala:kadar olmaktır. Mektebin denize nazır kalörifer
li teneffüshane ve jiınnastikhanesi vardır. Her J?iin saat (9 

ile 18) arasınd:a taletıe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

fıtanbu) P. T. T. Müdürlüğünden: 
Mlldllrlo:ıt anbarmda bulunan taloiben 1000 kilo kadar hurda ip par

caJarı aatışı pazarlığa Jronulmuıtur. 

Pazarlık 28/8/940 çarşamba saat 15 de B. Postahane binası karşısında 
Vıılde hanında ildııci katta L. Ay. ı;tıbe Md. muavinliği oda•ında toplana
cıılı: mödtı:rlük alını ııabm komisyonunda yapılacakbr. 

Beher );!loaunun muhammen bedeli 10 kuruş, hepeiııln 100 lira muvak
kat 1eminat 1 lira 50 Jcurustur. 

Taliplerin ol baptaki mllbürlil nfrmune ve p:rtnamesinl görmek üzere 
B. Posta.hanede birinci katta müdürhl~ idari kalem binalar ve levazım kıs
:rruna, pazarlık gün ve saatinde de muvakkat teminat makbuzu ili' birlikte 
ırom;.,.ona milraca•tlıı:n. (7678) 

iKDAM 

Soma Belediye Reisliğinden 
cllOO> lira keşifli seyyar bir etüv makinesi aı;ık eksiltmeye knnuln1uş

tur. Eksiltme 2/9/940 tarihine mıludif pazartesi günü saat 16 da Soma 
Belediyesinde ve Encümen huzurunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı c8~ı. 

lira c50> kuruştur. 
istekliler 940 mall yılı Ticaret ve Sanayi vesikası ve bu gibi işleri ya

pabileceklerine dair evvelce yapmı~ oldukları i~ten fenni ehliyet vesika
larını ibraza mecburdurlar. 

Şartname vesaireyi yapmak üzere ihaleden evvel Soma 

müracaat etmeleri. 

Belediyesine 
(7117) 

Devlet Deniz yollan U. Müdürlüğünden 1 
İzmir ilave sür'at postası 

Zafer bayramı tntili münasebetile İzmir Fuarını ziyarete gideceklere 
bir kolaylık olmak. üzere 25 ağustos pazar ve 29 ağustos perşembe İ:ımir 
postalarına ilfıveten (KADEŞ) vapuru 27 ağustos salı günü saat 11,00 de 
Galata nhtımmdan dotru İzmire kaldınlacaktır. 

Bu vapur İzmirden perşembe 13,00 de kalkarak cuma 16.00 da İstan-
bula dönecektir. (7755) 

ı ... _ı s_TA_N_ıu_L _B_EL_E o_ı Y_Es_ı. N_D_EN_ı 
lnhlsarlar Umum MUdürlüQUndsn 1 

ı - ~iuhtelli eb'att.a 14 kalem bronz fosfore açık eksiltme usulile satın 

abnacakt.u·. 
ıı .. - Muhammen bedeli 1560 lira muvakkat teminatı 117 liradır. 

J!330,80 249,81 Haseki, Cerrahpa:;a, ~vı hastalıklar bastahanelerile 
Zeynep K.am.il doğum.evi ve sar! hastalıklar mücadele ıner
kezleri J~ alınacak 34680 kilo arpa, 21500 kilo saman ve 
12100 kilo ot. 

1355,00 101,62 Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi bastalıklar has-

tahanelerile Zeynep Kamil doğumevi için alınacak 

kilo beyaz ve 650 kilo kaşar peyniri 

1802,50 135,19 Haseki, Cerr.ahpasa, Beyoğlu Zührevi hastalıklar 

hanelerile Zeynep KArnH doğumevıne alınacak. 3605 
reçel 

1800 

hasta
kilo 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı mevad ayrı, 

ayrı satın al1nrnak üzere açık eksiltmiye konulmuştur. Şartzı.ameler Zabıt 

ve Muamelat Md.ğü kaleminde görülecektir. İhale 9/9/940 pazartesi günü saat 

14 de Daimi Encümende y:ıpılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesil<a!orile ihale günü muay-
yen saatte Daimi Encümende bulıınmalarL (7757) 

