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İngiliz harbiye 
nazırının seya
hati etrafında 

Eden, mihver d•vletleri
nin, harbin ajırlık mer
kezini Akden~ naklet
mek teıebbüsüne luırp a
lınacak tedbirleri, yerin
de tetkik etmek için Ka· 
hireye gelmipir; ba •e· 
yahat neti~e Mı~ı
rın müdalaa•uıa taallfık 
eden en kat'i kararların 
alınactıZına ıüPhe yok
tur. 

~·"'""----------=--"'!" ;Yazan: ABiDiN DAVER 

0 ngiltere, .Mısır cephesine, 

O Jayık olduğu eebmmiy.eti 
vermeiie başladı. Harbıye 

nazırı Edenin Mısır seyahati, bu
nun en büyük delilidir. Bu müna
aobctle Londradan gelen bir haber, 
harbiye nazırının Mısıra yaptığı 
seyahatin İngiliz mahfillerinde 
fÖyle telsir edildiğini bildirmekte
dir: 
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Japonlar Birmanya 
yolunu bombardı
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FİATİ 
HER YERDE 

5 
KURUŞTUR 

Umumi nüfus sayımı 
bu sabah yapılıyo. 

lstanbul 3 teitiş mıntakasına 

Bütün vesait sayım bitti 
.ten sonra sefere başlıgaca 
Üçüncü nüfus savımı bütün Tiir-

Çine silah aevkiyatı ba§ladı 

Çan Kay Şek japon hü
cıunlarına karfl levka
liide tesirli tedbirler aldı 

1 
ki~·ede bugün yapılacaktır. Meml&
ketin her tarafında bu i~e ait bü
tün hazırhklar trımanıen ikmal e-

Reisi Dr. LQtfi Kırdar nezaret 
kaJ'§ı Yakanın teflişile Vah muav· 
dai Karataban meşgul olacaktır. 
Karataban dün akşamdan istantı 
Anadolu cihetine geçmiş bulunma 
Vali muavini .A.hmet, Vilayet 
binasında kalacak, ve aayım ~ini 
dan idare edecektir. Vil.5.yet bin 
hilindek:i 13 telefon münhasıran s 
işlerine tahsis edilecek, her kayın 
kendisine bildirilen numara! tel 
merltezle irtibat yapacaktır. 

Çuı:ııking, 19 (A.A.) - Birmanya 
. :yolunu her ne pahasına olw-.a ol

sun açık tutmıya az.ınetmi.ş olan 
Çankayşek, başlıyan japon hava 
hücımılarının tesirine knrşı fev
kaLide tedtıırler ittih&z evlemiştir. 

Yol boyunca hava diiii batar) a
l.arı yerleştirilmiş. mühim noktala
ra mühittı inşaat malzemesi depo
lan tesis ve işı;i ekip!cri te~kil e
dilmiştir. 

dilmiş lıulunmaktadır. Sayımın 
muvaffakiyetli clınası için icap e
den bütün tedbirler alınmı~, sa
yım menıurlarına vazifeleri hak
kında sıkı talimat verilmiş, halk 
da liizumu derecesinde tenvir o
lunmuştur. .Maksat, memleketin 
nüfusunu kat'i bir rakamla tesbit 
etmekten ibaret old.uğu için bütün 
vatandasların buı:üo sayıma iştirak 
ctmemcl~ri için hiçbir sebep mev
cut de;;.;ıdir. 
Savım, saat yec:ide bilfiil başla

mış olacaktır. 

Bu sabab beşten itibaren her 
vinden çıkamıyacatına göre banliy 
)erile Akay ve Şirketi Jlayriye v 
laruıln illı: set\otlerl yapı.arnır,oac 
Haydarpap. ve Sirkccidelı:l tren! 
manda bckelyen -.apurlar, ancak 
mıo bittiğini il:in eden topları mü 
tarifede gös\,,rilen illı: se!eri ya 
başlayacakb.r. <Büyült Britanya hUkOmeti, Mı.sır va

ziyetinin tehlikelerini ve bu mıntaka 
durumundaki inkişa!ın ehemmiyetini JliLRASSA KANADA'DA llCııiılı llılİKTAıDA İM.AL EDİLEH iıııGILlZ BtlcuM TAJllXLABI 

Yolun küşadından 12 saat sonra 
japonlar ilk akınlarını vapmışlar
dır. Kunmingden gelen bir telgra
fa göre, 36 tayyare yolun muhte
lli noktalarını bombardıman et
mislerdir. 

