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HAVA HARBi SIDDET
LE O EV A M E O 1 Y O R 

/,.wili:r.ler yalnıs /ı.almıı 
olrn•l•rın• r•tm•n, Ao
rııpada Ja, AI ri lı •da 
"• 14lm•nl•rla lt•lyan• 
lara karı• h•m rnüdtı• 
'•• h~m taarrus cfrnelı· 
lcdirlcr. 

Y aı:an: ABiDiN DA VER 

Macar 
Rumen 
ihtilafı ---· -

Viyanııda Halledilecek 

Ribbentrop, Ciano, 
Caki ve Mano

ileskoyu da vct etti 

.. 

ll...J1 aro, tam bir bava bar
lrll bi şeklinde devanı e- Viyana konferansı 

Bugün toplanıyor 

İnqiliz!eriıı hücıımuııa uiinııaıı Berlinde Reichtaqe binası - Jnqi!i z bombardıman taııııareleri .. 

diyor. İngiliz - Alman 
harbinin manzarası şudur: Al -
mantar evelki baftn, sayıları .100~ 
e kadar çıkan tanarelerle in -
giltereye bücuuılnr yaptılar; al
tı günde 500 e yakın tayyare kay
bettiler· sonro bava hücumla -
rını haliflettiler. Geçen hafta bü
yük ku\'vetlerle kesif hücumlar 
yerine mahdut tayyarelerle dağı
nık hücumlar tabiyesini kabul 
ettiler. Bu, tabiye dei(işikliğ!, ke_
sif hücurıılann matlup netıceyı 
temin edemediğine delalet ~.de -
bilir; ayni zamanda, altı gunde 
500 tayyare zıyaının Alma~ hava 
ordusunu sarstığına d:ı del.ıl ol:ı: 
bilir. İngilizler l{ızılbaç ışareh 
taşıyan Alman' tayyaredlerinin, 
İngiliz sahillerinde dolaşarak de· 
ııize düşen tayyarecileri topla -
maJarına müsaade etmiyorlar. 
(İngilizler buna müsaade ed~
mezlerdi· çünkü bu tayyarclerın 
de bomba taşıdıkları sabit ol
muştur; bomba atnıasalar bile 
pekala fotoğraf çekebilirler ve 
kurtarıldıkları takdirde, birkaç 
gün sonro yeni tayyarelerle yine, 
hücumlara iştirak edebilirler). 
İngiltcreye bütum edip de dü -
şen tayyarelerin hemen .. hemen 
bütün mürettebatı ya olmekte 
veya esir düşmek~e~ir. i'!dirilen 
Alman tayyarelerının çog_u h.0 ?'
bardıman tayyaresi oldugu ı~ın 
500 tayyarenin düşmesi en az 
1000 tayyarecinin zıyaı demek
tir. Ooun içindir ki 6 gün içinde 
500 tayyarenin zayi olması, Al -
manları tabiye değiştirmeğe uıec· 
bur etmiştir. . .. 

V AZlYET KARIŞIK 
Mııcıır - Rumen ihtilafının harbe sebebi11et vennemesini temin icin ihtilafın hallinde tavassutta bulunan Ribbentroıı ve Ciano Roma. 28 (A.A.) - Ste!ani: 

-------------------------- Salzbur~dan bildirildii!inc göre. -- -- Alınanya lıaricive nazu·ı \.,on 

Ç 
•• •ı G / Y • f Ribbentroo ve İtalva haricıve 
OTÇl enera Unan f S an nazırı Kont Ciano. dört milleti 

alakadar eden me!*lelerin mü-

Gau // e 'e yeni gizlice ihtı·yat zakeresi icin Macaristan ve Ro-ıman,·a haricive nazırları Kont 

tem ı• na t verdı" t db • l • ld Caki ve Manoilescoyu Viyanava e ır erı a ı davet etm\şlcrdir 
V1yana konfer~nsı, yann baş-

---·---
Otoritenin teşekkülüne 

kadar herşey yapılacak 
Londra, 28 (A.A.) - Ba~vekil 

Cburchill, general De Gaulle'a 
yazdığı bir rnekıupta şöyle de_ 
mektedir: 

• Fransız müstemleke arazileri-
' ne ver?lecek iktisadi >·ardım hak· 
kında Jngiliz hiikiııneli adına ya
pılan muhtelif be) ana la tevfikan 
'\'C Çad nrazisinin milttefikler da
vasına illihakı debebi ile İngiliz 
bükftmeti adına size şu ~ihctlcri 
temin etmek isterim: 

1 - htifakınuza müzaheretle_ 
ri şarliyle bütün denizaşırı Fran
sız arazisine,· ckonoınik istikrar ... 
hırını muhafazaları i~in bilr 
Fransa toprağında müstakil ve 
meşru otorite teşekkiil edinre -
ye kadar iktidarımnda bulunan 
berşeyi yaparağız. 

(Arkası 3 ü.ncü savfada) 

---•;----
Fakat İtalyanın {;;.:;r uz et

mesi henüz beklenmiyor 
Atina, 28 (A.A.) - Reute:r: 

1939 - 1940 sınıfları simdi silah 
altında bulunmaktadır. Simalden 
ııelen raporlarda. rece 
diğer dört ı.ınıfın askere caitrıl
d: lb:n bildirmektedir. Avrıca 
malıım oldul!u üzere, makama! 
tarafından şimal mıntakasında 

l!izliee ilitlyat tedbirleri alınmıs
tır. Maama!ih İtalvnn radvo , .. 
ma~b1'atında rnüsahede edilen 
Eevscmıe üzerine. resmi mahalli 
de daha nikbin ·bulumnaktadır. 

Bitaraf müsahitlerin ikirleri
nc nazaran, Alınanva, Avrupa
nın cenubu sarkisinde bir karı
sıklığın zuhurunu arzu etmedi
ği ci!ıetlc. tl'Skin edı ~i b; r rol ov
namaktadır. 

lıvacakıı~. 
Von Ribentrop ve Kont Ciano 

ibugün Vivanada bulunacaklar -
dır. 

Salzburg, 28 (A.A.) - D. N. B. 
bildirivor 

İtalyan hariciye nazırı Kont 
Ciano, bugfın öi'!le üzeri hava ,.o
lu ile Romadan Salzburga mu
Yasalat ctmi~tir. 

Kont c:~no snat 14 raddelerin
de Führcr taroı lın<Wn Obelsalz· 
·bergtcki c\·:ndc kabul cclilmiştır. 
it-..lva haricive nazırını Salzbu!" 
tav...,·are mevdanında karsı1ıvan· 
]ar arasında ezcümle Almanya 
haricivc nazırı \'on Ribbentrop 
ve Berlindeki İtalyan sef\ri Dino 

· Alfieri bulunmu<lardır. 
İki haricivc nazırı merasim kı· 

tasını teftis ctmislcr ve derhal 
otomobil ile Obcr>alzberııe ait
mislerdir. Burada Führer. ırörüs
melerde bulunmak iızcre İtalva 
h~rici\'C nazırı ile bulunmustu. 
Führcr. Kont Ciano şerefine Ber-

( Arkası 3 ü.ncü saııfadG) 

Ordu Terfi Listesi Çıktı 1 

Dahiliye Vekili Geliyor 
-~~~~~-.... -~-~~-~ •• • 

Faik Oztrak dün lzmirden 
Şehrim ize h ar e k e t etti 
İzmir. 28 (İKDA?lt ı - Dahili

ve Vekili Faik ö.trak w rdi
kaları bu sabah Bandırma eksp
resine ba~lanan l.usıısi va!!onla 
İstanbula hareket etmi~lerdir. 
Dahilive Vekili istasvonda \'ali. 
şehrimizde ki mebuslar, Komuı
tanlar. Beledive reisi. Cumhuri
yet Hali< Partisi müfettişi ve he
yeti reisi. vilayet, belediye, ııar
ti erkanı ve diğer bir ook zevat 
tarafından uğurlaıııınıslardır. Va
li ve emnivct müdürü Dahiliye 
Vekiline Menemene kadar refa
kat etmislerdir . 

Meb'uslar Kartal 
Halkının dilekle
rini dinlediler 

---·---
Pendik halkına iş 
bulunması istendi 
İstanbul ıır.ebusları dün de 

Kartala e:itmislcr ve parti mer
kezinde hali<ın dileklerini. te
m~nnilerini not evlemislcrdir. 

Kartal kazası halkının istekle
ri sunlardır: Pendikte orta mek
teo binasının tcvsıi, 

Dahiliye Vekili Faik Oztrak 

Tevkifhanede 
Cinayet Oldu ·---Bir mahkum öldürdü 

Fakat bu hafta, cumartesı gu
nündenberi Alman hava bücunı
ları yine artmıştır. 24 ağustos -
ta 55 Alman, 19 İngiliz, 25 ağus
tosta 56 Alman, 13 İngiliz, 26 a
ğustos günü de 47 Alman, 15 İngi
liz tayyaresi düşmüştür. Alma~
lar, bir defa daha tabiye değiştir
mişler, şimdiye kadar hep gündiiz 
hücumları yaparlarken pazartesi 
güniindenberi gece akınlarına 
başlamışlardır, ve hücumlarını 
İngilterenin cenubu şark1 ve ce
nup mıntakası yerine doğu şi -
maiden başlıyarak İngilterenin 
merkezine Londra mıntakasına, 

' • k cenuba \'C cenubu garbıye a .. 
dar 800 kilometre uzunluğunda 
bir sabon dövmiişlrrdir. 

Korgeneral Salih Omurtak, Nafiz, 
Gürman Orgeneralliğe terfi etti 

Pendikteki inhisar tütün fab· 
rikasında yüz amele verine 150 
amele çalıstınlarak Pendik hal
kına is 'bulunması. 

h; su vollarının tamiri. 
Mektep talebesine vcknesak 

elbise l'iv<lirilmesl. l'eten seneki 
dileklerden Avrupa harbi dolavı
sile yapılamıvanların zaımanı e:c
lince :vaııılması. 

İstanbul tevkifhanesinde dün 
feci bir cinavet işlenmiştir. Geç 
vakit aldığunız malümata e:öre, 
ai!ır cezalı ıınahkümlardan biri 
ötedenbcri arası açık bulunan ar
ikadaslarından ibirile kave:aya 
tutusımış ve taşlara sürtülmek 
bir de bez sarılarak sap yapıl
mak suretile keskin bir kundu
racı bıea.ih haline e:etirilmiş saç 
:nangal ayağile ·bu arkadasını a
ıııı:. sllrette yaralıyarak öldür -
ıınuslur. İngilizler de, enelki hafta bir 

~abiye değişikliği yapmıslardı~. 
Önceleri İngiliz avcıları daha zı· 
Yade Alman avcılarına hücum e
derkrken daha çok bombacıla· 
ra saldırmak tabiyesi sa~·esinde 
6. ı:.ünde 500 tayyare düşürmek 
i•bı iyi bir netice almıslardır. 

Terfi Listesini!-- l • Mebuslar balkın dileklerini 
teshil etlikten sonra Yakaclkta 
yanılan parti binasmı g.,zrn sler

dir. 
.... 

• • 

Hadise hakkında tevkifhane 
~üdürlü~ ve İstanbul müdde
ıu.mumiliği tahkikata baslamı--
t Cin 

' • 
ır. ayetin i<: yüzü bu tah-

kikat neticesinde anlasılaeaktır. 

Manş Sahili 
Üzerinde 

Hava Harbi ____ ,_ - -

22 Alman tayyaresi düştu 

lngilizler Kent sahiline 
taarruz eden A 1 m an 
tayyıırelerini püskürttü 

• 
Yeni safha başlıyor 

Stokholm. :ıs (A.A.) - Reutcr 
Berlinden .ııelen maliıımala naza
ran. bu ıı;ece şehirde verilmis o
lan ve iki saat devam eden aliırm 
işareti ııece on ikiyi kırk beo ge
<:e başlamıştır. Tayyare mot.örü 
ve top sesleri işHilmemıstir. 

İsveçli muhabirler, pazar e:ün
kü İngiliz akınlarından sonra 
Bertin s:J;aklaruıda obüs parça
ları ile beyannameler e:örüldu
A'ıinü yazmaktadırlar. 

Londra, 28 (A.A.) - Manş 
sahilleri üzerinde İngiliz ve Al-

' ıınan avcı tayyareleri arasında b• 
akşam cereyan eden hava muha 
rebelerinde d~manın yedi tay
yaresi karaya, iki tayyoresi dt 
denize düşürül.m~lür. İki Al
man tayyaresi pilotları paraşüt
le kurtul.muşlardır. Bunların bi
risi lay:varesi ateş alan e:enç bir 

(Arkası 3 üncü. sayfadaJ 

Afrikada Harp 

ita/yan üsleri 
Bombalandı 

---·---
İtalyanlar da iskenderiye 
ve Hııyfaya hücum elli 

Kahire, 28 (A.A.) - Akdenız 
İne:iliz kuvvetlerı başkuınandan
lıitının tebliği: 

Bu sabah erken, İskendcriye ve 
Portsaid üzerine bir ha\'a hu
cu.mu ya'l)ılmı.~ır. Bomba duı;
ınemistir. 

(A~kası 3 üncü. saı.faıia) 

. Almanyava hücum eden İngİ· 
lız tayyareleri iyi bir iş bölilnıü 
taPmıs bulunuyorlar. Ağır gece 

:JVPARETLfR ı 
Plevne kahramanının 

kütüphanesi 

İKDAM'ın Büyük Edebi Romanı 
0mha.rdıman tayyareleri Al -

~~oyanın içine ve ta Berline ka
h ar gittikleri halde, or~a bom -
ardıman tayyııreleri, lngiltere

Ye hücum eden tayyarelerin ha· 
i,•ket üslerini muntazaman bom· 

atamak suretile Alman ha- ' 
~a kul•vetlerini daha uzak iis
terden harekete mecbur etmek • 
Bdir.lcr. Böylece Almanlar~n? 