,,,.. 
3710 sayılı belediye iBtimliik kanununa tevtikan ist!ınlôkinin umumi 

menfaatlere uygunluğu tasdik edilip nıezkUr kanunun 8 inci maddesine 

tevfikan (2000) lira kzyınet takdir edilmiş bulunan Er(;inöoünde Çelebi 
oğlu AIAeddin mahallesinin Mısır çarşısı derununda Attariye sokağında 

kadastronun 384 ilncil adasında 84 parsel ve eski yeni 32 kapı NoJ.ı dükkfulın 
tapudan alınan tasarruf kaydına nazaran mutasarrıfı Hüseyin Sedefin ve
fatı dolayısile varislerine bu kıymet tebliğ edilmek istenilmiş ise de ika

metgahları tesbit edilemediği zabıtaca yapılan tahkikattan anlaşılmış olmak
la mezkür kanunun 10 uncu maddesine tevtikan icabedcn tebliğ varakala
nnın harita.sile birlikte bir nüshasının bu dük.kA.na diğerinin ait olduğu 

Belediye dairesine ve diğer 3 üncü nüshasının da umuma mahsus mahalle 
20 giin müddetle talik edildiği ilan olunur. 

('1756) 

111 - Eksillıne 27/Vlll/940 salı günU saat 10 da Kabataşta levaı.ım ve 
mübayeat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Eksiltmiye girecekler münakasa gününden evvel nümunelerini 
Cibali fabrikamız.ın teknik subesinde tetkik ettinneleri ve .fabrikaca mü ... 
bürlenmiş nümuneleri, yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen komisyona müracaatları. c7686> 

İMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
BASILDICI YER; SON TELGRAF BASIMEVİ 

DENıZ LEVAZIM SAl INALMA KOMiSYONU iLANLAR! ıı 

6300 kilo erile reçeli 

6300 > Vişne reçeli 

TahııW 
bedeli 

Lira Kr. 

) 5569 20 

) 

17500 > Beyaz peynir ) 8811 25 

19750 > kesme makarna) 

19750 > çubuk > 

3100 > Tel ~riye 
1600 > Arpa şehriye 

1600 > Yıldız şehriye 

ı 10181 s~ 
) 

) 

İlk T. 
Llr.ı. Kr. Eksillme gUnlerl 

417 69 9 eylül 940 pazartesi 

giinü saat il de 

660 85 9 eylül 940 pazartesi 

günü saat 16 da 

763 60 9 eylül 940 pazartesi 
günü saat 17 de 

l - Yukarıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddelerinin hizaların
da gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarfla eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek ve almak istiyenlerin hergiin ve eksiltmiye 
iştirak edeceklerin de hizalarında yazılı ilk teminat ve kanunun istediği ~e
saiki muhtevi kapalı zarfların1 belli gün ve saaUerden birer saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon ba~kanlığına makbuz mukabilinde 

vermelerj. (7724) 

1 .. __ ıs_t_an_b_u_ı_v_a_kı .. f .. la•rıız:as D=-~ektörlüğünden 
...... - . '• ,. •""·~· .. 

* ı - Tahmin edilen bedeli (36lı) 

lira olan (12000) kilo pirincin 26 a
ğustos 940 pazartesi günü saat 16 da 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'! teminatı 541 lira 80 ku
ruş olup sartnamesi her gün ko.mis· 
yondan alınabilir. 

iSTAN.BUL VAKIFLAR BAS MÜDÜ'RLÜGÜNDEN: 

No.sı Cinsi 

Muhammen 
aylığı 

Lira Kr. Semti ve mahallesi Cadde veya sokaiiı 
-~~--'~~~~~~~--....:.'---''-~-~-~~~~~-~~-~~~~ 

Yesilköy, Ümraniye Bostan 
Samatya, Sancaktar Hayrettin ' İnekçi 
Yedi.kule. Fatih Sultan Meh:rnet Taşhan 

> 

> 

Merkez Ei. 