İst.ınbulun sayım işlerinde 1350 me
mur ve o kadar da yedek memur çalı
şacak, sayıma dahil o1mıyan nüfus bı
rakımhyacaktır. Aparbmanlann sayım 
işine de 15zım gelen ehemmiyet verll
m~, büyük apartımanlara :GJ.yım me
murundan başka bir de yedek memur 
tefrik edilmiştir. Sayıının bittiiinl ilAn 
eden toplar ahdlığı. esnada evine he-

Denizde sayım nasıl ola 
Denizde yapılacak nüfus ..,._ 

zırlıklan tamamlanmıştır. Denizde 
yı.mı yapacak memurlarla liman 
ınurlan dün ö&leden sonra lim 
muh\,,lif mmtalrnlannı dolaşmış! 

mtidrilı: bulunmakta, binaenaleyh d~- -------------
man tehdidine karşı koymak ve mihver 
devıctı~rinin bizı.at ingiltereye vurma
ta muktedir olmadıklan ve yakında 
J.fısıra tevcıh edecekleri darbeye karşı, 
mukavemeti ha.nralmağa karar vermiş
tir.> 

Bir koç gün evvel, bu ~üt~nlar
da çıkarı bir yazımızda, Jngıltcre
nin l\lısırda büyük kuvvetler tab
~it etmesi icap ettiğini ve orada 
toplanacak biiy ük bir İngiliz ordu
ıunun, batta barbetmeden sadece 
varlığı ile M1S1n müdafaa edebile
ceğini, ayni zamanda mihverin 
Balkanlnra tasallutunu da önliye
bilecek bir sevkülceyş ihtiyatı teş
kil edecejtini :vazmıştık. İngiltere
nin ve İııgiliz İmparatorluk genel
kurmayının da böyJe düsüudüğüne 
fiiplıe yoktu. Çünkü Büyük Bri
lanva adası, İngiliz İınparatorlu
ğuııun kafası ise Mısır da adeta 
kalbidir. Mısırın Süveyş kanalile 
beraber, n:.ihver devletlerinin eli
ne geçmesi, İngilterenin Akdeniz- ı 
deki vaı.iyetiai güçleştirir ve İngi
liz İnıparatorluğunıın Ye nüfuz sa
hasının mühim bir kısmını tehli
keye düşürebilir. 

İngiliz İmparatorluğu genelkur· 
mayının, şimdiye kadar, .Mısırı bir 
derece ihmal etmekte hakkı var
dı. Biz, bunun sebeplerini daha ya· 
ıın bu sütunlarda izah etmiştik. O 
zaman, Büyük Britanya ada]arı 
tehlikede idi ve İngiltere, bütün 
kuvvetlerini, bu tehlikeyi defet· 
m~k için, adalarına toplamak mec
burivetinde bulunuyordu. O yazı
lnnnıızda, İngiltere Mısırı kurta
rabilir amma Mısır İngiltereyi kur
taramaz. demistik. İngiliz sevkül
Cf "' ... ;ni ve harp pJônını idare eden~ 
!er. malıdut kuvvetlerle iki cephe
de birden kuvvetli olma~a çalış
manın bilakis bir zaf teşkil edece
ğini biliyorlardı. Askerliği'.' ve 
harp san'atiııin en esaslı kaıdel~
rindcn biri, bizim •iki karpuz hır 
koltuğa sıi:mah atalar sözünün i
lnde ettiği hikmettir. Her taraf!ıı 
kun etli olmak istiyen hiçbir ta
raft11 kuvvetli olamaz; bilakis her 
tara((a zayıf dii~er. Kuvvetleri da
ıhtmamak ve knt'i neticenin alına· 
caf:ı ~·erde kuvvetli bulunmak bir 
•na "·~nsiptir. İn«ilizler, bunları 
dii,ıinerek evvela, Büyük Britanya 
adasının müdafaasına ebemıniyel 
v.erdiler. Burası hayati elıemmiye
li.nden başka, yazın, en büyük teh· 
dıt n tehlikeye maruzdu. Buna 
~ukabil Mısır, o vakit, hem tali 
lu., dariilharek.At, hem de ildim ve 
e6l aayesinde, hiçbir dddi tehlike 
ka.,..sında detildi, Fakat, şbn4i iş 
4eft.,,..istir. İngiltere, anantamn 
ırılldafaasım kuvvetlendirmiıtir, o 
kadar ki 11 eylfılde yanılması ka· 
l'lırlaştırılan bir ihraç ve istila te
td>büsü, yalnız İngiliz bava kuv
't'etlerinin İngiltere üzerinde teda
füi, Alman bava ve deniz üsleri Ü• 