1 
elçıka ve Fransız sahillerını 

bulmak suretile İngilterenin 
urnunun dibine sokulmuş ol -

tnalarından doğan istifadelerini 
~~.altnıakta, ayni zamanda, bü -
.uk Alman ha\'a kuvvetlerinin 

:ı~.di, e .kadar görülmemiş bir 
t e ılde Ingiltereye hücumlarını 
?•lastırıuaktadırlar. İngilizle -

rın hareket tarzı hava se••kiil -
~eyş '" tabiyesi prensiplerine 

Ygundur. 
in ·1· . . . g ız ta\ ,·arclerı a'Cnı za-

nıand · · ' ' ·' a. ltalyava da hiicum et -
nıekted· 1 k'!d' ır er. Fransa ortadan çe· 
d ı ık ten <onra. memleketlerin· 

e rahat rahat oturan \'e çalı • 
•llrkası 3 üncü. saııfrda) 

ALPULLU ŞEKER FABRiKAMIZIN DIŞARIDAN GôRUNVSü 

Şeker sıkıntısı yok 
-------

Fabrikalarımızın istihsal edeceği 
şeker miktarı ihtiyacı karşılıyacak 

Bu ,.,1 seker fabrikalarunız 
a{!ustos ortasından itıbaren kaın
panvalarına baslarnıs bulunmak
tadıı lar Dünya ahvalınin bu
gün:;.u \'3 Z \·etine ratmen. fal>-

rikalar, normal şartlar içinde 
bulunduğumuz ııünlerden farksız 
olarak çalısmaktadırlar. Turhal, 
Eskişehir. Uşak ve Alpullu fab-

( Arkası 3 üncü. sa~foda.J 

Teessürle haber aldık: Plevne 
kahramanı Osman Jl(l.Şanın kü. -
tü.ııhanesi, varislerin müracaatı 

Ü.Zerine. mahkeme vasıtasile sa· 
tılııia çıkarılmış. 

Eski bir Tü.rk kalıramanımn ı 
kü.tü.ııhanesinde ne eserler ot
du<iunu bilmiııoruz. Bımu bilmi· 
11e de lüzum 11oktur. Osman ııa
sa qibi bir şahsiııetin, Türk ta
rihinde ııüksek bir 11er almıs o
lan bir kumandanın kiiıiiphane
sine değer biçilemez. Plevne 
.kahramanının loü.tü.p/ıanesi tet
kik edilmeden mühürlenir, üs
tü.ne de •Bu kütüphane P!eı•ne 
kahramanının lcü.tüplııınesidir• 

11a ftası vurulur ve miiıelerden 
biri~de Bııklanır. Haraı: mc:ad 
sattın!maz. M. K.. 

YAZAN: 

Bu yılın en güzel, 
en heyecanlı aşk 

tefrikası olan bu 

SOTUNLARINDA 
OKUYACAKSINIZ 

---

• 



• 

llAYFA- 4 11tDAJB %9 - AOUSTOS 1941 

Edebi 

• MF" 
Jevzul.arı ·Jl :ı 

tının kıymetini sarraf bilir .• 

"':!iG"IJ~··rr:'DIHH .. '111" ıL 111~11HJ lu!LDJHHlll .. llluıü:al• llh&IWJ 

yüzüklerini Portsaitteki malları- ı· 
una verelim mız getirilemiyor 

PUL 
• 

iiyük bir vatan- -Bunları almak için tutulan bir Yunan vapuru-] 

pervertıK. , .. _ .Jası doğurmuştur nun Mısır sularında battığı. ~aberi_ v_eriliyo_r 
fE5) ortsaitte kalmış olan 350 bın İngılız lıralık ıthalat eşyamı 

U--- zın bir kısmını getirmek için tutulan Yunan vapurunun 
Mısır sularına yaklaşt.,ğı sıralarda henı.i.ı: malum olmıyan bir se -
hepten battı,ğı haber alınmıştır. Vapurda Mısır için memleketımız -
den vüklenmiş tütün de bulunmaktaydı. 

Kargaşalığı 
Resmi daireierde bi
le fazla pul yapış
dırtıldığı •nlaşıldı 

Allah hepsine gani gani rah -
met eylesin, atalarımız sırası 
geldikçe, fırsat diiştükçe, başla
rı sıkıldıkça, neşeleri oldukça 
birer cevher yumurtlamışlar, bu 
yumurtalar zamanla •darbıme -
seı. haline gelmi~, bazı çağlarda 
vecize diye kulaklara küpe ol
muş ve nihayet bir çoğu ülas 
etmiş. 

Darbımcsellerimiz arasında 

İnsanın kıymetini insanın bil 
diği muhakkak; fakat bugün 
milli iktisat ve tasarrufu düşü -
nünce, sözün alt tarafına ancak 
gülünür. Bngün altının kıymeti
ni herkes bilir; bizde artık bi -
linmiyen şey sarraftır. Sarrafın 
ne olduğunu bilmiyen bir nesil 
için bu söz bir darbımesel değil
dir. 

•İki el bir baş içindir •. Hamiyetli bir gazeteci arkadaş, 
Hava Kurumuna teberrü edi
lecek evlenn1e yüzüklerine mu -
kabil Kurumun Ergani bakırın
dan yüzük hediye edeceğini, bu 
hareket tarzı vatandaşlar arasın
da taammüm etliği takdirde beş 
alb milyon liralık bir yardım te
min edileceği haberini verdi. 

Haberin duyulduğunun ertesi 

lfibi, har~kctinde önayak olan -
ları Tü;k tayyareciliği nasıl u
nufabi!i7?. 
Aramızdan üç milyon vatan -

daşuı ı ltın yüzükle.ri~ıi .. ~.avct 
Kur\tlliı1na verdiklerını duşune .. 
tinı. Bir r.nda, muazzam bir mc
sı:lt!nin bütün düğümlerinin çö
züldiiğünü göreceksiniz. Yirnti 
beş, otu.z milyon lira karşılığı 

günü, Hava Ku.. 
rumunun İs - ·----- Y a.ıı:cın ----ı 

altın, bize peşin
de koştuğumuz 
mühim ihtiyaç -
!arın topunu bir
den halletmek 
iınkinıru kazan_ 

tanbul şubesi - E k 
• ne birkaç va - Ş. Hazım rgö rnen 
tanda~ın müra - L.------------..ı 
caat ederek ev
lenme yüzüklerini bıraktıkları -
nı ve haklı olarak mukabilinde 
.-erilecek bakır halkaları iste -
diklerini öğrendik. 

Ankaradan, İzmirden, Adana
dan bir sıra sehirlcrimizden ay
ni biçimde hareketler biribirini 
kovalaınağa başlamı~tır ve kü -
çük bir haber, biiyük bir vatan
perverlik müsabakası doğurmak
tadır. 

* Bugün, }·urda karşı fedakar -
lıkla hudut tanımıyan Türk va
tandasına büyük havacılık da -
vasına ıı;zmet fırsatı kazandı -
rıldı. Bu fikri ileri süreu gazete 

Haber gazetesi 
dava edildi. 

dıraraHır. 
\"atand~! Senin, parmağına 

bakır halka değil, ipek bağlama
ya razı olarak evlenme yüzü -
ğünü, kendi emniyetinin ve yur. 
dun emniyeti için seve seve ve
receğini ve bunu yapacağını bi!
djğim halde, büyük m'.lli. ihti -
yaç önünde, yine kendımı tuta
mıyorum ve sana hitap ediyo -
rum: Evlenme yüzüğünü Hava 
Kurumuna ver! Bu sana, bu ka
rısık devirde, va tana olan aHika 
ve sevgini göstererek huzur duy_ 
mak fırsatını bir dalıa kazandı
racaktır. 

Şakir Hazım ERGÖKMEN 

Avcılar hayra
mı yapılacak 

cHaber. gazetesi sahibi Ha - Beden Terbiyesi sehr1miz mın-
san Rasim Us'un, mezkur gaze- takası avcılik ve atıcılık aianL-
tede cRasgele. başlığı altında ih ve avcılar, atıcılar cemiyeti 
yaptığı şakalardan biri ile, Son reislijh tarafından her Vll oldu,ilu 
Telgraf mnlıarrirlerinden arka- ııibi bu yıl da ,şehrimizde bir 
da~ımız Reşat Feyzi Yüzüncü'- •Avcılar bayramı• tertip olun -
yü istihfaf ve istihkara yelten - rnası kararlastırı.hnıı;tır. Bu bav-
mişti. Bu yazı üzerine Reşat Fey_ ram ı evlfil pazar ııünü Sarav
:r:i Yüzüncü hem Hasan Rasin1 
Us, hem de mezkiır gazete umu- burnu park ı:!azinosu ile yanın-
mi neşriyat müdürü aleyhine dak.i sahada yapılacaktır. 
dün bir hakaret davası ikame et- Merasime saat 10 da İstiklal 
miştir, ' Marşı ve bayrak keşidesi ile bas· 

İKTiSAT 

Tavşan tüyünden 
iplik yapılacak 

Trakya<la fazla tavşan yetişti
rilmesi için tedbirler alınmıştır. 
Tavşan tüylerinden sanayiimiz -
de geniş mikyasta istifade edile
ceği anlaşılmıştır. Şapka ve el
diven imalinden sonra iplik ya
pılması hususundaki tecrübeler 
de müsbet neticeler vermiştir. 

l\IÜTEFERRİK 

Cavaya Türkçe sözlü 
film gönderilecek 

Şark mem.leketlerinden şehri
mizdeki alakadarlara müracaat 
edilerek fazla miktarda Türkçe 
sözlü filimler isteıuniştir. Bu a.. 
rada Cavadan da müracaat var
dır. 

Sinema şirketleri dün ticaret 
odasına müracaat etm.iş.Jer ve 
burada TürJc:çeleştiri.Jııniş olan ec
nebi !ilimlerin de gönderilmesi 
icın mense sehadetnamesi veril
mesini istemişlerdir. Bu husus
ta tetkikler yapılmaktadır. 

!anılacak ve müteakiben aveılik 
ha.ltkında bir nutuk söylenilip bi
lahare beraber vemek venileoek
tir. 

Soruyoıruzl 

Beyoğlu geceleri göz 
hapsine alınmalıdır 

Evvelki cün ahlik zabılası bir 
eok ev basıp bir eok kadıa yaka
ladı. Zabıta raporla.ruıa ı-ör~. mu 
habbet tellillan sefil kadın.lan av
ladıklan ba.. çapkınlarla, kira
la.dllc:lan otomoblllerde buJuşturu-
7orlar, soııra alıp Beyoilunun 90-
kaldanndakl r;lzU evlerde başba
fl& bın.luJ'oriannııf .. 

Bu pa.urlık "Ve bu aJı' veriş l'e
ceıer~ bilhassa sinemalar datıl

dıklan soıın, Be7oilıı eaddeslnlıı 

kald.ırımlan.ııda yapılıııallladJr, Za
bıta, a.ra.da. sın.ela, senede bir lkl 
ı..,.., faaU,ele reı:lıı .,. arayıp boa
nıak ulıme&lne uuıuıac•i• 7er
de, her ..- Beyofla ca44esln.I 
ren ha.P111ne alsa daha iJ'I elm4 ol
maz mıf DİJ'e 

Soruyoruz! 

'Demek Beni Seviyor! .. 
Ycı:z:an; il ı TurJu;ui: 

,_G_i _d_ö_M_o_p_a_s_a_n_~= 1_s_e_ıı_m_ı_ı_. __ s_e_d_e_s___, 

\ı------ No. 58 
_______ ,, 

Şarlot artık kendini tutama.. 
dı: 

- Hayır dedi, artık sevmiyo
rum ... Eü) le davranan bir erkek 
se,·ilmcz ..... .\.ınma ne de olsa i ... 
rime dokunuyor... Beni meyus 
eden asıl kardeşim .. O da beni 
sc.-ıuiyor artık ... O ötekinden de 
fena... Beni scvnı~diğiui, hiç 
&e\·mediğini hissediyoruın ... Ben .. 
den nefret ediyor ... Artık kim -
sem kalmadı ... Halbuki benim 
lıic kabahatim yok, ben bir şey 
yapmadım. 

Pol elini uzattı, kızın omuzu
na koydu ve kalbinin hızlı hızlı 
attığını hissetti ... Şarlot gözleri
ni sildi: 

Size bunları söyle meme • 
liydim dedi. Deliyim. Haydi ar
tık bayan Onoranm yanına gi -
delim, siz de bu söylediklerimi 
u.nutunuz. Söz veriyorsunuz de
ğil mi?. 

- Söz veriyorum. 
Şarlot elini uzattı: 
- Size itimadım var, 

muslu bir erkeksiniz!. 
Geri döndülder. Bir sene evvel 

Kristianı kucağına aldığı gibi, 
Sarlotu da kucağına alıp dere
den geçirdi. 

Kristian! Onunla kaç kere bu 
yolda dolaşmışlardı. Birdenbire 
şaşırdı: cBn hevesim ue kadar 
a.z sürdü!> 

Bövlelikle paraları ödenmiş olan mallar-mızın nakli yine geri 
kalınıstır. Yerli armatörler ı!emilerini ne kadar fazla ücr~t verili"'.e 
verilsin, tehlikeye atmak istememeı<teuırler. Büyl.ik motorler temı
ni için çalışılmaktad1r. 

lsmetpaşa ensti
tüsü mezunları ____ , __ _ 

imtihanlar par
lak gidiyoı 
---m·---

Yeni talebe kdydı ha· 

Yol vergisine yapılan son 
zammın bir çok resn1i daire
lerde dahi yanlış tatbik edil
diği anlasılmıştır. Bu arada 
polis alt~cı şubenin seyrü -
sefer vesikası almak için ve -
rilen bevannamelere 24 ku -
rusluk pul yapıştırttığı, hal -
buki bunlara 16 kuruşluk pul 
vapıştırı!ması icap ettiği tes
hil olunmuştur. Fakat şimdi
ye kadar binlerce kişi bu şe
kilde fazla pul yapıştırmışlar
dır. Diğer taraftan bir çok 
yerlerde de eksik pullar ya -
pıstırıldığı görülmüstür. Pul 

raretle devam ediyor müfettisleri sıkı koııtrollar 

öyle sözler vardır ki, bugün ar_ 
tık safsatadan, kuru 13.ftan, kof 
anlamdan başka bir şey değil -
!erdir. Öyle darbımesellerimiz 
vardır ki, ağzımıza almanıak, 
zihinlerinıizden çıkarmak, bün -
yemizden söküp atmak gerek -
tir. 

cKitapla yeri var. diye her 
yazılmış olana inanmak ne ka
dar doğru değilse cdarbımeseh 
diye her söze doğru demek o ka
dar yanlıştır. 

Bir gazetenin çerçeve içinde, 
birer vecize gibi her gün halka 
sunduğu darbımesellerden bir 
iki .misal alalım: 

clnsanın kıymetini insan, al -

İşte bir söz ki, koca Osmanlı 
İmparatorluğunun dev rüssesi -
ni, pulat bünyesini bir kurt gi
bi içinden kemirmiştir. Köhne -
leşmiş, örümceklehıniş bir di -
mağ"ın mahsulü olan bu sözü Zİ• 
binlere sokmamak, içtimai bün
yemizden söküp atmak Iazım -
dır; vecize diye, kulaklarda kü
pe olsun diye neşir ve tamim 
etmek affedilmez hatadır. E~er 
iki el bir baş için olsaydı, yeryü
zünde içtimai muavenet diye bir 
şey doğamazdı. 

Atalar sözlerile darbımesellc.. 
ri neşrederken çok hassas dav -
ranmaLyız. 