• 
> 

• 
> 

Kumkapı, Nisancı Mehmet pası> 
Sultanahrnet, Akbıyık 
Unkapanı, Yavuzsinan 

> 

> 

Mevlevihane 
Cami karsısında 
Cami 
Köprü karsısında 

_; 
Çarşıda. Zincirlihan Üst katta 
Çenberlita.s, Mollaienari Vezirhan kat 3 
Çarsı da Ter likçilerde 
Kuımkapı, Muhsinehatun İbrahim Pasa 
Çarşıda Cevahir bedesteni solda ibirınci adada 
Çarsıda Cevahir bedesteni sol-da birinci adada 
Çarşıda Cevahir bedesteni sağda birinci adada 
Balıkııazarı Hasır iskelesl 

36 Ahsao ev 
39 > > 

14 Fevkani ev 
12 Tahtani c 

10 Tahtani ev 
21 Fırın elyevm hane 
31 Mektep mahalli 

2-4 Baraka 

10 00 
5 00 

14 00 
6 00 
4 00 
5 00 
3 00 
1 50 

10 Cami ıhariminde fev-

20 
12-18 

26 
:ıo 

5 
6 
8 

lkani iki oda 15 00 
Oda 2 00 
Odanın rubu hissesi 50 

Dükkan 4 00 
• 2 00 

Dolabın 1/3 hissesi 
Dolabın 1/3 hissesi 
Dolabın 1/3 hissesi 

34 
34 
34 

Arnavutköy pazar 
ikavıitı iskelesi 8 00 

MÜDDETİ İCAR: Teslim tarihinden 941 senesi mayıs sonw:ıa kadar. 

IRobyar yeni Valdehanı zemin katta 18 Dükkan 30 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 

Hobyar yeni Valdehanı zemin katta 19 • 
H<>byar yeni Valdehanı zemin katta 20 • 
Hobvar yeni Valdehanı zemin katta 21 • 
Hob\1'31' Yeni Valdehanı 'bodrum katında Deııo 

MÜ'Dr:xETİ İCAR: Teslimi tarihinden 942 senesi mayıs sonuna kadar. 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere acık arttınnaya çıkarılmıstır. İhaleleri 27 ağus

tos 940 salı ,günü saat on beştedir. istekliler Çerrberli taşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Va-
k1'f Akarlar kalemine gelmeleri. ( 4379) 

ı BOYOK TARiHİ ROMAN:'"-~s-.._.. .. 
. ~ ., 

SE~Elfrl.BEJSULlA~ 
ı Yeren ı M SAMI KARAYEL• ·-

- - . 1 

İstanbulda Pa.disaha para te
dı..rik etmek için satılan men
. balar, Anadolı,ı icın bir felaketti. 

Haris kadılar. müstebid vali
ler. Anadolu halkını savmak i
çin İstanbu1da ımuttasıl Cinci 
hocalardan, $ekerparelerden, 
IHubyar Kadınlardan mansap sa
tın al ı V'Orlar<lı. 

Tii:rk 'arihleri padişah için 
SÖY!le " azıyorlar: 

•Padısahın ahvali filern ile 
ta!lı:ayyüdü olmamakla hal ve akdi 
'll111uru saltanat taifei nisvan e
linde idi.• 

Ana-doluya tayin olunan üme
ra ve beylerbeyiler çabuk ça-

buk azlolunuyordu. 
Her yeni tayin olunan vali ve 

kadı, verdiği rüşveti Anadolu 
halkının sırtından çıkannadik -
ça, İstanbula dönmüyordu. 

Anadolu halkı oer.isandı. ve 
bu perisanlıktan kurtulımak için 
hiç bir ' kurtuluş çaresi yoktu. 

Zat<0n, AnadolUY'U Arnavut 
Kuyucu .Murad P?"a, Celali is
yanında kökünden t$ll.izleınis. 
halkın isvan ruhunu. ateşini, 
feveranını söndürunüstü. 