Zerinde taarruzi bir bamlesile a
kinı kaim~. Bımnn üzerine Al
>naıılar, Büyük Britanya adalanna 
karşı bir yıpratma harbi yapmağa, 
.. ikadel~nin ağırlık merkezini Ak-
4enb hawasına ve J\Iısıra naklet
in~ kanır vermişlerdir; :yahut da 
~le ıtörihıflYorlar. Artık, İngiltere
""" de kuvvetlerini buna göre ye. 
iti lrir taksime tabi tntmuı lAıım 
r-ohal•tir. 

~ S... 1, su. 1 de) 

Abidin DAVER 

Giritte 
Tevkif at 
Yapıldı 

• 
Sekiz Kişi Hükumet 
aleyhinde bulunmuş 

General JılETAKSAS 

Atina, 11 (A.A.) - D. N. B. lıil
diriyor: 

Girid adaS1.Dda n1uharip bir dev
let lehinde aleni tezahürat yasağı
na muhalif ahreketlerinden dolayı 
sekiz kisi tevkif edilmiştir. Bwılar 
(ngiltere lehinde nümayişler ter
tip etmişlerdir. 

Roma. 19 (A.A.) - Yunanistan 
ve Yugoslavyadaki vazivetin irıki
,afı İtalyada derin l:ıir dikkatle ta
kip edilmektedir. 

Stampa gazetesi • Yu~lavyanm 
yeni zamana uymıya iktidarsızlığı. 
başlığı altında Bulgaristandan al
dığı ibir telgrafı neşretmektedir. 
Bu telgraf çok manalıdır. 

Stampa gazetesine ııöre Büyüik 
Britanya mağlılp edilemezliği hak
kındaki yanlış düşüncenin tevlit 
ettiiri bir siyasi buhran başgöster
miştir. Daha realist bir zihniyetin 
vücut bulması bir çok ellj!ellere 
çarpmıştır. 

Yugoslavya ı;u anda iki gnıpa 
ayrılın·· bulunuyor. Eski alemi 
temsil eden ~up ~ktidarda bulu
nuyor. Yeni alemı temsil. eden 

P ise bir avuç gencten ıbaret
~i': Memleketlerinin istikbali kay
sında olan bu gençler mevkilen

~i kuvvetıendimtcğe çaW;ıyodar. 

BUGCJN 

Oçüzlü 
Esrarı 

Paktın 

Yaz.,n: Emekli General il. N 
(3 lincö aay!anuıda) 

Pişkinlcrden Pişkin 
Mahmut Yesarlnin nen. bir 
lıil<iiyesi ( 4 üncü sayfammla) 

Çocuk ve S1ın'at 
Mahmut Yesarinin eh-...1-

/ 
;,etli bir makalesi .___ ___ _. 

HAVA HARBt 

Karşılıklı 
bombarciıman 
devam ediyor -İngilizler gene Kiel ve 

Haınburg'a taarruz etti 

Londra, 19 (AA) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretleri tarafın
dan bugün neşredilen tebliğde de
niliyor ki: 

Taarruzlar memleketiİı pjiyük 
bir sahası üzerinde vukubulmuş
sa da billıa.ssa Londra ve meııkezi 
İn,ı(iltere hedei ittihaz edilıni.ştır. 