SELA..m İZZET SEDES Yeni öğretmen kızları

mızın tayinleri yapıldı 
lımet Paşa Kız Eru:titüsü öğ

retmen ihtısas kısmının yeni me
zunları Vekaletçe muhtelif yer
lere tayin olunmuşlardır. Bu 
tayinlere ait liste dün şehrimi• 
Maarif Müdürlügüne tebliğ o
lunmuştur: 

Bayan Binnaz Gürsoy Üskü -
dar Kız san'at okulu nakış staj
yerliğine, Hurive Gürbüz Sam -
sun Akşam kız san'at okulu ça
maşır muallimliğine, Sebahat 'O
caklı Bursa Necatibey kız ens
titüsü moda muallimliğine, Mü
nevver Öngelen Kayseri kız 
mektebi çamaşır stajyerliğine, 
Fethiye Onuk Kayseri moda 
stajyerliğine, Nazife· Yelkum 
Kayseri kız san'at okulu biçki ve 
dikiş stajyerliğine, Saime Üçel 
Trabzon kız enstitüsü moda sta!
yerliğine, Tevhide Candanu 
Trabzon kız san'at enstitüsü na
kış stajyerliğine, Fikriye Erkunt 
Trabzon biçki ve di~ muallim
liğine, Şükriye Toker Trabzon 
çamaşır stajyerliğine tayin olun
mu.şlardır. 

. ,.apmaktadırlar. 
Şehrimizdeki orta okul ve lı- ----------_ ---• 

sel<)rde evvelki ıtün ibaslıyan ik- • 

mal imtihanlarına dün de de-1 Bozo"yu"k 
vam olunmuştur. Muallımler; 
ilk günkü imtihanlarda oldui?u 

aydınlandı 
ı:!>bi; dünkü imtihanların ne~i- im 

celerinden de memnun. bulun - Orman işletmesi şehre 
maktadırlar. Ve urnurnı ıntıba 

ADLiYE VE POLiS 

Gaiatada bir tacir hakkında kağıt 
ihtikarından tahkikat yapılıyor 

----o---
BELEDİlt'E 

Keresteciler • Eyüp 
otobüsleri 

Şehir dahilindeki hatlarda oto
hüs isletme hakkı kend·isine ait 
olan Belediye Reisliih ilk partide 
Eyüp - Keresteciler otobüsleri
ni kaldırmavı kararlaştırmıştır. 
Bu hatlara Belediye kendi.si 8 o
tobüs işletecektir. Bu otobüs -
!erden 28 er kişilik olan 4 ü ya
kında Atina Belediyesinden sa
tın alınacaktır. 

TİCARET 

Ticaret müdürlüğü kad
rosu tayin edildi 

Son günlerde çok fazlalaşan ti
caret işlerini mıntaka ticaret 
müdürlügü teşkilatı karşılaya -
mamağa başlamıştır. Bunun ü -
zerine şehrimizdeki Ticaret Ve. 
kfileti dairelerinden 16 memurun 
ticaret müdürlügüne nakledilme
si kararla.şınıştır. 

Ticaret Vekili lsto1nbul• 
döndü 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu
oğlu De,ğirmendereden şehrimi
ze dönmüştür. Vekil, •bugün it
halat birliklerinde tetkikleri -
ne başlzyacaktır. 

Şarlot parmağını dudaklarına 
götürdü: 

- Bayan Onora uyuyakal -
mı.ş, gürültüsüz oturalım. 

Bayan Onora çamın gövdesi • 
ne yaslanmış uyuyordu. Yanya
na oturdular. Etraftaki derin 
sessizlik ağır gelmeğe başladı. 
Yalnız derenin sesi duyuluyor
du. 

Liiizle Gontran nerelerdey -
diler? Ne yapıyorlardı? Ta u -
zaktan sesleri duvuldu. Geliyor
lardı. Ba:van Onora uyandı ve 
şaştı: 

- Ay, burada n1ıs1nız? Geldi
ğinizi duymadım. Ötekileri bul. 
dunuz mu?. 

Pol: 
- İşte geliyorlar dedi, • 
Gontranın l<ahkahası duyulu-

yordu. Bu kahkaha Şnrlotu te
scili etti. Sebebini bilmiyordu 
amma, ferahlamıştı. 

Lüiz Gontranın koluna girmiş 
koşuyordu. Gontran anlattı: 

- Başımıza ne geldi bilseniz? 
Doktor Mazelli ile doktoc Klo -
şun dnl lozını gördük. .. Hem de 
nasıl gördük. .. Bastırdık... Çap
kın kadını öpüyordu!. Hem de 

talebelerin tat!ldc calışmıs 0 1- elektrik cenıyanı verdi 
duklarıdır. Lıse ve orta okul-
larda bü~ünleıne iımtihanlarına Bozöyükte faaliyete geçen or-
da 14 evlıllde başlanılacaktır. man işletmesi direktörlüğü ilk 

Dii?er taraftan lise ve orta o- iş olarak, elektrik istihsal edil -
kullarla öi!retmen okullarında mekte olan şeliilenin kuvvetin -
veni talebe kayıt ve kabulüne de den istifade etmeği düşünmüş ve 
evvelki günden iti.haren basla- mevcut tesisatı ):!enişleterek bü-
nılmıs olup ~7 eylıllde nihayet tün Bozöyük sehrine elektrik ce-
verilccektir. reyanı verrneğe başlamıştır. Bu 

1 
.başarıdan dolayı Bozöyük or -

Co"plerı'n'ı 80 kag~ a 1 man işletmesi direkt.örlügünü tebrik eder, gaz liımbas.ndan kur_ 

atanlara ceza verildi 1 r~:ı: ~i~S:e~c::J!klo~~ ~~z: 
Bele<lıye temizlik işleri müdür

lüğü tarafından şehrimizin muh
telif semtlerinde dün de ani tef
tis ve kontroller yapılmıştır. 

Dükü teftiş ve kontroller esna
sında 20 yi mütecaviz dükkancı
ya çöplerıni kapılarının önüne 
attıklarından dolayı ceza kesil 
miştir. 

Kuçilk heberıer 

* inıııs.,..ıar Vekili R:ı.il Karade
niz dün sa.hah Sirkecideki inhisar
lar t.cftlş lıeyeU bürosunda meşı-a.1 

olmuştur. * Nafıa Ve:kilim.lz cene:ral Ali Fuat 
Cebesoy dün Belediyeye :-elerek Na.-

'"': işleri ~a-~k~_da. Vali ve Belediye ı 
reısi ile ıuruşmuştür. * Vi1..iyet ve Belediy ehudutlan da
hllbıdekl şoselerln birer kal daha 
ka\J"anlınma.sı Belediyece .kararlaştı· 

rılnuşttr. * Umumi Harple Şa.rköyde batmış 
ola.n Pilevne ve lla.niJiye cemllert
nln çıkOU'ılması münakasaya konmut
tur. lt eyliılde ihalesi yapıla.ca.k ve 
derhal çıkarılma. iı;inc başlanacak· 

, tır. * Kartal ka.1makamlıi;ma tayin olu
DAll Ulukışla. ka1ma.kann Adnan Ak.
sel dünden itibaren yeni va:r:tleslne 
başlamıttır. * IJetlklaşla -lıklaıı mükem -
mel bir park haline konnlaı:ı Abbas
aia parkının aı:tlma mera.simi 27 ey
!Ulde yaptlacaklır. 
* Galata köprüsünün ve Gut köp
riisiiııiiıı eleldrlklerlnin kuTrellend.l
rllm.esl Bel~eee ka.rariatlırı!mlf • 
lır. 

nasıl öpüyordu .. Nasıl .. 
Bayan Onora; 
- Muhterem Kont, yanımızda 

genç kızlar bulunduğunu unut -
mayınız! dedi. 

Gontraıı hürmetle eğildi: 
- Hakkınız var bayan; siz 

daima haklısınn. 
Beraber dönmüş olmamak i

~in Pol ile Gontran ayrıldılar, 
P-0! sordu: 

- Ee, anlat!. 
- Kendisine ililnı aşk ettim 

ve evlenm••t istediğimi söyle • 
dim. 

- Ne dedi?. 
- Çok ihtiyatlı cevap verdi: 

.Bu babamın bileceği iş dedi. 
Ancak ona cevap veririm.> 

- Ne yapacaksın?. 
- Vekilim Andermab ihtiya-

ra göndcrcceğin1, kızı resmen 
i~tt>tecei{in1. Eğer ihtiyar mırın
kırın ederse, o zaman kızı kaçı
raca_!{ım. 

Andermat lıiiliı doktor Laton
la konuşuyordu. Gontran onları 
ayırdı, eniştesini bir köşeye 
çekip vaziyeti anlattı. 

Pol Riom yolunda yürüdü. 

MAARİF 

Meccani talebe 
imtihanları 

Lise ve orta mekteplere mec
canen ):!irmek istiyen talebenin 
imtihanlarına ait sualler kapalı 
zarflar içinde dün Maari<f Veka
letinden şehrimiz Maarif Müdür
lüttüne tebliğ olunmuştur. 

Zarflar iki eylıll pazartesi ıtii
nü sabahleyin saat 8,30 da tale
benin ~zleri önünde ve resmi 
imtihan heyetleri müvacehesinde 
açılacaklardır. Meccanilik im
tihanları 5 evlıllde nihayetlene
cektir. 

DENİZ 

Zafer bayramı müna· 
sebetile ilave seferler 
Zafer bayramı münasebetile 

yarın ve cumartesi günü Köprü 
ile Adalar, Yalova ve Anadolu is
keleleri arasında pazar tarifesi 
tatbik edilecektir. Ayrıca bu iki 
günün akşamı saat 24,15 de Köp
rüden bütün Adalara ilive pos.. 
ta kaldırılacaktır. 

Mürakabe komisyonu 
bugün top 1 anıyor 

Fiat mürakabe komjsyonu O

dun ve nebati yağ fiatlerini bir 
an evvel tesbit etmek üzere bu
gün toplanmağa karar vermiştir. 

ninde, hütün vücudunda söyle -
mek üzere olan kadının bırak • 
tığı intibalar vardı. 

Uzun zamandanberi, bu ter -
kedilen lmın cazibesine yaka -
!andığını hissediyordu. Şarlot o 
kadar sevimli, o kadar iyi, o ka
dar sade, o kadar doğru, o ka
dar masum bir kızdı ki .. Bu kı
za evvela acımıştı, sonra gön -
!ünde şefkatle karışık bir mu • 
habbe! uyanımştı. Bir saatten -
beri de aşık olmuştu. 

Yolda, gözlerinde Şarlotnn 
ha~·alini canlandırarak, kulak -
18.rında Şarlotun sesini çınlata
rak yürüyordu ve kendi kendi -
ne düşünüyordu: 

- Yakalandım galiba. Bu fe -
na! Pnrisc gitsem iyi tıderlın. 
Vay canına! .. Genç kız ... Metre -
siın olamaz ki ... 

Gontran onun için: 

Galatada Leon adında bir kağıt tacirinin 50 kuruşa satması i-
cap eden kai?ıtları Eskişehirli bir tacire 75 kuruştan satmak sureti

le milli korunma kanununa muhalif harekette bulundu,ğu zabıtaya 
ihbar edilmiş ve Leon hakkında tahkikata başlanmıştır. Hadiseye a
it tahkikat ikmal edilince Leon milli korunma kanunu hükü:mleriııe 
göre adliyeye verilecektir. · 

Kanlı bir bo
ğuşma oldıı 

• 
Oç kavgacı da ağır 

yar•landı 
Evvelki gece Çenberlitaşta Ye

niçeriler caddesinde üç kişinin 
yaralanması ile neticelenen bir 
kavga olmuştur. 
Kumkapıda oturan Osman ile 

kardeşi Etem, Çarşı.!ta.pıdaki• 
cŞen Bahçeye. giderek otur -
muşlardır. Kalkacakları sırada 
Osman bir kadın meselesinden 
araları açılmış olan garson Hü
seyini g<(ircrek dışarıya davet et
miştir. 

Osmanla Hüseyin, dışarı çıkar 
çıkmaz kavgaya başlamışlar, bir 
aralık Osman kamaı;ını çekerek 
Hüseyine saplamış, ai?ır surette 
yaralanan garson da can acısile 
O.>manın üzerine atılıp bıçak -
lamıştır. Bu sırada kardeşini 
kurtarmak için araya giren Etem 
de Hüseyin tarafından ağır su -
rette yarabnmıştır. 

Kanlar içinde yere serilen üç 
kişi zabıta tarafından Cerrallpa.. 
şa hastanesine kaldırılmış, za -
bıta ve müddehı.mumilik tahki
kata başlamıştır. 

Sahte bono 
yapanlar ••• 

• 
Dün muhakemelerincı 

devam edildi 
Sahte mübadil bonoları basıp 

satmak ıruretile elli bin liraya 
yakın para dolandırmak iddiasi
le mevkıui bulunan Nihat Özko
yuncu ile 17 arkadaşının muha
kemelerine dün ikinci ağır ceza 
mahkemesinde devam edi.l.m.iş • 
tir. 

Dünkü celsede maznunların is
ticvabına devam edilmiş ve bun
lardan Hüseyin Avni, Tahsin U
çar, Abdülkadir Kaflı, Hüseyin 
Hüsnü, Halil Dikilitaş, Hikmet 
ve Ali dinlenımişlerdJir, Bunla· 
rın bir kısmı sahte bonoların ci
ro ve Jemlikinde şahit olarak bu
lunduklarını tevil ve ikrar et -
mişler, botıı0lar1 hakiki sandıkla-

' rını, sahtelclrlığın Nihat tara -
iından yapılıruş olduğunu sijy -
lem.işlerdir. 

Maznunlardan Elemin te\• -
:ırıtJıaneden getirilmediği anla -
şı.ldığından onun celbi için mu -
hakeme başka güne bırakılmış • 
tır. 

1!..-R~L~--4 Ji ,..,......... . .. .,..,.,. .. _ . ---
M A (i D U R meddin Nufi'e bizi götürecek 

ÇOCUK 

N ancmollanın arkadaşları i
le latife etmesi malil.m a, ek
seriya mutadıdır. Bir gazetede 
bana su küçük hikaye başlığı
nı gösterdi: cMağdur çocuk>, 
Sonra· 

- Lnzasını oku_. 
Dedi, okudum: 
- Ertni(rnl Şevket .. 
- Görüyorsnn ya nasıl da 

kendisini ifade ediyor .. 
Dedikten sonra, d~vam etti: 
- Hakikaten Ertuğrul Şev. 

ket maıfdur çocuktur. Mağdur 
olmasaydı hikayelerinin ne -
sir yeri de buğün sığındığJ 
köşecik olmazdı! 