Anadolu. Cel.fıli işvanı ile İs
tanhula saltanata ve saltanatın 
etrafını almıs olan müste.Yli a
nasıra isyan etmi.•ti. 

Fakat, bir arnavut celladı, A
nadolunun temiz ve yürekten ,ge
len milli isyanını kökünden bal
talamış ve ruhu milliyi e=işti. 

İşte, bu sebeple Sultan İbra
ihim ve adamlarının fecavii, zul
mü Anadoluyu isyana sev
kedecei!i. yerde inkivada razı kı
lıyordu. Cünkli. ateş ihtiliili Ku
yucu .. Muradla söndürülmüştü. 

Yani, Anadolu icın Z'Ulümden 
~rtul us çaresi kalmamıstı. Ü
lmidler sönmüstü. Yüz binlerce 
Anadolu çocuihı Celali isyanı 
dolavısile kara topraklara tıöl 
:mülmüştü. Her şey yok olmuş 
ve sin.misti. 

Bununla bera:ber, Anadolu hal
kını sefaletten, zulümden ve istip 
dattan kurtaıırnak kin yalnız b 
çare vardı: 

- Sultan ıtıbrahimin saltanatına 
ve müstevlilere karsı ayaklan

' ırnak .. 
Anadolu ayaklanmak için bir 

sahibi zuhur arıyordu. Ruhu mil
i! olmamıştı. Kıvılcım !halinde 
idi. 

'!'ürk ('()Cuj!u bütün bir zulüm 
ve istibdada karsı .koymak iıcin 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı vesaik.le birlikte belli gün 
ve saatte Kusımpaşada bulunan ko
misyona ı:nüracaaUarı. (7618) 

* 1 - TahmJn edilen bedeli 18.000 
lira olan 15000 kilo sadeyağının 26 
ağustos 940 pazartesi günü saat 16,30 
da pazarlık.la eksiltmesi yapılacak

tır. 

2 - İlk teminatı 1345 lira olup 
şartnamesi her gün Kasımpaşada bu
lunan komisyondan alınabilir. 

3 - İstek 1 ilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalarile birlikte belli 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan 
komisyona müracaatları. (7617) 

TEŞEKKÜR 
Zevcim e!l'oak valilerden Maz

har Payı:ın'ın vefatı dolayısile 
~erek bizzat cenaze merasimin
de bulunmak; gerek mektup, 
telgraf ve çelenk ,göndermek su
retile teessür lerime iştirak eden 
arkadaş v dostlarına teşekkür !e
rimin iblaitını dilerim. 

Methumun zevcesi 
Münire Paıızın 

!küçük ·bir işarete bakıyordu. 
Kuyucu Muradın ezici satırı 

her ne kadar yüz binlerce 'baba
viitidi zarara sokmus is"e de Türk 
ıınilli feveranmı yok edememişti. 

Sivasta bulunan ve padişaha 

karsı koyan Ali paşa, Anadolu 
cocukunun ruhunu yakından 'bil
diği için ıkorkımuyordu. Bir sa
hföi zuhur olarak basa ,geçeerk 
ve yeniden bir Celilli isyanı vü
cude ,getirecek ti. 

Ve bu ihtilal ve feıtadı filern
den defeyliyecek.. Çünkü, padi
şahın zulümü, sarhoşluihı, ırza 

tasallutu ve hükümeti teşkil e
den müstevli ve hayırsız ricali 
devirrnedikçe Türke rahat yok
tu. 

Ali ııa:ıa. anası! Kütahyalı idi 
Germiyan oi!'ullarından idi. Mil
liyetini tanıyan ve içten bir a
damdı. 

Kahraman Ali pa~a. Anadolu 
c;ocukunun kendi sile beraber ha
reket edeceı:t:ne emindi. 

{Arkan va1') 

misyonunda yapıJacaktır. Tahnıin bede 
li yirmi bin yüz elli lira ilk teminatı 
1511 Ura 25 kuruştur. Nürnunesi ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanu
ni vesikalarile belli saatte .komisyona 
gelmeleri. (280) <7583> ,,,.. 