Londra mıntakasırun yanı:ın ve 
infilak bombaları gelişi güz.el atıl
mış ve evlerde mağazalarda. ha
sarlar olınustur. 

İngil terenin merkezine ve bir 
şehir üzerine de bombalar attlınış
tır. 

Merkezi İngilterenin diğer yer
lerinde az hasar olmuştur. Ve bu 

Rumen 
Yugo lav 
hududu 

• 
Bcsarabyadan 
Almanlarla 

gelen 
dolu 

Yugoslavya Başvekili Svetkoviç 

mıntakada ölü ve yaralıların sa- Roma, 19 (A.A.) - Bütün İtalyan 
yısı azdır. matbuatı, ~ilız •lanlannın Belçadda 

Mersey'in sahilleri de dahil ol- ı büyük bir faaliyete feçtiklerine dair ya
mak üzere ~iğer mıntakalara da ıular yazmaktadır. Yugoslavya şehirle
ve keza İrı,gıltercnın cenuıbu şar- rinde mihver devletlerine lı:arşı beyan
ki.sinde münferit müteaddit yerle- nameler dağı(Jlmakladır. Rumen _ Yu
re de taarruzlar yapılmıştır. Bu goslav hududundaki Prahovo IUrlnde 
iki mıntakada evler hasara uğra- toplanırut olan Beearabya Alrnanlal'lJl& 
mıs ve az miktarda insan yaralan- ka,,,ı köylüler tahrik: edilmeklcdir. Ga-
rruştır. ıeteler Belgrad hWı:Ometinin bu vaziye_ 

İn"ilizler Deniz Tezgahlarile u, enerjik bir auretU, nihayet vereceği 
Fabrikaları Bombaladılar tlmidinl izhar ediyorlar. 

Londra, 19 (A.A.) - Hava neza- YEUÖY - llUSÇUK KÖPRtl 
retinin teblilnnde deniliyor ki: İLE BAGLANACAıı: 

Fena hava şartları dün gece Sotya: 19 (A.A.) - Romanya Demir 
bombardıman tayyarelerimizin ha- Muhafızlannın naşiri olan Porunca vre
rekiıtını zorlaştırmıştır. Bumınla mi gazetesi, Roınanyadaki Yerköy(l BuL 
beraber Kiel ve Hamburg deniz pristanm Rusçuk ıehrine bağlamak ve 
tezgahlan bombalan.mış ve !Alenen masrafı Aınlanya, Bulgaristan ve Ro-

tArlwn: Sa. S, Sil. 7 de) (Arka.u: Sa. f, Sü. % de) 

1500 liralık zümrüt 
4300 liraya satıldı 
Kıymetli Taşların Müıteriler~ Müteahhit 

' Dok tor, Mühendis ve Mütckaitlerdir 

cHizmetçiden büyük hanıma, eylitlıktan küçiik hani
ma kadar herkeain kolunda birkaç Halep iti bilezik Tar> 

Son bir sene zarfında. Yani baI1> 
basladıktan sonra, altın ve mücev
herat fiatları ııfuı.den ıı:üne :y(ik
selmiye basladı. Bılhassa ııeceD 

. hafta perşembe ,ııüniı, Bedestende 

16000 lira kıymet tırhmin edilm~ 
olan 16,5 kıratlı:k bir pırlıınta bu 
fiat üzerinden, 20000 liraya satıl· 
mıstır. Pırlanta ve elmasın piyasa 

fıatı bu nisbette yükselmemis ol
ma.kla berabrr, Bedestende, kır
metli ve renkli taslar. ~ 
ook fazlaya satılmaktadır. 

Ku'VUillCUlar Çarşısında Davut 
Siikrü, tam kırk bes senelik ku -
vumcudur. 10 sene kadar da. Be

(~ Sa. '· Sil. ı •ı 

La.>hio, 19 (AA.) - Birmanya 
yoluyla Çine gitmekte olan kam
yonların büvük bir kısmı benzin 
nakletmektedir. Bir .Jusmında da 
tayyare motörlerilc makine aksa
mı mevcuttur. Zannolunduğuna 
göre Lashio'daki nakliyat memur
ları hangi nevi harp malzemesine 
daha büyük siir'atle ihtiyaç oldu
ğuna dair talimat alını!;lardır . 