AMMA 
----·· -
HANGİSİ? 

Şu Ah.met Eıoin Yalman'a 
düşünüşlerinden ötürü: 

- Amerikalı bir zaltır .. 
Derlerdi de inanmazdım. 

1İç gündür tutturmuş -dün
ya nereye gidiyor?.. mevzu
uau maziye ve siyasi tarihe 
ait olmak üzere tahlile çalışı
yor, mesclfı: c-Yeni bir niza
ma gidilebilecek servet kaçı
nld:ı... diye cUmleler yazıyor. 
İnsan böyle bir cümle ile dün. 
yanın varacağı siyasi bir ni
zam'dan ziyade sanki Niza -

bir treni kaçırdığlmız hü -
küm ve zannına düşüyor; S&
viniyor!. 

Neyse, işin bu tarafı başka. 
Fakat, Nanemolla ile ko:ıu~u.. 
yordnk da; 

- Ahmet Emin hali işia 
farkında değil.. 

Diyerek ilave etti: 
- Dünyanın bir yere gittiği 

yok, tıpkı tıpkısına ve oldcğu 
gibi asıl insanlık ve mede
niyet gidiyor. Emin gözünü 
açsın da onun nereye gittiğini 
tetkik etsin!. 

ŞALVAR DEÖİL 

GOLF .. 

Beden Terbiyesi Genel Di -
rektörlüğü teşkilata mensup 
gençler için bir kıyafet nü • 
munesi tesbit etmiş, Bu nü
munenin el yapması bir re9 • 

mini Tasviri Efkar'da gören 
Nanemolla: 

- A.. A.. çocuklara şalvar 
mı giydirecekler?. 

Diye hayret izharına başla
yınca: 

- Hayır üstadım, şalvar 
değil, golf pantalonu .. 

Dedim ve ilave ettim: 
- Tasviri Efkar ressamının 

(İzgisi golf yerine şalvara 
ka~!. 

Yalnız kalmağa muhtaçlL Zih -
A. ŞEKİP 

Ve bir sene evvel Kristianı dü.. 
şüııdiiğü gibi Şarlotu yadedi -
yordu. Şarlot şehirde tanım.ş ol
duğu kadınların hiçbirine ben -
zemi;vordıı. Tamamile başka tür
lü yetişmişti. Bu yepyeni, sal 
bir mahlüktu; toprağın kızıydı. J 

(Arkan var) s::======================::::a 
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Romanyodo bir l396bin Amerikalı! Çin, Japonyonın 
Kanadalıya askere alınıyor 1 

Hindiçiniye Gir-

süikast yapıldı 

Polis tahkikat yapıyor 
Bükreş, 28 (A.A.) - Bir Ru

ıınen petrol kumpanyasında çalı
şan Kanadalı Tracev'in iJcamet
l?ahına cu.ınartesi ııünü bir yan
l?ın bombası atılmıştır. Bomba -
nın atılmasını ıınüteakiP iki el 
silah ı>atlamı.ştır. TraceY ve esı 
Yaralanma:mıslardı:r. Rumen Po
lisi tahkikat yaıımaktadır. İnl!l
liz konsolosuna tahkikat hakkın
da bir raoor verilmiştir. 

---<>-----

Hava Harbi 
(B~tarafı 1 inci saııfada) 

• zahittir. Bir tarlaya Mes.serch -
mitdnin enkazı yanına ağır ya • 
ralı l)larak inmiştir. . . 

Resmi kaynaklardan bildırıl -
diğine ııöre, bugün öğleden son
ra düşman Kent Kontluğu sa -
hilleri ve Tirnes halici üzerinde 
büyük bir hava faaliyeti gö,ter
miştir. Düşmanın yaptığı kuv -
Yetti hücumlar hakkında mufas
sal malUınat alınmamı.şsa da 
bugün en aşağı 15 düşman ta_y. 
yaresinin tahrip edildiği şımdi -
den bilinmektedir. 

Afrikada harp 
(Baştarafı 1 inci saııfada) 

İtalyada bir ıınahal. 28 (A. 
A.) - İtalyan orduları umumi 
karargahının 82 numaralı teb
liği; 

Petrol ihrac merkezi olan Hay
fa şehri, ııüpeııündüz tavvare 
~ilolarınıız tarafından sıddetle 
lbombardıman edihnistir. .. 

Simali Afrikada düşman, bu
Ytik kuvvetlerle Demeye kar
sı hücumlarda ·bulumnustur. 
Odun nakletmekte olan bir kar
gova isabet vaki olmustıır. 

Şarki Afrikada düsman, Ha
rar'a karşı hava akınları vapmıs 
ve orada yerli aı;keri hastahaneye 
isabet vaki okluğu ııibi. Dessie
ve karsl yapılan akında da as
keri garnizonu hastahanesine i
sa-betler vaki olmustur. 

Massoua'da bir hapishaneye 
taneler isabet etmis ve bazı cüz'i 
hasarlar ikaına sebebivet ver -
ımistir. İsvicre hududundan gel
mekte olan düşman tayyareleri, 
Piemonta ve .Bomhardia üzerin 
de akınlar yapmışlardır. 

Macar - Rumen! 

Kanada müdafaa ha
zırlığı devam ediyor 

Vastng!un, 28 (AA·>. -:- ~eya7, 
saraydan ıbURün bildirildiğme ııo
re, 12 ay fili bi?ıınet göıttnek üze
re 396 bin milli muhafız ve ordu 
ihtivatının silah altına ~.lınıııwı
sına müteallik kanun proıesı dün 
gece Ruzvelt 11ara..lı.ndan imza
lanmıştır. 

Ottava, 28 (A.A.) - Dün top
lanmıs olan Birlesik Amerika -
Kanada anüdafaa kaınitesi. i:ıu
~n de işlerine devam etmistir. 

Amerikan murahhasları reisi 
Taguardia Matbuat konferansı
nın dünkü toplantısında. icti -
maları su sözlerle tarif etmiştir: 

·Yaptı/iımız 4 Monreo dokt
rininin fi!iııat sahasına iııtikali-
dir.• 

Birlcstk Amerikanın hakiki 
kuvvetlerinden bahsederek La
guardia söyle sövleıni.stir: 

.şimdi!il< övünebileceiiimiz biL
tıiik bir şetı mevcut de<li!dir. Fa
kat bir kac hafta sonra bir ııeni
lik olacaktır. Komitemiz 9iz!i 
ictimaları esnasında, Kanada ve 
Terneuve arazilerinde, Birleşik 
Amerikanın ordu, hava ve deniz 
kuvvetleri icin iis!er tesis etme
sini derpiş etılem4tir.• 

KISAA.JANS 
HA &ERLERi 

* Vioi, 28 -: (Havas) Nazırlar he
yeti, ~arkta ve bilhassa Hindiçinideki 
hAd"'3tın inkioafı hakkında izahat 
almıştır. Bu malümata naz.aran ti
cari ve devlete ait tayyare posta se
ferleri yeniden tesis dilmiştir. 

* Belgrad, 28 - (Stefani) Nasyona
listlerin şefi Danilo Vulcvich, Krek'in 
yerine naha nazın tayin edilmiş ve 
Krek, devlet nazırı olarak gene ka
binede kaim ıştır. 

* Londra, 28 - Yakın Şark Fran
sız ordusu genelkurmay başlıtanı i
ken son günlerde İngiltereye giden 
Albay D<!larinat, hür Fransız kuvvet
leri kumandanı general De Gaulle 
dan talimat aldıktan sonra husust bir 
vazife ile Londrayı terketmlştir. 

* Londra, 28 - - Amirallik daire
sinden - İngiliz Spearfish denizaltı 
gemisi üssüne dönmekte çok fazla 
gecikmiş olduğundan, bu gemiyi kay
bedilmi~ tel<ik.kl etmek icabeylemek
tedir. 

-/( Meksiko, 28 - (D. N. B.) Lcon 
Troc;kinin cesedi dU.n ·öğleden sonra 
burada yakLlmış ve külleri, dul z.cv-

• cesine verilmiştir. (A.A.) 

(Baştarafı 1 inci saııfada) 
ı;rhofta bir öğle zivafeti vcrmis
tir. Bu ziyafette İtalyanlardan 
Dino Alfieri ile Kont Cianonun 
husus! kalem direktörü Alınan- 1 :\JJ!!?.~~~:ı!i!!!!!!!!!!'!!~!!'~~ j 
!ardan ise Von Ribbentrop, Ma
resal Keitel ve Alınan ma~buat 
umım müdürü Dr. Dietrich bu-
lunmuşlardır. · 

Öi!leden Sl)nra Alınan ve İtal-
Yan hariciye nazırla"rı r.1acaris
an ve Romanya haricive nazır -

!arı ile ııörüsınelerde bulun -

Siyasi~~ 
Vazly t 

iktisat harbinde 
müsavi birliği 

mak üzere yanlarında büyük el- DEVAM eden harlıin ba.şla
ci A!fieri ve Mackensen olduğu 
halde tavvare ile Viyanava ha- dıiı 939 yılı eyluluuden 

evvelki ayl:ırda, bilha.ua. 
reket etmislerdir. 

Budapeşte, 28 (A.A.) - Macar Sudetıerle ınes1<ün ara•inln Alman-
Hariciye nazırı Kont Caki Al - 7aya. geçmesinde~, Cekoslo\•aky.ının 
'illan ve İtalyan hükıimetlerınin işgalinden sonr.ı ın.c-ıııere ve Fransa 
daveti üzerine yapılaca.le ııörüs- bukiımetterllc birlikte Birıeıılk Ame-
ıınelerde bulunmak için Vivana- rikad• dahi Na.ı Alman1•1• kartı 
Ya hareket etınistir. düşmanlık hisleri şlddellenmlşli. 1933 

Macar Başvekili Kont Telek.i. ele iklıdar mevl<llne ı:eçen Nasyo-
Vıvana kl)nferansınaa müşahit o- nal sosyalisller. Aımanyadakl mu-
larak bulunacaktır. seviler alc:r)llne tlddol, cebir, la•-

Bükreş, 28 (A.A.) - Alman ylk siyaseli kullaıım"lardı. Bu gibi 
'büvük elcisi Dr. Fabricuis Al- barekeller, beynelmilel musevl ma-
man hükumetine rap0runu ver- 1 liye ,.. lklısat erbabını, bu salıala.r 
nıek üzere tayyare ile hareket 1 ela Almanya aleyhine mıiıtebld men
etınistir. İtalya büvük elçisi de ıı kararlar almıya, lalbikaluu ıreniıı-
:nQJnaya çağrılını.ştır. ıeımıre sevkeyledi. İnı:lllerenln ııl>-

Rl)ma, 28 (A.A.) - Stefani: ) luka usulleri, Almanya alerhlııe 11<-
Giornal d'İtalia ''azıvor: tısacli harbi, beynelmilel mwıcvl ik-

•Mihver devletleri hariciye tısal, maliye erbabının oonsu• mu-
llazırları Macaristanla Romanya ıahereııeı-ine se~P oldu. 
llllü nasebatı meselesini tetkik et- Geçen sene Avrupada harp bq-
ınıc.~ ve bunun icin muslihane ladıklan sonn 10 ay kadar ı:ayrl 
'bır hal sureti bulımak üzere Vi- muharip kalan Faşist İtalya, Alman-
\anada Macar ve Rwnen harici- J'&nın musevi a.teyhtarhiı pli.nlarını 
'e nazırlarına mülaki olınuslar- laibike ba.şlamışlı. G.,çen •1 dabUl 
dır. Bu mesele nazik ve karı.şık- ve harici siyasetini değiştittn Ro -
tır. k. manya Krallığı. Abnanyanın mft. ur 

Gecen ternrnm avında Salz - pıinını ıamamen benimsedi. Son ıün-
ıburı?da Kont Ciano ile Von Rib- lerln ııaberlerl. politika.">ını mihver 
bentrop Yekdiil:erine müli\ki Ol- devtellerlnklno uyduran Yugi>slavya 
d:ıklan zaman mihver devletle- da dahi, Almanyanın mu.sevi ale1h-
rır.ın Balkan meselelerindeki ıarııiı pliınmm lalbiklne başlana -
~artlarını tesbit etmişlerdir. Bu cağını gösterm•kledir. 

aoh tazyik yapılmıyacaktır. Şüphe edile"""' ki, Milleller ar.ısı 
Yalnız alakadar devletler doğ- musevı maıı,·e ve iklısal blrliilnin 
~Uda!' doitruva aralarında müza- mevkini, İn&'lllerenln yaptığı muba

cr>lerde buluronıva davet edile- rebcde kazanmasına bağı.dır. Ba 
CeklE'rdir. hakikat, mu~evl maliye ve iktısa.t blr-

A Yni zamanda bu suretle doi!- Uilııl inrlllerenln miieadeleslnde bu 
~udan doi1;ruya :vamlacak müza- elevletln ıam ve samimi miizllhlrl ha-

' _ereler tacil, ve Tuna Avrupa- llnd• bıralunakiadır· 
sıle Balkan Avrupasını düsman 

ıınan<'vralarından ımuhafaza et - liiiiiiıliiiiiiiiiliHA!lilıiilİTİİİiİİNURİİİİııiıİt ilRJliiiIAKİiiiiiİ 
~~cin nezarette bulunac;,k- •• 

mesini istemiyor 

Bir tebliğ neıredildi 
Şunıı iKinı!. 28 (A.A.) - Şung 

King hüloCımeti Hariciye nazı,
rı çarşanJ!ıa ~nü bir tebliğ nes
rederel< Hindi Çinive jaP011 kı
taatının ihrac ve Cine taarruz 
etımeyi istihdaf eden harekata 
tewssül edilanesinin Çin hüku -
meti tarafından bir tehdit telak
ki edil:mesi lilzım geldiği hakkın
da nazarı dikkati celbetımistir. 

Bevannoonede bu takdirde Çin 
hükiııneti icabeden tedbirleri al
ımak hakkını muhafaza ettiği bil
diritmektedir. 

Hava harbi şiddetle 
devam ediyor 

{ Baı;maka!den deuam.) 
şan İtalyanlar, artık hava har -
binin acısını duymağa başlamış -
tardır. İtalyan bava sanayi mer
kezleri on beş günde beş defa 
bombardıman edilmislerdir. A • 
merikada ve Kanadada yapılan 
ve bir defada aldıkları benzin -
le, Amerikadan Avrupaya gidip 
gelecek kudrette olan tayyare -
!er seri halinde inıal edilip faa
liyete geçince, İtalya, bilhassa 
çok şiddetli bombardımanlara 
uğrayacaktır. İngilizler, yakında 
yeni bir avcı tayyaresi daha kul
lanacaklardır ki bu da aldığı 
be02inle 1100 mil katedebilen, 
saatte 500 mil süratinde yaman 
bir tayyaredir. İngiliz kara mili 
1,609 metre olduğuna göre sür'
ati 8GO kilometreye varan bu av
cı, bir defada 1770 kilometre ka_ 
tedebilecek demektir. Bu kud -
ret, 800 kilometre mesafedeki he
defleri vuracak İngiliz bomba 1 

tayyarelerinin refakatinde avcı 
tayyareleri bulunacak demektir 
ki mühim bir üstünlük temin e -
der. 