Seyyat romörkörünün uavei keşti 
mucibince güvertenin tamlrlııin pa

t:arlıkla eksiltmesi 27 /8/940 salı günü 
saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği 
&atınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Keşi1 bedeli 3422 lira ilk teminatı 

256 lira 65 kuruştur. Keşti komisyon· 
da görülür. İ.ııteklilerin kanunı vesika
larlle belli saatte komisyona gelmeleri. 

(279) (7582) 

89,000 kjlo taze üzüm alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 26/8/940 pa -
zarlesi günü saat 14 de Tophanede 
Lv. Amirliği sutınalma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 8280 
lira ilk teminatı 621 liradır. Şartna

mesi komisyonda görülür. İstekli
lerln kanuni vesiltalarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (253 - 7290) 

* 1-2-3 No.lardan 300 adt.?t demir so ... 
ba alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 26/8/940 pazartesi günü saat 14,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin eksiltme gününden evvel ve
recekleri sobalardan birer nümune
nin satmalma komisyonuna getiril
mesi ve bu nilmunelerden beğeni

len tip alınacağından ilk teminatıa
tile belli :;;ıatte komisyona gelmele-
ri. (267) .7444> 

~ 
Adet 

1000 Odun baltası 
1000 et satırı 
5000 et bıçağı 
Yukarıda yazılı üç kalemin pazar

lıkla eksiltmesi 27 /8/940 salı günil 
saat 14 de Tophanede Lv. Amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacak -
tır. Tahmin bedeli 7000 lira ilk te
minatı 525 liradır. Nümunesi ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. (275-753~) 

* Adel 

2 600X20 İ'ç lastik 
2 600X20 Dış > 
1 Lfıstik hava pompası hortumu 
ı Kutu sıcak kaynak 
1 90 amper akimülatör 
Yukarıda yazılı malzemeler 27 /8/940 

salı günü saat 16 da Tophm:ede Lv. 
.Amirliği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmeleri yapılacaktu. 

isteklil~rin teminatlarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (281) «<7630> 

* 6129 kilo 678 gram merserize h.Mti 
renk iplik 

3704 kilo 790 gram merserize gri 
renk iplik 

2948 kilo 268 gram beyaz renk iplik 
Yukarıda miktarı yazılı iplikler 

26/8/940 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede İst. Lv. Amirliği satmal
ma komisyonunda pazarlıkla satın 

alınacaktır. Tahmin bedeli kırk dört 
bin be~ yüz seksen dört lira doksan 

· dört kuruş ilk teminatı 33~3 lira 87 
kuru~tur. Nümwıelexi komisyonda 
görülür. isteklilerin kanuni vesika
larile belli saatte komisyona gelme. 
!eri. (272-7530) 

* 3600 ton buğday verilerek bulgur 
yaptırılacalı:br. Pazarlıkla eksillınesi 

26/8/940 pazartesi günü saat 15,30 
da Tophanede İst. Lv. Amirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

rahmin bedeli yüzdokuz bin altıyüz dok~ 
san ikj lira Hk teminatı 6734 lira 60 
kuruştur. Şartnart!esi komisyonda görü 
lür. İsteklilerin belli saatte kanuni 
vesikalarile komisyonda bulun.malan. 

(278-7536) 

* Adel Ai"4ı masura 

1645 1 No. 
1765 2 > 
5180 10 > 
Adet Müavn muma 

13,720 3 No. 
6,264 4 > 

19,400 5 > 
38,150 6 > 

5,190 7 > 
5,580 8 > 

13,610 9 > 
Yukarıda miktar1an yaı:nı altaç 

ve mukavva masura satılacaktır. Pa
zarlıkla arttırması 29/8/940 perşem
be günü saat 16 da Tophanede Lv . 
Amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacsıktır. Nümuneleri komisyon
da görülür. Miktarı Defterdarda bir 
No.lı diklınevinde görillilr. İstekli
lerin belli saatte komisyona gelme-
leri. (282) «7631> 

* 9280 me' "• ltaneviçe alı.nacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltmesi 28/8/940 çarşamba 
günü saat a de Tophanede Lv. Amir
liği satmalma komisyonunda yapıla
caktır. Nüınunesi komisyonda gör<UOr. 
İsteklilerin kat'! temlnatlarile belli 
saatle komlsyona gelmeleri. 