Japonya Silaha Müracaat 
Edecekmiş 

Tokyo, 19 (A.A.) - D. N. B. 
Kokumin Şimbun j!azetesi diyor 

ki: Birmanya :volunun japonlar ta
rafından bombardımanı ispat eder 
ki japonya in11iliz haltı hareketi
ne mümasil bir hareketle mukabe
le etıniye kat'iyyen karar ve~
tir. 

A.SKERt 
V~ZIVIET 

ilkbahara kadar 
tehlike yoktur 

Almanyanm, İngiliz atlasını isti-
'. 1A pliru suya düştükten sonra vu

ku bulan siyasl ve askerl ~di!e
lerin bilinçosu ve bugün gene ay
ni variyeti muhafaza eden nisb1 sü 
lı:ün lstilA, büyük: taarruz gibi ge

niş p!Anların illı:bahara tehir edil- ' 
diğini göstermektedir. Bazı harp
siz ve stratejik ehemmiyeti olmı
yan ~fal hlidiselerile mahalli çar
pışmalara inhisar edecek askerl 
hareketle kısı ıeçirecek muharip
lerin ilkbaharın ilk aylarında müt
hiş mücadelenin en ~tin safhasına 
ba~layacaklan ıüphesizdir. Fakat , 
1941 ilkbaharında ılddetlencliğine , 
şah.it olacai:Jmız harbin sahası ıim
dild sahanın belki bir misli büyü
yecek, muharip devletler aruuıa 
Sovyetler Birliği, AmeMka cilıi bü
yült devletler kaWacaktır. 

N.D. 

İstila günü 16 
Eyliilmüş fakat 

• 
İngiliz petrollü boa>. 

balan Almanları 
aiır zayiata uirabnıf 

Nevvodt, 19 (A.A..) - İııgj1iz 
hava nezareti istihbarat ıterVisi
nin dünkü bülteninin Almıınlıırın 
16 ey lıildeki iı;tili tasavvurlarının 

1 nasıl akim kaldıkını gö5term fıl<
r ası bütün gazetelerin dilokatini 
ceiunektedir. 

Bültende, bir rapora nazaran, 16 
eylülde bir çok Alınan kıtaa tının 
Man.ş denizi limanlarında vapur ve 
sallara bindirildij!i ve fakat bir 
müddet sonra tekrar indirildiği 
bildirilmekte idL Projenin tatbi
kinden İnırilli hava kuvvetlerinin 
taoırnızn üzerine vazgeçilmiştir. 

Nevyork ııazeteleri Almanlarm 
16 eylfılü İngilterenin istilası ta
rihi olarak tcsbit elmiş oldttklan
na muhakkak nazarile b&kmıı:kta
dırlar 

~iated Prt>ss ajansınm Fran
(Arlı:aaı: 8a. s, iö.. 1 da) 

nüz !ayım memuru gelmemiş olanlar Boğazda, Adalarda ve Anadolu sa 
eo yakın karakola mür:ıcaat ederek ıa- rinde bağ). ve demirli bulunan 
yımlannı yaptıra.caklardır. deniz vasıtalarını tesbit etmişle . 

Üç teftıf mıntakaaı lelikle bugünkü sayım kolaylaş 
Sayım esnn~ında İstanbul üç teftiş tır. Sefer halinde bulunan vap 

mıntakasın:ı tefrik ed!lmiştir. Birinci sayımı kaptanlar yapacak ve ilk 
mıntaka itibar edilen lstanbuJ ve Bey- yacakaln limanda neticeyi alAlı:ad 
oğlu cihetine bizzat Vali ve Belediye. bildireceklerdir. 