İkinci _harp ceı.ıbesi olan Afri
kada da Ingiliz - Italyan harbi de 
yine havada cereyan etmektedir. 
Bu harbin manzarası da karşılıklı 
tayyare hücumlarıdır. Yalnız 
burada. İngiliz donanması da, a~ 
rasıra, İtalyanların elindeki Lib_ 
ya limanlarını bombardıman et
mek suretilc hava kuvvetlerinin 
faaliyetlerine iştirak etmekte -
dirler. İngiliz hava kuvvetleri -
nin iki ayrı ve uzak cephede har
betmelerine. raj{men, İtalyan ha
va ordusu, lngilizleri Afrikada 
baskı altına alamanıışlardır. Kı~ 
şın, Akdeniz ve Afrika, İngi!iz 
adalarına, Şimal denizine \'C Al. 
n1anya,·a nazaran, hava ınuharc
bc.~erine ~aha ınüsait. olacağı ve 
nıutemadıyen arlan Inı:iliz ha _ 
\

1a kuvvetleri kısınen burnya 
ı;önderileceği için, bu kış ora • 
tarda dahıt siddclli hava muha
rebelerine sabit olacai:ız. Hele 
It_alya, Mısıra taarruz ettiği tak
dude bu mücadelenin çok daha 
sıddelli olacağı muhakkaktır 

Hüliısa Avrupada. Afrik
0

ad:ı 
sin1dilik vaziyet, İngilizJerin le _ 
hinedir. 

ABİDİN DAVER 
-----<>---

Çörçil 
(Baı;taraı 1 inci saııfada) 

2 - Zafere göttiren yolumuza 
engel olmadıkça halen esir bu -
lunan Fransa ile teması bulun -
ınıyan büyük Fransız İmpara _ 
torluğu kısımlarının ticaretini 
inkişaf ettirmcğe ve idaresine 
yardım eylemeğe hazır12 .• 

Şeker sıkıntısı 
( B~arafı 1 inci sa11fada) 

rikaları tam kapasitelerile faali
yettedirler. Türkive şeker fab
rikaları umum müdürlüğü bu fob 
rikaların istihsal edecekleri şe
ker icin lüzumlu olan malzem~
lcri tama:mile hazırlamıştır. Fab
rıkaların bu yıl istihsal edecek -
!eri seker miktarı istihlaki ta
mamile karşılıvacak miktarda o-
lacaktır. 

Alakadarların verdıklcri ra-
kamlara nazaran. önümüzdeki 
sene yurduımuzda bir seker sı
kıntısı kat'iyen mcvzuubahıs ol
madıin gibi, gelecek yıla bu sene -
den daha fazl_a bir_ stok da dev
redilecektir. Istıhlak no;mal se; 
nelerdcki hadleri assa bılc ıstı~
sal ,bütün ihtivacları kar .ılıya
cak kadar yüksek olacaktır. 

Pancar rekl)ltesi bu sene de. 
gecen vıl gibi. çok bol ve feyiz
lidır. Ekil<>n saha 40 bin hek
tarın ustunde<lir. Gecen sene bu 
saha 37 bine yaklasmıstı. Bun
dan evvelki senelerde ise zer'i
vat miktarı 20 - 25 bin hektar 
.arasında kalmıştı. 

t KD A M SAYFA-" 

Ordu Terfi Listesi Çıktı fj~ i~J 
• (B~_tarafı 1 inci s~yfada) 1 Toprak Girid, Emin Akın Bile- l Yarbaylığa terli eden Jı ransada esen Jıavu. 

s.;,ıooaddın Selışı.lı: Vodıne, 111. cık, Mazhar Erberk Hersek. M. nakliye binbaşıları 
Kazım Erguval!ıgıl Pıreşuva, Sıddık Özyurt Van, M. Avni Şen- M Şükrü V . V y z· Vişi hükllmetinin idaresi al -
M. Nazmi Oktay Tarsus, A. kan Sivas, A. Kerim Aydın He- B · an, an, · ıya tındaki topraklarda çıkan Fran.. 
Cev~t Çulpan Fatih, Ra.şit Ak- kimbil Trabzon, M. Erci Yenice, aşaran Van . sız gazetelerine güre, Fransanın 

şar Üsküp, Mithat Alaca~ojUu Sedat Seyhun Selanik, M. Ne _ Yarba~lığ~ terfı eden harbe girerken yalnız 700 tayya-
Tiran, M. Hamdi Turkayt Er - cati Uğurtan Kastamonu, Musa Tabıp bınbaşıları resi varmış; bunlar modern de-
zincan, Remzi .AJian Ayaz:ınıı, Kaz;m Aral Üsküp, A. Hadi Al- M. Arif Yurcu İstanbul, M. ğilmiş ve tek ihtiyatları yok • 
Fazıl Bilge Manastır, Cemal tan Süleymaniye, Hayrullah Bay. Nureddin Yazıcıoğlu C. M. Pa- muş!. 
Gürsel Refahiye M. Seyfettin kara Kızıltoprak, İrfan Bağatur sa, H. İbrahim Göze İstanbul, Diğer taraftan halk cephesi za· 
Çalpatur İ!ıtanbul, M. Nureddin Nasliç, A. Remzi Özcan Bursa, M. Baydur Savcı İ.ştiı>. Alunet manındaki hava nazırı Pierre Cot 
Turgay Balıkesir, H. Avni Ay- Hayrettin Tınaz Kadıköy, Mus _ Uraz Manisa, A. Fazıl Ersin İs- Fransanın 3000 birinci hat tay-
nagöz İzmit, Riza Çal Eğrikapı, tafa Arslanova Kastamonu, Ne- tanbu!, M. Ihsan Tiitin İstanbul. yaresi olduğunu, fakat bunlar • 
A. Şükrü Baysoy Erzincan. cati Akay Edirne, M. Ali Aslan A. Ulvi_ Çelıkyol Ankara, Ali dan ancak 1300 tanesinin kulla-

Kurmay hava albaylığına Şam, M. Hidayet Baştuğ Şeh - T·ınahoglu Istanbul. A. Kemal nıldığını iddia ederek mareşal 
terfi eden kurmay hava remini, Halil Hadi Atay Edirne, \. erdı lstanbul, M. Ali Bilen Ri- Petain ile general Weygand'ı it-

yarbaylnrı Muammer Ertuğ Y. Paşa, Eyüp ze, A. _Cemil İi!ci Meneımen, H. ham ediyor. 
İhsan Esiner Y. Mahalle. Süsey Tizren, Sadık İzgi Vefa, ~edenı Ayberk İstanbul, M. Fa- Bu iddialardan hangisinin doğ· 

Kurmay yarbaylığa terfi eden Muhip Cantınaz Galata, Selii - ik TaşçıoJUu G. Antep, H. Hul- ru olduğunu ancak zaman gös -
kurmay binbaşıları • haddin Bumin Manastır, Abdül. kı Keymen Konya, M. Rami Yar- terecektir. Yalnız şu kadar söy-

Arif Bilen Yavedut. Hilmi Be- azız Avman Edirne, İ. Hakkı Er- gıcı Iskodra. Refik Öney İstan- liyelim ki harpten evvel ve harp 
len Ni;;antaşı, Ali Eşref üskü • buğ İstanbul, H. İbrahim Günay, •bul, Ku~re_tul!ah Kurt Kırşehir, içinde, Fransız, İngiliz ve Ame -
dar, Alaeddin özsan Bursa, Mit- İstanbul, 1. Hakkı Sesgir Kara - H. Avnı Bırhekimoğlu Kozana. rikan kaynaklarına göre, Fran-
hat Akçakoca İstanbul Nedim hisar, A. Rü;;tü Selçuk Üsküdar, Yusuf Balkan Köprülü, A. Hik- sız gazetelerinin iddia ettikleri 
Erensoy İstanbul M. 'Bahattin Fuat Özdemir Sultanahmet, İ. met B?ran Giresun, M. Niyazi son 700 rakamını doğru diye ka-
Yüce Yanya, Ce~et Sunay Er- N~et Fıçıcıoğlu Otakçılar, A. Savan lstanbul, Mümtaz Aktalav bul .etmek mümkün değildir. 
zurum, M. İhsan GüncY Trab - Hamdi Aykut San'a, Fuat Eğeli İstanbul. S. Nüzhet Dirisu Ada- Pıerre Barjot isminde bir Fra11< 
zon, M. Sıtkı Ortaç Seliınik. M. Scli\nik, Halit Sava<er İstanbul, na. ?· Zekai Tar~ı Duldan, sız muharririnin Belçikada bas-
Sadık Atak Kırklareli, J\L Şük - Abdurrahman Karakullukçu Si- Sabrı Şallı Antalya, Süleyman tırdıjh bir kitap 1937 senesi or _ 
rü Akıncıoğlu Misis. vas, Şefık Öner Üsküp, M. Mü - Karca! Batll'!ll, Mustafa Şahin tasında Fransanın yeni ve eski 

Kurmay binbaşılığa terfi kerrem Süer Kayseri, M. Celal Kemah, O. Kıl.mil Hopa, Halid l940 tayyaresi bulunduğunu 
eden Kurmay yüzbaşıl.ar Öner lstanbul, .. M. Rıfat Tuğcu Kumral İstanbul bunların 1300 tanesinin hirincl 

Faharnettin Cebecioglu Islan - İstanbul, M. Mumtaz Bozkurt La- Yarbaylığa terfi eden hat tayyaresi olduğunu yazıyor 
bul. lelı. H. Şinasi Gôkyayla Edirne, veteriner binbaşıları Bu tarihte inşaları geç kaimıs oİ-
Kurmay hava binbaşılı,i?a terfi e- M;- Ruhi Bavkal Aksar~y, Şük - Mehmet Turan Kavala, C. Ne- ma~I~ h_eraber, birkaç bin tayya-
den ku_rmay hava yüzbaşıları. r!' A:1tay Van, 1. .cerıatı Akalın zihi Vamin Üsküdar, İhsan Geç- reyı ıhtıva eden yeni program -
Fehmı Tekin Fatih, Seyfettın Uskup, ~- Şevkı Tüten Kızıl • kil İstanbul. Saıd.rett.in Koc ların tatbik edilmekte olduğunu 

~aııay Edirne, i. Gavsi Uça • tl)prak, Ibrahım K~lan Rarnis, Üsküdar, i. Bürhaneddin sm: da ilave ediyor. 
gok Tl)J:>ka!"· . M~h_met Kurtcebe Iz.mıt, A. Sü- İstanbul, Memduh Özkun Ko _ . Robert Gruss isminde başka 

Alb:ıylıga terfi ed~n pıyade re~; a A_t~ş Fatıh, Şerafettın E - zan, Kemalettin Çağla tan Asık- bır Fransız muharriri de 1938 de 

. 
yarbayları mglu Sn as, Abdurrahın__ an__ Ece paşa, Rifat Tümer Ankara, M. neşrettiği bir havacılık yıllığın. 

F ih U k 
S F h edd C k I da,. Fransız tayyare ve moto""r • 

a murhan Erzurum, Ha - ıvas, a r "'. anoztur s- Muamrııer Ba,·kara Altunı·zade, 1 F 
k H 1 -' O- tanbul H F hın ö im M ' erı, ransız hava ordusunun teş-
• ı .e a"u Galata, Ş. Şevki . ' · e . 1Ö zyı .. az a- Muhlis Günay İstanbul, H. ki."latı lıakkında uzun tafsilat v~ 
ı:uz ~a, M. Rüstem Metın- ~astır, Sadrettın lmeztürk s.e- Hayri Kılınl)ğlu İstanbul. Cevat ~-
er Edirne, Mıusa Ulutaş İs tan - limıye, Nazmı Kaşka . Akşehır, Boran İzıınir, Rauf Yuca Üskü· - rıyorsa da tayyare miktarı hak-
bul A u İ H Sabr Y F th y landa umumi yekUn vermiyor. 

· · vehbi Subaşı Bitlis, z - · 1 epreın e ıye, u - dar Nazif Öktcıın mıir Arif T"" Yalnız verdiği tafsilat, Fransa • 
ze~tin. Kocasinan A. Karahisar! nus Hazar Gence, M .• Emin Se. ka~ Sofular, Cevat ..,..:_~, Anur= 
Alı Rıza Ataman Sivas M. Zekı vener Trabzon, M. Nazun Alp - kara Muamm İ k·"•'"d"~"uı İst nın hayli büyük kuvvetlere ve 
E . .. ' ka s · Mazlı D . • er s en er an- modem ta:vvarelere malik oldu-
zgın Sulemıaniye, Ali Teke . ya . ıvas, ar evrıl Fa- bul. A. Tevfik Erkan İstanbul ğunn gösteriyor. 