(283)_ <7632> 

- --- ------~- --

komisyona gelmeleri. 
(284) •7633> 

* 2200 kilo kadar kunduralık san 
vaketa alınacakbr. Pazarlıkla eksilt
mesi 26/8/940 pazartesi günü saat 
l4 de Topbanede Levazım Amirliği 
satınalma komis;yonunda yapılacak

tır. İsteklilerin teminatlarile belli 
saatte komisyona gelmeleri 

(289) .7716> ,,,.. 
1580 kilo kadar kunduralık Av

rupa pençelik kösele alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 26/8/940 pazar
tesi günü saat 14 de Tophanede 
Levazım Amirliği satınalma komis
yonunda yapılacakt.ır. İsteklilerin te-
1ni..natlarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. (288) <7715> 

* Sekiz ton boyun ve etek sa:rı sa -
bunlu kösele alınacaktır. Pazarlık.Ja 

eksiltmesi 2/9/940 pazartesi günü sa
at 15 de Tophanede İst. Lv. Amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacak -
tır, Tahmin bedeli 17,600 lira ilk te
minatı 2640 liradır. Nümunesi ko -
misyonda görülür. İsteklilerin belli 
saatte komisyona geJmeleri. 

(290) •7736> 

* Bir milyon yirmi iki bin dört yilz 

kilo kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 3/9/940 salı günü saat 15 
de Tophanede İst. Lv. Amirliği sa
tınalın0; komisyonunda yapılacaktır. 

'l'ahmlıı bedeli 61,344 lira ilk teminatı 
4600 lira 80 kuruştur. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin bel· 
li saatte komisyona gelmeleri. 

(294) .7740• 

* Adet 

16,000 3,5 santimlik tek dilli toka. 
28,000 2,5 santimlik yataklı toka 
14,000 Demir dört kö0e halka 
Yukarıda yazılı üç kalem malze

me alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 3/8/940 salı günü saat 14 de Top
hanede Lv . .Amixllği satınalma ko
misyonunda ;yapılacaktır. Nümunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin ilk 
tem.inatlarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. (292) c7738> 

* 578,500 kilo patates alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltmesi 3/9/940 salı gü
nü saat 14,30 da Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 37,602 
lira 50 kuru~ ilk teminatı 2820 lira 
19 kurı.ıııtıır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesika
larile beJll saatte komisyona gelme-
leri. (291) •7737> ,,,.. 

16,000 adet kösele mukavva alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2/9/940 
pazartesi günü saat 14,30 da Topha
nede Lv. AmirHği satlnalma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bede
li 3025 lira 60 ku.ruıtur. İsteklilerin 
226 lira 92 kuruı teminatlarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(293) •7739> ,,,.. 
40 ton sadeyağı alınacaktır. Pa

zarlıkla eksiltmesi 26/8/940 pazarte
si günü saat 16 da Tophanede Lv. A-

:!4 - A~USTOS 

(Baştarafı 2 nci 

dıırmak istemediğimi tak · 
yuracaklardır. HuHisa, biri 
te fayda varsa bu topluluğu 
kalet halinde çalışması da ~ 
rece de faydalı ve zaruridil 
Şimdi çok muhterem üsta 