Eden Türkiye 
ve Y unanistanı 
ziyaret edecek -

Habeşistan v 
H alfaya y Ha 
Akını Yapıl 

• 
İngiltere, nihai zaferi kaza- Nairoli civarında İngil 

nınca Bulgaristandan devriye kuvvetleri İ 
hesap soracağını bildirmit yanlarla bir saat çarp 

---· •ı~~~ 
Birçok İngiliz gazete. Libyadıi bir askeri 
cileri şehrimize geliyor laya bombalar atı 

Roma, 19 (AA) - D. N. B. Kahire, 19 (AA) - J.J,.;.._,. 
Ste!ani ajansının. Sofyadan öğ- va kuvvetlerinin tebliği: 

rendıeuıe gore İngi.112 harbıye na- Tayyarelerimiz tarafından 
zırı .Edenin M:sırdan Türkiyeye ve gaziye yapılan taarruz esn 
Yunanistana gideceğine dair şayi- rıhtımda boşaltılmakta olan · 
alar dolaşmaktadır. mi üzerine tam isaobetler kay 

Bulgaristana gelince, İn,ııiltere miştir. Uçüncü bir gemiye de · 
hükılmeti, Türkiyedeki büyük el- vaki olduğu tahmin ~diliyor. 
çi ile görüşmek üzere İstanbula gi- Sollum yakınında Hali 
den Sofya elçisi vasıtasile Bulgar bir otomobil kolu bombardım 
hükimnetine mihver devletleri le- dilmiştir. Takriben 30 kilo 
hine iı.,tihaz ettiği battı hareketten cenupta bulunan Sofafiye de 
dolayı kat'i memnuniyetsizliğini taarruz vapılmıştır. 
ibildirmi.ş ve İngilterenin nihai za- Nairobi, 19 (AA) _ Resm 
fe~n sonra bumın hesabını Bul- !iğde deniliyor ki: Devriyele 
garıstan<lan ooracağı tehdidinde N airobi civarında düşmanla 
bulunmııstur. saat kadar mü.>ademe etmişi 
~!va, 19 (A.A.) - Stefani: Cenubi Afrika tayyareleri 
Dıger Balkan meınleketlerir)de şistanda N e,ı:ıhelli üzerine ye 

bulunan bir çok İngiliz gazetecisi muvaffakiyetli taarruzlar ya 
Safyava ~elmiştir. Bunlar İstanbu- !ardır. 17 ilkteşrindc yine N 
la gideceklerdir. Öyle zannediliyor !ide otomobil katarları ar 
!ti İngiliz harbiye nazın :Edenin düşen büyÜk bombalar i.ı;ler 
Türıkiye VI! Yımanistanda yapacağı hiç olmazsa 50 tanesini ciddi 
seyahati tak.iD edeceklerdir, te hasara uğrat:mıs:.ır. 

\ 

\. 
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SAYFA-! 

Büyük Tarihi Tefrika: 63 

LI ESOL 
Yazan: ZİYA ŞAKİR 

lbni Z~yyadın gönderdiği müfreze
ler, { imamı Hüseyn ) i arıyorlardı 

Kavs 0 anda.. üzerindeki mektu-,seni tevkif etmek icin kat'i emir 

b . ha•· a t -~'-büs etti. Bu hare- aldım. 
u ım ' ""~ . ı Im H" . f h ide ketı büsbütün bir facia ile nihavet- amı useyın, ena a sar-

lendi ... Askerler onu tevkif ettiler. sıl~ı . . İşte; o kadar çak .korkulan 
Do~ruca İbni Zeyyadın huzuruna felaket, nihayet kendilerını karşı-
~öti.irdüler. İbni zevvat, dayaklar lamıstı. . . .. . 
ve iskencelerle, mektubun münde- Maaınafih .ımamı !Husevın ııon 

·· ı-•-ek istedi Fakat derecede metın davrandı. Ve.karırecatını soy.,..... : . . 
K . (I' mamı Hüsevin )ın sırrını nı hı~ bozmıyarak. 

ays. · p k·ı· ·r · ii t 'f' t ektense. ölümü tercıh ev- - e a a .. vazı enı a e . 
~. e m . . .. _ O ka4r telaş ve aceleye ne 

ilmi Zeyyat, bu zavallı ıı:enc ı.çın ıı:zum var. Bu ı?e<:e. ıstu;ahat "'!;ı-

h tsız.c. e bır· 0··ıüın tertip ruz. Yarın sabah, hep ber:ıber Ku-oek mer ame · . . . 
tf Evvela tahtadan büyük bır feve ıı:ıderız. 