E1malı, __ A.__Turhan Taran Erzin- tih, Kazun Yarkurt Bağdat, A- Ali Çağatay Şam, S. Hamit Sü~ _Milletler Cemiyetinin 1938 yılh-
can, Husn;ı_ Algan Erz~, A. kif Savcı Van! M._ Şevket Unan ıman İstanbul, Zülkefil Kaan Eı- gında Fransız tayyarelerinin ••• 
Necatı Degırmenci Kayserı, M. 'J'.rabwn, H. Nıyazı Gulerman Se- zuru.m -
Besir Pakaalınlı Kafkasya, A. l~nik, İ. Muzaffer Bizioğlu E _ · yısı yoksa da hava ordusunun 
Turhan Karaca Malatya, M. Re. dırne._ M. Faik İlban Ha.rı>ut, Yarbaylığa terfi eden 3085 subay ve 59,410 erbaş ve 

fik B İb h Okt O k
.. Ö levazım binbaşıları erden mürekkep olduö-u yazılı • 

aşkaner Van A. Necati Ak- ra ım ay rta oy, mer dır 63 .. -
gündüz Kapı.dağı,' M. Rıfat Aş _ Öncel Erzuruım, _Osman Vehbi O. Nuri Usman Kl)nya, Ahmet · bin kişinin yalnız 700 tay-
k.ın Erzincan. Sabri Erkorur Sü- Akalp Erzurum, Omer LO.tfi Kö- Bavkurt Kemaliye. M. Rifat Cır- ;,.~~esi olduğu kabul edilebilir 
leyrnaniye, Hüsarnettin Soylu sebay Erzincan, M. Niyazi Tul • pan Hüseyin Pekcan Burhaniye, 1· .1. B ikt Mustafa Kesey Kapuağsı, Alı.met ngı ız pilot - tayyareci B. A. 
~ aş, Ali Rıza Güven Har - gar Kad:köv M. Selaleddin Çe _ Yarat İstanbul, Y. Siya Bayrak- Mithell, 1940 ikincilinununda 

pu · tinkaya İsparta, İ. Saip Dağöı _ tar Tefenni, M. Sururi Özen Mi- neşrettiği kitapta, Fransanın 1931 
Topçu albaylığa terfi eden lır İstanbul, M. Fehmi Taycan . dilli, M. Hayri Gercekçi B. Mes- eylUlünde değil, daha 1939 ba • 

topçu yarbayları İstanbul, İhsan Kurtl)n]u Amas- cit, Sami t~i Tra!bzon, M. 1·1- şında diğer ikinci derecede tay-
M. Ali Aktan Üskü· p, Nazmi " ~- yareler harı·c 1500 d bl. ya, ~ref Can Mek:ke, M. Emin hami Subiler Edirne, Hıfzı İr- • mo ern 

Tolunay Bozcaada. eo rinci hat tayyaresi olduiunu ya. 
Albaylığa terfi eden istihkam fut!u Süleymaniye, Ahmet Tan- tem oivas, Nizarneddin Adalan zıyor. 
. Yarbayları aya Diyarbakır, A Riza Özalp Vodina. Nihayet Amerikanın Life mec-
I. Halil Akyl)llu Malkara, A. Manastır, A. Yü.ınnü Süer Van Yarbaylığa terfi eden muasının g ikincikanun 1940 ta-

Muhtar Evsal Binııazi. Behçet Tirnoçin Balya, Adil Bo~- harita binbaşıları rihli sayısı.oda Fransızların 2800 
Albaylığa terfi eden tabip yar- tunç Edirne. M. Ali Duruk.an Besikta.s birinci hat tayyaresi, 800 ihtiyat 

bayları: Kemal Pilevneli 1.'1an- Topçu )arbaylığa terfi eden Yarbaylığa terfi eden tayyaresi olduğu ve ayda 300 
bul, Hikmet Cankat İstanbul. topçu binbaşılar fen, san'at binbaşıları - 4GO tayyare yapabildiği yazılı-

Albaylığa terfi eden cezaevi A. Yaver Üner Süleyrnanive. M. Tevfik Aran Ala;aray, dır. 
yarbayları A. Fatk Polat Edirne, M. Nuri İbrahim Isı.ksalan Sultan Selim, Görülüyor ki Fransız gazete • 

Ahmet Nnif Babkurt Sam - Çallı Sıvas. H. Keımal Topeuoğlu M. Sevki Yazman Harput. !erinin verdiği 700 rakamı tcvit 
sun, AbduUah Dinçer Küçük İzmir, Hulki Baykara Erzurum. }'.:ırbaylığa terfi eden edilmiyor Alman havacılığı ;.... 
Mustafapaşa. H. Fehmi Özel Ni- Halit Basaran Yenicevard. Siret As. fabrikalar binbaşıları yıca üstün olmakla beraber 
şantaşı, M. Nuri Özveren Kara- • Gürkan Erzincan. Enver Bytev Fr .. ansayı mağlup eden sebep, bu' 

Ü 
Muhiddin Erkan Elbistan, 

bi_ga, Besim nsal Girid, Tefmi Fatıh. Esad Ulusoy Gümüşsuyu, ııun az ·çok anla•ılnı••tır. Bu se-
ö 

· K Mümtaz Güneş Çankırı, Kemal b • ..,, 
zaksoy Istanbul, Rasim Erkap- emal Obüs Girit, Abdülkadir G"" .. .. ç M ep, Alm:ınlann sayı ve matcr-

ü H S
.. Ü E urunur ınar. uhtar Görduy- 1 lan sküdar, . urcvya !ger , rcan Beşiktaş, O Sadı Özgür Ba- ye üs .. tünt .. üğünden ziyade irin • 

İs k.ı k .. su.>< Sarnatva. Münir Kurtoğlu İs- d ' 
tan bul. r ·oy, A. Enver Dramalı Dı- t b 1 A S _en. çokmuş olan Fransız mille • - an u , . uat Sungu S. Ah· t h Albaylığa terfi eden raııman, M. eki Kava Trablus, Ö ı_nın arbetmenıesidir. Mağliı _ 

veteriner yarbavları H. Basri Özdemir Çatalca. Ab- met. Bahaeddin zkan Kırcaali. bıyetin amili maddi olmaktan zi. 
Şeref Ao\"lun Antalya, A. Hil. düllah Anar Boyabat, H. Nazmi İkinci sınıf askeri hakimliğe vade ?"'nevidir. Bize öyle geli _ 

mi Kadarol!lu Manısa. Öztürk Kayalar, İlhami il ter Hop terli eden üçüncü sınıf askeri vor. kı Fransada, şimdi, Damat 
Albaylığa terfi l'den yar, I. Hakkı Korkut Adana. hakimler Ferıt zamanında, İstanhulda esen 
levazım yarbayları Kcmalettın Türnak Manastır M. Salahaddın Günacan Kum- hava hakimdir. Harp ve hezi-

Kamıl Bingöl Bursa, Ferit E- Cevat Evrenkurt İstanbul l\ıtıs"- kapı, Hasan Sıtkı Kalay Trabzon. met m"'ullcri aranırken kök _ 
dis Kırklareli, Ooman Özkaya ta!a Naci Ünay Trabwn.' Aziz Izzet Tacın Sıvas, Şerif Budak ~eş?'iş parti kavgalarının kin ve 
Antalya, Arif Saydam Zeyrek, Topkac Ergiri, Mazhar Anlat Avrakhisar, M. İbrahim Öztüre ı~tıkanı d_uygnları da tatmin e-
Niyazi Gi.!larman İstanbul. Sab- Harput, M. Hilmi Sürek Elazığ Bursa. dılmek ister gibi görünüyor. 
ri Batur Berat, Karni Yalaz İs- İ. Alı Al_Par Selirnive, Hakkı Bir-ı İhtiyat yarbaylığa terfi A D 
tanbul. Aabdülvahit Gürsel Kır- anek Dıgıstan, M. Gafur Yesil- eden piyade binbaşıları · · 
şehir, Cevat Berksım Fatih. vurt Karahisar, Akkaş Kural Ko- Mustafa Yalçın Hasköy, A. Vas-

Albaylığa terfi eden harita zan. M. izzet Ozgür Gelibolu, fi Polat Sivas, A. Şükrü Mekiş 
ynrbayları Must~fa Akgün Kemaliye, Ce- Sarı.ıı:ez. 

Selahattin Düzgün Ahmediye, mal Özkan Erzurum, 1. Hakkı Deniz yarbay!ığına terfi 
M. Cemal Akyazıcı Üsküdar, H. Ergin Erzincan, İlhami Orhun d k 
Sırrı P

,,_ Serez. E e en urmay binbaşıları 
""' rzunı:m, M. Hallın Sözeri İs- K al tt· n-•--~ 

Albaylıg" a terfi eden askeri t bul Zi em e ın .uv"""'u.n, Sururi A-an , Ya Tamberk Niğde kalın 
fabrikalar yarbayları Necati Berker Geylan, Abdürr~ · 

M. Kerami Demiro/llu Van. z~k Akpl)lat Erzurum. Aılıdülka- Deniz yarbaylığına terfi 
ihtiyatta albaylığa terfi eden dir _ Depkan Kemaliye, H. Sabri eden güverte binbaşıları • 

piyade yarbaylan n.,ııançay Kastamonu, Tevhit Rifat Mutlu, Kemalettin En • 
Muhiddin Artuğ__ Küçük Aya - Gurkan Erzincan. Raif Gürünlü lfinol. Aıbdurralıınan Benlioğlu, 

se>fya, M. Necati Ozver Kızan - Elbıstan Refik Toıısever Erzu- Sali\haddın Burak. İzzettin Din-
lık, Ömer LO.tfi Olgan Girid, M. nı:m H R · O h !er. Müfit Lanca. Kenan Or, Et-
İhsan Aras Erzurum. . . ' · eınzı r on Berııama. h b 

1 
• Kazım Karaöz Harput, O. Re- em Cev.iker, Sevfettin Benııi. 

Deniz yar ay ıgından albaylığa fik Doğar Selanik. ·Halil Aydıner. Fevzi Gürel. Sa-
terfi edenler lim Durak. Kemalettin Derkut. 

Hilmi Ül<'r, ~ahmut Gökbo. Süvari yarbaylığa terfi eden 
ra, Ziva Ö.ilüt, Sami Gültay. Tah- süvari binbaşılar 
sin Ertan, Mehmet Ali Ege Hü- :'uri Celın Zeyrek,. Niyazi Ay-
sevin Karagözoğlu, Mehm~t A- tıığ Manastır, Kı'mıil Erden Ko. 
li Değer. M. Pasa., Hamit Yurd Bağdat, 
Albaylığa terfi eden mühendis Şerefedd1n Tumucin Edremit 

yarbaylar Arslan Şanatay Ş. Kafkas ' 
Ekrem Akbay İstanbul. Süvari albaylıga terfi 

0

eden 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN BERABER 

29 ağu.stoe ~ günü ~amı 
Kadıköy Süreyya bahçesinde •SAÇ
LARINDAN UTAN> vodvil 4 perde 

İstanbul'un bü)·ük ba)nmı 
yaklaşıyor ... 30 Ağustos Zafer 

Bayramını selimlamağa 
hazırlanan 

LALE 
SİNEMASI 

Bugün matinelerden itibaren 
~lonunu ~eni mevsime açıyor. 
Sınema dunyasınuı eşini bir 
daha yaratamıyacağı TÜRKÇE 

OTEL EMPERYAL 
İSA ~ANDA- RAY 

MILLAND'ın 
en büyük zaferidir. 

E. SADİ TEK TİYATROSU 
Bu gece BOSTANCI İskele gazinosun

da CAMURllA ZAMBAK vodvil 
3 PERDE 

Birinci sınıf askeri h3kimliğc süvari yarbaylar 
terfi edenler Abdülhalim Akkılıc Kemah. 

M. Kemal. Kalkan Ka!kande _ Yarbaylığa terfi eden 
Beykoz Tümen Satınalma komisyonundan: 

len, Şakir Ors Anta!va. istihkam binbaşıları 
Yarbaylıı:a terfi eden piyade Refik Gökkava Beyrut, Hay-

binbasıları reldin Ak vüz Halep, Feridun 
Arif Gencsuer Lül<"burııaz. Kutluhon Aksarav. Enver Süre-

Şevket Okay Odabaı;ı, Hüseyın kan Musul. Hılımi Uysal Nevre-
Tuııçer Erzincan, Ali Özer Ak- kl)k. Ömer Tokııöz Kastamonu, 
şehir, Kamil İnanç Urla, İhsan Talat Engürülü D. Bakır, M. Sa-
Erdem Istanbul, Mustafa Gürer it Yırlı~ay Bursa. M. Hilmi A-
Kl)nva, Yakup Oral İstanbul, car Çorum .. A. Ferid Sungur Niğ-
Arif Erkan K. M. Paşa. M. Sabri de. Sıtbri Öztan Boyabat. ö. Ce-
Berksun Cultans~lim, Adı;m Os- mil Aktas Erzurum. 
kavman Macka, Haşbı Arıko.i( • Yarbaylığa terfi eden 
Ju K.;. M. Paşa, Rasim Tuğay 1 deıııir)·olları binbaşıları 
Razlık. Saim Eryiğit lstanbul, M. Remzi Matürk Girit. 
Şadi Artun Edime, Hulüsi Öz - Yarbaylığa terfi l'deo 
baş Harı:ıut, HaTl'di Bavdar Fa- mühendis binbaşıları 
4'ih, Hakkı Al,p İunit, Hayrettin Çemaleddin Tııobmay İstanbul. 

Clnsl 

Arpa ana 
Arpa ana 
Arpu ana 
Yula! 
Yulaf 
Arpa ana 

Ta. Bd. 
l\Iikt.arı Kilosu 

150000 7 50 
100000 8 
200000 6 75 
50000 7 50 

100000 7 
150000 7 

Te. Ak. 
Lira 

1125 
600 

1012,50 
291.25 
525 
787,50 

Gün tarh Saat 

4/9/940 perıcmbe 10,30 
> • 11,30 

> • 11.30 
• • 11,.10 

> • 11.30 
• > ı0,30 

Yukarıda cins ve miktarlan gösterilen arpa ve yulaf şartnamelerinde 

gösterilen mahallere 15 gün zarfında teslim edilmek •arlile müzayede ve 
münakasa kanun\U1a tevfikan hizalarında yazılı günlerde pazarlıkla sa· 

tın alınacağından taliplerin ihale gününde Beykoz Halk Parti binasınd 
Tümen satın alıua komisyonuna müracaatları 1lAn olunur. 

1 

2 _ Arpa ve yulafın sartnamelui Ankara levazım amirliğinde İı.mir 
satın alma komisyon b:ışkanJılında ve Beykoz Tümen .atın alına k . 
o.unda h un oku.Dabilir. .. omısyo--

~ e m1sı 



SAYFA - 4 

TEF R i KA NUMAR A SJ - 17 

Kufeliler derhal Hasanın çadırını 
terkederek çöle doğru kaçtılar 
(İmamı Hasan), artık kendisi-

i ni !hala eden felfıket cemherinin 
l!ltttkıce daraldıjhnı anladı· Ma
neviyatı, büsWtün sarsıldı. Ha
!Yatından korlu.uya basladl. 

Nihayet bir gün, bütün karar
dh halkının bir vere toplanma
ınnı emretti. Onlara hita'ben fik
rini açıkça söyledi: 

rneden, herkesi kılıçtan geçire -
cekmiş .. 

Bu korkunç haber, tam mfilıa
sile bir yıldırım tesiri husule 
getirdi. Bunun aslı oluo olma -
<lığını tahkik ve tetkike hiç kim
se lüzu.m ııörmedi. 

Bütün karargiıh, bir anda a
yaklandı.. Her taralı velveleye 
veren bir panik b~ladı. 

Küfelilcrin büyük bir kı.srnı, 
derhal .karargahı terkederek çöl
lere doğru kaçtılar. Kalanlar da, 
derhal (İmamı Ha.san) ın çadı. 
rını bastılar. Tehdıt.kiır ve haka
retamiz i:ıareketlerle: 

- Yiı. Hasan!.. Bu felakete, 
bızzat sen sebebiyet verdin ... 