•eğer bu ihtiyaçlar karşılan , 
ınışsa bunun sebebi, bun~ 
mensup oldukları vekille 
adı hava vekaleti olmamas 
ğildir, yglundaki mütaleal 
geçiyorum. 
Açıkça söylemeliyim ki b 

tiya(ların karşılanmaması 
çek o vekaletin hava vekale 
dını taşımamasından yani h 
cılık ihtisasına malik obna 
smdandır. Eğer bir hava ve 
olsaydı, bu ihtiyaçları gi 
menin kendisi için asli 
zife olduğunu takdir e 
rek, kendini münyasıran 
işlere vererek çalışacak 
muvaffak olacaktı. Eğer hav 
lık bu kadar kıymetli olduğu 
de üvey evlat muamelesi gö 
se bu üvey evladın bütün ça 
şırları ile bankadaki kumb 
sını ötekilerin kullandığına 
sık şahit olunur. Ve unutma 
1ı ki senede aşağı yukarı yi 
milyou lira harcayan havacı 
ta bir vekili meşgul edecek 
dar çok ve mühim iş vardır. 

Muhterem üstadımın beni 
ha fazla izahlara mecbur etmi 
ceğine emin olarak bu bahsi 
kapıyorum. Ve son olarak 
kendilerinde mevcut cbugiin 
tiyaçların giderilmesine im 
olup olmadığı. şüphesini iz 
için, bu ihtiyaçların hayati 
doğunu takdir eden bir hava 
kaletinin, bugüne kadar sa 
bir teşkilat yüzünden alışma 
olduğumuz kadar kısa bir 
manda, bunları temine mukt 
dir olacağını söylemek istiy 
nım. 

Bir motör fabrikasını veya 
ğer yardımcı fabrikaları işi 
mek için bir hava vekaleti ku 
mağa lüzum olmaksızın baş 

müesseselere bu işleri yaptı 

mak imkanı bulunduğu yol 
daki mütalealanna, yukarda 
lenmiş olanlarda yetecek kad 
cevap verdır sanırım. Büt' 
bu endüstrileri, ihtiyaçları ta 
dir eden ve vazifesi bunl8J'ı m 
dana getirmek ve işletmek ol 
bir hava vekaleti ancak ve ha 
kile gerçekleştirebilir. Ve arka 
da bıraktığımız yıllar, bu zar 
reti anlatmağa kafi gelebilir. 
yıllar, o kanaatteyi.m ki bir ha 
va vekiletinin lüzumunu isı> 
edecek kadar kuvvetli misalle 
doludur. 

Şakir Hazım ERGÖKME 

mirliği satınalma komisyonunda y 
pılacaktır. Tahmin bedeli «4760 
lira kat'! teminab .7140> lirad 
isteklilerin kanuni vesikalarile 
li saatte komisyona gelmeleri. 

(295) c7753> 

* 80,600 kilo kuru ot 
Pazarlıkla eksiltmesi 26/8/940 pa 
tesi günü saat 16 da Tophanede L 
Amirliği satın.alma komisyonun 
yapılacaktır. İsteklilerin kat'i tem' 
natlarile belli saatte komisyona ge 
rneleri. (285) •763 

VAKİT, NAKiTTiR ! ... 
5 porsiyonluk bir komprime ile (su v~ ateşten gayri bariçten hiçbir madd 
ilAve etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş mukabilinde 15 dakilca gibi kısa bir 
zamanda zengin ve .iştihalı bir sofra bazırlıyabilirsiniz. Marul ve meşhur 
lokaoıaıanmızda dahi bu dere<ıe nefls bir çorbayı her zaman bulan.azsı.nı:ı. 

Büyük yardım ve faydası aş:ikir oJan çorbalık sebze komprimelerimJzin 
senelerce nefaset ve tazeHğini muhafaza ettiğine şahit oJacal<'iınız 

ÇAPAMARKA 
MERCİMEK, BEZELYA, NOHUT vesait' hububat sebze ve çorbalık 

komprimelerini k!lerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edllmlt servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkıtık bir za· 
manda kıymeti daha çok takdir edilir. 

Afleler ietıı olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir 7emek temini kabildir. Bakkallarını.zdan 50 gram
lık bir komprimeyi 9,100 gnmlılt bir komprimeyi 15 kuruftan 

alabilirsiniz. 

Tarllıl teslıl: 1915 