(Arkası var) 

r a o • • • - MJU8To8 lMt 

Eski F eyziati lı_ı_s T~A N_ıu_L_B_EL_E o_J Y_Es ı_N o_EN_ı 
İlk okulların yıllık ihti,Yacı için alınacak 328,125 kilo kesilmiş gürsen 

odunu kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Beher kilosunun tahmin 
Yatılı Boğaziçi Liseleri Yatısız 

bedeli b.r kuruş 60 santim ve ilk teminat.. 393 lira 75 lı:Uruilur. Şartname KIZ"' BJlKEI[ TALEBi! ADI llÖLtlxı.EıtDE 
Zab•t ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 2/9/940 pa- Ana, lllr., orta ..., llııe sımtıan için eski lalebenln kayıtlannı tecdide ve yeniden talebe .__. b lanın tır 
zart.esi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talipler.in ilk teminat Kayıt için taW <lrl•-lerinden maada h g·· t ı o dan 18 •çu.ma aş ll · •- er un """ e kadar mektebe milracaat edileblllr ,_.._eni ta-
makbuz \'eya mektU,Pları ve 94.0 yılu.ı.a ait Ticar et Odası vesikalarile 2490 nu- rUname gönderilir. Telefon : 36_210 • _...., ere 

marah kanunun tar1Jab çevresinde haıırlıyacaklan teklif mektuplacını iha- •••••••••••••••• Amavuik6J .. Ç.tfte8ara7J.ar 

le günü saat 14: de VW:u- Daımi Encümene vermeleri U.ı.ırndır. (7457) ---:----------------------------================ 
* İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN : 

1268,20 9~,12 Belt:dıye merkez binası cümle kapısı ile maroaa binası ara
lllldalti mevcut Tretuarm sokülerelt maoUk asfalt tretuar 
inşası 

2056,20 154,22 Çubuklu caz depolan tanklarında yaplınlııcak boru iJleri
le köpük tesisatı. 

626,42 47,00 Çarşanbada 15 lıtci okul kalörl1er daireııının lamiri 
913,04 88,48 Suadiye 7 nci okul binasının tamiri 

Keşif bedelleri ile ilk temlnat miktarları yukanda ,azılı iıı:ler ayrı, ayrı 

açık eksiltmiye konulmu~ur. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü 
kaleminde görtılt"Cek.t.ir. .İhale 6/9/940 cı.una &ünü saat 14 de Daimi Encü
mende yapılacnktır. Taliplerin ilk tem.inat makbuz veya mektupları , ihale 
tnrihindf'n 8 gUn· evvel (Mektep 1amirteri için Nafıa ve diğer işler için fen 
işleri müdürltiğü.ne) muracaatla alacakları :fenni ehliyet ve 940 yılına ait 
Ticaret Od<ısı vE'!'ıikalarile ihale günü muayyen iiaatte Dainıl Enetim.ende 
bulunmaları. (7657) 

........ ıı:ır.ıı:ı1111 .. 1:111am:ımızım:z::m1111sıı: .... 1111 • • 1111 ..... ~! 

Mükellefin adı 
SN. soııadı 

1 Y anlro Kastor oıl. 
2 Hamit G üven 
3 Garbis 
4 Yorızi Mihal 
5 Remil Freproh 
6 Musa Kazım 
7 Savaş 
8 Hüsevin ÖZyol 
9 • Hasan 

10 Enver, Havıın 
11 Keııork 
12 Avnı 
13 İsak Güzel oi(. 

ve Leon Çiton 
14 Öır.er Ücmer 
15 Hıisevin oii. 

1 
tst MııhaUe Sokak K. N. Matmh 

Terzi 
Ahçı 

Kunduracı 

Sü:rur:i Manastır H. 
• Rastıkçı 

• • 
Terzi • Manastır H. 
lDesinatör • Yarım han 
iDüJı:ıne İma. • Mola Ta$ ban 
Kunduracı • ~rfaniye han 
Sand1kcı • Macuncu 
Lokanta • Türkocaib C. 
'Ütücü • Manastır H. 
fanila QC>raııcı • IHaı;oplu han 
Komisvoncu - > Kefeli han 
lııekli lku -
mascı 

Dokuımaaı 
IHırdavatcı 

• • • 
• Rastı:kcı H. 

H. A Leblebici H. 

40 45 00 
19 90 00 
23 360 00 
40 45 00 
24 54 00 
10 32 20 
38 144 00 
32 240 00 
23 90 00 
10 45 00 
1 180 00 

30 86 34 
21 95 93 

6 
18 

72 00 
45 00 

Kaza ne 
3 30 
il 40 

102 52 
ıo ıo 
5 2.ô 
4 43 

43 20 
9 20 

22 12 
6 88 

17 32 
22 60 
17 15 

7 5{) 

9 21 

Buhran Zam SeM 

o 66 
2 28 

20 60 
2 02 
1 21 
o 89 
8 64 
l 84 
4 42 
1 38 
3 4ô 
4 52 
3 43 

1 50 
1 84 

o 54 
2 05 
o 00 
1 aı 
o 79 
o 00 
o 00 
o 00 
3 98 
o 00 
o 00 
4 07 
2 57 

931 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

o 00 • 
o 00 • 

- Ev Nas .. Ev Küfeliler! .. Ce
nabı Hakkın aza:rnet ve kudreti 
namına yemin ederim ki, mesrik
tan mai(ri:be kadar. su ver yü -
zünde hiç bir !fert ile, Jllç bir 
mesele hak'kında, dava ve nizaı.ın 
yoktur... Ben, ne kimseden in
cindim. Ve ne de kimseyi in
citmek istedim ... Kendi arzu ve 
ihtivanmla da. hiç bir kimseve 
karsı düşmanlık eseri ııöster -
rnednn. Burava da, ancak sizin 
rica ve israrlarmızla ızeldim .. 
Sunu iyi biliniz ki. insanlara kar
sı kin ve husı.ıanet beslemekten 
nefret ediyordum.. Sulh ve se
lameti harp ve cıdale tercih e -

1 Devlet Demir yollan U. Müdü rlüğünden I! 
~!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ..... 1 

Bir yıl içinde lznıit deposu namına gelecek olan Wkriben 5000 ton 

1

j 
maden kömürünün 3700 tonWlWl İzmi te ve 1300 tonunun da Adapazann
da vagonlardan yere indirilmesi ve ayni miktar kömürlerin yine ayni yer
lerde yerden makine ve icabında vagonlara yükletilme işleri açık elu;ilt
me suretile 20/9/940 tarihine müsadil cuma günü saat 15 de H. Paşada gar 
binasında 1 inci işletme komisyonu tarafından münııkasası yapılacaktır. 

Tahsin 
16 Alı 

17 Tevfık Kudmani 
18 Nabi Taki oll:. 
19 M. ~ü. Mehmet 

Kavaf 
Yorııancı 
Kavaf 
Kahveci 
Terzi 
Kahveci 
Hazır k8'1ket 
Sabuncu 

, Albacılar 
• Erzak aooar C. 

67 
18 
67 
11 
17 

270 00 
162 00 
270 00 
225 00 

121 50 
17 38 
91 12 
32 17 
15 06 
21) 43 
38 17 
3 67 

24 30 
3 48 

18 22 
6 43 
3 Ol 
5 89 
7 63 
o 73 

o 00 • 
o 00 938 

dlvordum .. 
Lakin, sizin aran!Z'da verilen 

kararı kabul etmiye mecbur ol -
durn. Buraya, gelmiş bulundum .. 
.İ.şte, h8.11> meydanı. (Muaviye) 
ile muharebe edip zafer kaza • 
)Jırsanız, ,ne ilfl.. Fakat, mağlüp 
<>lduğunuz takdirde, bana zerre 
kadar kabahat bulmayınJZ. Ku • 
sur ve noksanları, kendi nefsi -
nizde arayınJZ. 
ı Dedi 

Jn,amı Hasan'ın bu sözleri, 
buhran içinde bulunan fikirlere 
tıiraz sükünet verdi. Bütün J.rn -
rargfilı ta, bu sözlerin lehinde ve 
aleyhinde münakaşalar bru;gös -
t erdi Hakikati gören ve kabul 
edenler, (1ınamı Hasan) a hak 
veriyorlardı: 

- Kabahat, bizdedir. Biz, (A-

i LAN 
• Karşıyaka Klübü nnrnı altın • 

da Beyoğlu İstikliil caddesinde 
Ankara Palas Apartımanının 7 
numaralı dairesinde azalarının 
ilmi ve edebi her lisandaıı kitap 
ve r isale cclble tenvirlerine ha
dim bir cemiyet teşekkül etmiş
t ir. 

MÜESSİS AzALAR: 

Cemal Şahgiray: Esbabı em -
lak ten, 

Neş'et Birsel: Komısyonc:u, 
Suat Kar~ıyaka: Komisyoncu. 

lstanbul Levaz ım Amir
l iği Satınalma Komisyo

nu ilanları 
Seyyat romörkörünün mrucinesi i-

kinci keşfi ınucibince tamir ettiri
lecekUr. Pazarlıkla eksiltmesi 3/9/940 
salı günü saat 16 da Tophanede Lv. 

li) ye karşı da, doj!ru ve dürüst Amirliği satın alına komisyonunda 
l:ıir surette hareket etmedik. Ka- yapılacak!Jr. Keşif bedeli 2685 lira 
rarsı.zlığımızın yüzünden, onun ' kat'ı teminatı 402 lira 75 kuruştur. 
aehit olmasına sebebiyet verdik. 

Diyorlardı. 

Emevi casusları, (İmamı Ha
san) ın lehine açılan bu müna • 
kaşları, derhal söndürdüler. Or
taya attıkları yalan bir haberle; 
kararıf.ıhın rnL):akkat siIDd'ınu
nu, bir andn altüst ettiler. 

Gelen haber, müthişti: - Mu
aviyenin kırk bin zırhlı ııüva -
r iden mürekkep ordusu, artık 
harekete ge~ ... İki _gün zar -

Keşfi komisyonda görülür. İsteklile
rın belli saatte komisyona. gelmele-
ri. (308) •7948> 

* 360-0 ton buğday verilerek bulgur 
yapbrılacaklır. Pazarlıkla eksiltme
si 2/9/940 pazartesi günü !mat 16 da 
Tophanede lst. Lv. Amirliği satın al-
ma komisyonıınd;- yapılacaktır. Tah
mni bedeli 115,596 lira ilk teminatJ 
7029 lira 80 kuruştur. Şartnamesi 

komisyonda görülür. i~teklilerin ka-
fında, karargiıhın etrafını çevi- ı nnuni vesikalarile beBi saatte knnlisyo-
r ecek.. Bir tek ferde aman ver- a gelıneleri. (307) •7947• 

DENlZ LEVAZIM SAl lNALMA KOMiSYONU iLANLAR! 1 
T ahmin 

h eclell İlk T. 
Llra Kr. 

6300 kilo erik reçeli ) 5569 20 
6300 • Vişne reçeli ) 

17500 • Beyaz peynir ) 8811 25 

10750 > kesme makanın) 
19750 > çubuk > 

3100 > Tel şehrıye 
1600 > Arpa şehriye 

> 1oıs; 34 
) 

1600 • Y•ldız sehr'ye ) 

I.Jra Kr. Eksiltme rünlert 

417 69 9 eylül 940 pıızarUısi 

günü saat 11 de 

660 85 9 eylül 94'0 pazartesi 

gllnü saat 16 da 

ıti3 GO !l eylül 940 pazartesi 
'unü saat 17 de 

1 - Yuk~nda cins ve miktarlan yazılı yiyct-ek maddelerinin hizaJ::ırın

da gösterilt"n gün ve &aatlerde kapalı zarfla ekslltmeleri yapılacakllr-

2 - Şartnamcsinl görmek ve a1malt i.stiyenlerin hergün ve eksıltıniye 

iştirak edeceklerin de hizalarında yaz.ılı ilk tcıninat \'e k. nunun istediği ve
ı.ı:ki muhtevi kapalı zarflarını belli gün ve saatıerdeI! bırer saat evve1ine 
ıadar Kasınıpaşada bulunan komi::yon başkanlığına nıakbuz mukabilinde 
vermeleri. (7724) 

. 

..--c BOYOK TARiHİ ROMAN: 
' 

SEKERPARE SULTAH 
... 

Yeran: M. SA.MI KARAYEL 

Sultan İbrahim. valnız Kava
noz İhrahim pasarun katli ile 
fktifa etmedi. Kethüdasını ve 
hazinedarını da hnpsettirdi. 

Bin türli} işkencelerle malları
nı si"'uletti ve cümlesini müsade
re etti. Padişah. her ~ün bır kac 
'.kelle kestirivordu- Babı hü.ma
vunun önü insan kcllelcrile dolu 
idi. 

Ali pasanın Sarı Mehmet alta
n n. çolak Ilüsevın paşanın. İb
rnhim pasa ve maıvetinin. kaptan 
Imaroı'!lunun basları, Ka,·anoz 
İbrahim pasanın niisı ile beraber. 
B<l'bı hümr,vun önüne yı.ii:ılmı.s 
duruyordu. 

Sultnn lbrahim, bu tecaauar 
ve cinavetler icra olundutnı sı
ralarda Şekerpare Sultanla ha
mam safası _yapıvordu. 

Hatta. Şekerpare Sultan niış
ların fena koku nesrettiklerini 
padisaha hamamda sövlemisti. 

Sultan İbrahim, sarhosluğu., 
anber ve misk kokularının et
rafı ihata eY)emesi dolayısile ko
ku duvmuyordu. 

Fakat, padisah hamam cün
büsü esnasında ~erparenin iki 
de birde tasra çıkıp ııcldikte bu
run deliklerini kapadıiiını !!Ör
dü. Ve sordu: 

- Sultanım, neden burnunun 

Muhı:mmen bedeli: Beher tonun )'ilk.lenmesi 45 ve indirmesi de 40 
kuruştur. 

Ekslltmiye girmek istiyenler kanunun t.ııyin ettiği vesaik ve 425 liralık 

muvakkat tem.inatlarile birlikte eksiltme günü tayin edilen saatte komis
yona müracaaUan. dan ve İz.mit deposu Be Adapazarı 

Bu ise ait şartnameler komisyon 
ista!l'Yon &e!litinden parasız olarak verilir. (7931) 

İstanbul liman s•hil 
alma komisyonundan 

sı hhiye merkezı satın 

1 - Merkezimiz m~tabdeıninj iç·in nU.munesi veçhiJe 153 takım maa 
ı kasket kışlık elbise ile 9 adl't kaput yaptınlacak.tır. Elbisenin beher takı-

mı maa ka!oiket 26 lira 25 kuruş ve k a p u t u n beheri 20 liradan 
umunıunun tutan 4016 lira 25 kuru~tur. 

2 - Eksiltme 17/eylül/940 salı günü saat 14 de Galatada Kara Musta-
fa paşa sokağında mezkür merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme açık olacaktır. 
4 - Bu işe aJt şartnameler merkezimiz leva.zım.ından para.sıı; alınır. 

5 - Muvakkat tentinat parası 301 lıra 22 ltunıştur. 

6 - Eksiltmiye gireceklerin terzi olduklann::ı dair 1940 senesi Ticaret 
Odası vt'Sikal::ırını gösternıeleri şarttır. (7966) 

lnhisarlar Umum Müdürlüğünden 1 
I - Şartnanıesi mucibince 6/Vlll/940 tarihınde 4 adet emaye tankın 

ki.ipalı z.ırrıa yapılan eksiltmesine talip zuh ur etmediğinden yeniden pa
zo:ırlıgi'.i konmuştur. 

ll - Pazarlık 5/IX/940 perşembe günü saat 16,30 do Kabataşta Lova 
zım ve 1ıfübaynat şubesindeki alım komisyonunda yaptınlacaktır. 

111 - Şartname sözü &eten şubeden parasız alınabilir. 

JV - İsteklilerin pazarlık ıçln tayin oluıınn gün ve saatte teklil ede
eekleri tıat üzerinden yüzde 7,5 güvenme paralaril(.> birlikte meı.kiır komis-
)'Cna müraca&tları. (7575) 

Belediyenin daveti 
İstanbul Belediyesinden 

30 Afuslof Zafer B:ıyramı merasiminde bulunmak üzere İstanbulda bu
lunan mcb'W>lar, Şehir !\1:cclisi üyeleri, generaller, tist subaylar, Adliye ve 
Mülkiye rii<"sa~ı. Belediye erk&nı, 1.'Iatbuat mü.messillcri, Parti ba~k:ınJarı, 

lıoyır \ie rrıeslck ceıniyetleri ba!j:k.anları, banka dırektörleri ve imtiyazlı şir
ketler ,.e esnat cemiyetleri reislerinin saat 9,30 ilt 10 arasında Taksimde 
hrtzırlrtnmış olan tribünü tcşri!leri rica olunur. (7973) 

ELBİSE: jaket at..'ly, silindir sapka. 

-------·---·---- -·-------·----- --
Heybeliada Deniz 

komutanlığından: 
Harp Okulu ve lisesi 

ı - Pu yıı deniı. lise~ birı.r.c, sınıfa girmiye istekli okurların müsa
bbka ı..ınuvlarına tJ eyJU! 940 perşembe günü S<.ıbah saat dokuzda başlana-

caktır. 

2 - Sına\lar fen bılg~i cfizik kimyal' matematik ve ttirkı;eden yapıla

caktır. 

3 - Sınava gırerek okurların köpriıdcn sabah saat 7,25 de hareket e
den vapurla yanlarında siyah mürekkepli kalt•m ve ten:im malzecesi oldu
ğu halde okula gelmeleri. Sınav başladıktan sonra müracaat eden okur-

Jarm sınava sol:ulmıyaca(::ı elfiltadaılara ilfuı olunur. (7620) 

deliklerini kapatır durursun? 
Sekeroare. cevap vermekte ~ 

cikmedi: 
- Arslanım.. Mel"unların ko

kusu buralara kadar gelmekte -
dir .. 

Deyince, Sultan İbrahim bir
denbire kavrayamamı.ştı. Hay -
retle: 

- Mel'unlar da kimdir?. 
- Di,·anı hümayun önünde 

bulunan n~lar .. dedi. 
Bunun üzerine Sultan İbra • 

hım naşların derhal kaldırıl -
masın, irade etti. Yoksa zavallı
lar;n nlşları daha bir çok _gün • 
kr Divanı hüma.yun önünde 
kurtlanarak duracaktı. 

Vaziyet vahimdi. Osmanlı İm
paratorluğu_ Sultan Lbrahimin 
devri snltanntı gibi bir devir ya. 
şnmamıştı. imparatorluğun mev
cudiyeti tchlikc-ı:le görülüyordu. 
Erbabı namusun bir çoğu kılıç
tnn ı?cdrilm~ .. bir k;smı da bir 
köşeye sinmı.ş, akıbetim !ıe'<ll -
yordu. 

Devlet harp halindeydi. Harp 
yalnız Gırid'de devam etmiyor -
d u. Avusturyalılar da Tnruıvı 

geçmişler, Bosna üzerine yürü -
rneğe basJ.anuıılardı. O, Avustur
ya ki, d aha dün denecek derece. 
de yakın bir zamanda Türk kı-
1.:cının :zorile Viyanada ırüc tu -
tunabiliYQrdu . .Şimdi ortalığı boş 
bulmuş, Tunayı geçiyor.. Bosna 
ve Herseğe yürüyordu. 

Bütün bu haller cereyan edip 
dururken Sultan İbrahim, zen -
gin vezirleri kesiyor, mallarını 
ı;ıaspediyordu. Kendisine karşı 
gelen namuslu vezirleri de bi
rer birer kılıçtan geçirerek or -
tadan yok ediyordu. 

Su '.:Om İbrahim, neiıs cariye
lerin a~nda, kiıh sıkıntısını 
defeylemek için hocalara oku • 
nuyıor .. Kah kesbi kuvvet etmek 
için mncunculara müracaat ey -
Jiyor .. Kah sarnylar döşetmek 
ve oyunlar yapmak için Islan -
bul esnafına samur salgını ya -
pıyordu. O vakitler sa4:ın bir 
nevi talandı. 

O sıralarda Bosna taraflarında 
ilerliyen Avustury ahlar Kilis 
sancağını zaptetmişlerdi. 

(Ark= var) 

20 Hüseyin Yılmazer 
2: Ali ilrıör 
22 • Ekber Rakim 
23 Sol Suvart ve 

şeriki 

24 Hüseyin Saltı - Avukat 
haddin 

25 İhsan Tütüncü 
26 Osmnn Çeiikkol 
27 Nişan Ataman 
28 !sak Kohen 

29 Şeyfi Masuma 
30 Omer Ucmer 
31 Marvan Ha.rncılar 
32 Hamit Kibar 
33 Enver Öztcpe 
34 Serlcis Demirci -

van 
35 Andiryadokva -

dis 
36 Şeno Knrako 

37 Hcrmine 
38 Mari ka HasC"t> <>il. 
39 Cevdet Erel 
40 Hayri Saimer 
41 M. \'e Franızül 
42Marko 
43 Fatma Erzentek 
44 istemat 
45 Saide 
46 Kirkor Devlctvan 
47 Yorııi Yanapulo 

48 Zafiri Kanaki 
49 Tatvos kızı Aniel 
5-0 Cemal Raif Tah

mer 
51 M. İsmail Erler 

52 İsmail Sertova 
53 Nov'bar Malhas

van 
54 M. Bürhaneddin 

65 Ardas Ohanes o.ii:. 
56 Avni Galio 
57 Garbis 

58 Lut!i Avan 
59 Sa:br i Ö lcer 
60 Sarandi ol!. 
61 Kostantin Kos

taoolos 

Manifatura 
Gömlekçi 
Terzi 
Aynacı 

Bakkal 
Dokumacı 
Gömlek imali 
Kasketci 
Manıfatura 
Terzi 

Gfunlek imali 

Blastik mo, 
bil va 
Çanta i'ITlali 
Terzi 
dokuma imali 
İslemcci 
Ütücü 
Terzi 
Muameleci 
ioekci 
Gömlekçi 
Terz.i 

• 
Gömlek ima. 
Gömlek ima. 
Manav 

Tuhafiveci 
Alıcı 
Demi r ar
diyesi 
Hazır ııöm -
lekci 
KunduTacı 
Terzi 
Fanila ardi-
vesi 
Terzi 
Manifatura 
Terzi 
Bakkal 

• Abacılar 

• • 
• Camcı baSJ 
• Abacılar 

• • 
• Sabuncu han 

119 
83 
52 

80 00 
90 00 

120 00 
5-0 00 

Süruri Manastır H. 11 110 00 

• Kefeli han 2 
• Tuhafçı han 3 
• Manastır han 29 
• Yıldız han 88 
• Mahıınutpasa C. 48 
• Rastıkçı H. 72 
• Dikranyan han 20 
• M. Pasa han • 2 
• Münevver H. 4 
• Dikranyan H. 21 

• • 24 

• Rastıkçı S. 6 

• Yıldız han 9 
• Münevver han 13 
• Yıldız han 3 
• İrlanive Han 3 
• • • 14 
• Münevver han 8 
• Mola taş K. han 3 
• Manastır han 'Z 
• İrfanive han 29 
• Haç0plu han 38 

H. A. Camcı başı H. 20 
• Büyük abut han 23 
• Fındıklıyan han 26 
• Haraççı han bila 

105 53 
180 00 
54 00 

135 00 
16.5 00 

4 73 
90 00 
72 00 
63 00 
90 00 

84 00 

52 08 

45 00 
54 00 
90 00 

110 00 
110 00 

54 00 
38 22 
95 43 
94 00 

112 50 
93 00 
90 00 

108 50 
36 00 

• Salih Ef. Han 7 72 00 
• K2tenciler 

Süruri Yıldız han 

• İrfaıriye h a.n 

• Yarıım han 
• Münevver han 
• Bezciler 

• Yarım han 
• Cami sokak 
• İrfanive H. 
• Sultan odaları 

31/l 229 50 
5 27 00 

6 110 00 

36 
3 

26 

72 00 
54 00 
12 23 

22 54 00 
32/32 456 17 

9 124 16 
21 15 00 

51 23 

47 49 
53 40 
12 07 
11 46 
36 '1:1 
o 95 

14 64 
7 28 
6 44 
8 13 

9 93 

20 83 

8 88 
16 20 
10 06 
24 86 
24 68 

7 99 
11 47 
42 94 
19 33 
33 75 
13 83 
2 29 

~l 50 
9 00 

4 08 
47 24 
12 15 

49 5-0 

21 60 
16 50 

5 50 

12 07 
205 28 
37 25 
3 75 . 

10 23 

9 50 
10 63 
2 41 
3 49 
7 25 
o 85 
2 93 
1 46 
1 29 
1 63 

1 9ı9 

4 17 

1 78 
3 24 
2 31 
5 72 
4 94 
l 60 
2 30 
8 5'9 
3 99 
6 75 
2 77 
o 46 
6 50 
1 80 

o 82 
9 44 
2 43 

9 90 

4 32 
3 24 
1 10 

2 41 
41 06 

7 45 
o 75 

o 00 • 
O OQ • 
2 71 • 
5 3-0 • 
o 00 • 
o 00 • 

o 00 • 

o 00 • 
o 00 • 
2 17 • 
o 00 • 
o 00 • 
o 00 • 
00093t · 
o 00 • 
o 00 • 
o 00 • 

o 00 • 

o 00 • 

00 00 • 
o 00 • 
1 51 • 
o 00 • 
4 44 • 
o 00 • 
o 00 • 
o 00 • 
o 00 • 
o 00 • 
o l'O • 
o 00 • 
o 00 • 
o 00 94t 

o 00 • 
2 63 • 

14 58 • 

o 00 • 

o 00 • 
o 00 • 
o 99 • 

o 00 • 
o 00 • 
o 00 • 
o 00 • 

62 Mihail Mor Çora-p i:mali H. A. Sabuncu han 5-0 2/Il/39 T. ve 8055 savılı temyiz kararı. 

Yenicami Malive $. Mükelleflerinden vukarıda a1ı; isi ve ticaret,g{ıh adTesi yazılı şahıslar terki 
ticaretle veni adreslerini bild.inneb:niş ve tebcllüi(a saliihivctli bir kimseyi ııöstermemis ve vnpılan 
araştırmada da >bultınımıamıs oldui!undan hizalarında ııöstcrilmiş yıllara ait kazanç ve buhran vcr
ı:ıilerini ve zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebli.ii:i ımü.mkün olamanustır, 

Kevfiyet 3692 S. kanununun 10 ve 11 incı maddelerine tevfikan tebli.ii: yerine ·ı;ıeçınek üzere ilan 
olunur. (7934) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli Mu~ak.kat lembııı!J 

:lllktan Cinsi E V S A F l ---- -~~~~--~~ 

1 

1 

1 

1 
l 

12 
2 
2 

1 

Pusla komple 

Pu~la komple 

lskand.ı1 komph 

Parakete komple 
Sema kürresı 
M ü~'iri mevk1 filetj 
Muvazı cetveli 
Muvazı cetveı; 

Sekstant 

Aki.sli, tam teçhizatlı pusla 
'miyar kuru pusla 
Ak.ıslı, tam teçhizatlı mayili 
dümenci puslası 

Derin su iskandil makinesi 

Hezzanilb: 

• 
tam teçhizatlı > 
Elektriklı uskuru parakete W alken : 

Son &istem ~emakürresi Hcz.ı.an.i.th 

Mikadan 25X25 eb'adınd.a Due:Ias ı 

Ruler clıainden pirine Heatlt 
ltu!er cinsindeo pirınç > 1 

ve mikadan ı 

Son sistem komple Heuanttıı ı 

Lira Kr. Lira Kr. 

G205 00 {65 38 

1 - Mektebimiz ted.rl.satına !Uzu mu olan c:lns ve milı:tan ve finUan ve -t temmatı yukarıda ;razılı do
kuz kalem eı;ya kapalı zarf usulile eksiltmi;re konmuştur . 

2 - Ekmltme 16 eylül 940 pazartesi eünü saat 14 de Yüksek Dmiz Tlcaretı mddebi müdürlüjıünde toplanacak 
satın alına komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Bunlara ait :ıartnameyi görmek uzu edenler mektep nıulıasehesİDe müracaat etmelidir. Muvakkat temi
natın teslim yeri İstanbul YUksek M.ek lep~ mubasebeciliCidir. 

4 - El<siltmı.ye lıtirak edeceklerin U90 sayılı l!_anunun ilti ve üçlincll maddelerindeki prtlan ha.iz olmalan 
ve sözil geçen kanunı.m 32 nci mn.ddesinin tarilatı dairesind e zarfları ihzar ederek eksiltme saatinden bir saat ev 
veline kadar Jı:oınlBymı rl;rasetine makbuz mukabilinde vermeleri !Azımdır. 

Posta ile yapılacak teıtli1lcrd.e lecikraeler knbul edllnıi;recektir. (7897) 

Oçüncü mühendislik kurslerın• iıtirak 
edecek fenmemurle rına 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
Mühendislik kunlan duhul lmtih;ınlannda muvaffak oiınul fen -

murlarından 1333 neş'etlllere (dahil) )<adar olanlar Z .,.ıaı D40 tarihinde 
başlıyncak olan Oçfuıcil mUhend.Wllı: kursuna kabul ~ a
IAkalılnrın 29/8/940 pervemtıe rOnil - 17 J'• kadar '*1Jla müracaatla 
lı:aydolunmalan lllzumu llAn olunur. '1871) 
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