be ı. l 'ak bet'--ht köleyi bu- - Ya. ben .ııitmek istemezsem. 
ac vap ırar ""' B" ük .ıı· fi .. ı · e 

nun üzerine gerdirdi. De l?Ün üc - uy . ki ır esbe e. soy lemedıy 
ıı:cce. Küfenin en kalabalık. verle- mecburum , ce ır ıstıma e-
rin<ie teşhir ettirdi. Sonra, Küfe ca- rim. 

k da İmamı Hü.sevin, süküt etti... Or-mismin ôni.ine ııönderere ora • 
talık kararmıs. aksam namazı vak-viicu<lünün her kısmını ayrı ;ıyrı . . 

parçalattı. Bu kanlı ceset enkazını, ti Pelıniı;ti. Kafilenin .bir_ koses.ın-ı 
kokmıva br, ıavıncava kadar mey- den, hazin bır ezan sesı yuk.seldi. 
danda bıraktı.. Sonra da, bu lime İmamı Hüseyin ile Hür, karşı• 
lime nası, eski bir hasıra sardıra- karsıva duruvorlar .. ikisi de, derin 
rak. kalenin bendeiiine attır<h:. derin düşünüyorlardı: 

İbni Zeyyadın mak.sadı, böyle - Eşhedü enne Muhammeden 
bir l!ÖStcrisle halka dehşet vermek Resulüllah.... . 
ti. Cok tabiidir ki bu har,.ket •. za- Ezan, buraya .ııelince. lmamı Hü-
vıf ahlaklı olan Küfeliler üzerınde se·fin derin derin içini çekti. 

- Ne senin ve ne de benim d~-
derhal te•irini ıı:;ıerdi. diğim olur. İsi, Allahın takdirine 

Zalim İbni Zeyyadın ,!?Önderdiği bır::rkmaktan b:ıska care vok. Hele. 
mü[rezeler. harıl harıl (İmamı Hü- <d:,ıı aksam namazını kılalım da. on-

ak t an sonra konusınamıza devam e-sev .ıı) i arıyorlardı. F a. sapa . 
·ı · h ·· b delım vollardan aelen kafı eyı, enuz u-, '. 

lamam.ı,Jardı. ÇDedkı.d 1 d" .. ı · b. h 1 
Bu araştırma, üç gün üç gece de- o a ınn :re usunce ı .. ır . a -

tt .kt sonra nihayet (Hür de bulunan Hur, İmamı Huseyının 
vam e ı en . b kl ·f· . k ._ 1 t 
İbnı Riyiıh) ın kumanda ettii!'i ıı. te ı mı_ av~ .et ı. . . . 

üfrere çölün tenha bir yerinde imamı Huseyının kafılesındeki 
:::'onak.l~ı.ş olan ka!ile ile karşı- cemaat toPlandı. Hür d.,, b.unlarm 
!astı. . .. . 1 i1k safında. v_er aldı. . En. one, bır 

Çok .ııariptir ki ([mamı Huseyın) ı""ccade serıldı .. <HuS<!vın) ıma'!'~ 
daha hala Küfelilerden ümidini makamına ıı:ectı. Hazın t .. r. s_ukü
kesmcmisti. Netekim, uzaktan bu net icinde. namaz kılınıo bıtırild'i: 
mufrezeyi ıaörür ıaörmez; Duadan sonra. Imamı Husevın 

_ İşte .. Küfeliler. bizi istikbale ayava kalktı. Büvük bir fesahat ve 
ıı:eliyorlar. beliı~atle, Hür'e hitaba başladı: 

Dive sevindi. (Arka . ., var) 
HaJb·;ki o anda. Emevi askerleri 

arasında da; 
_ iste .. aradığunız kervan,! .. He-1 

men etrafını çevirelim. (Hiise -
yjn) i vakalıyarak İbni Zeyyada 1 
ııötüreliın. 

Sesleri yükselmişti. 
Bin nefer güzide atlıdan mürek- 1 

kep olan bu müfrezenin, o küçük 
kahleyi bir hamlede ezitı eeçiver
mesi, isten bile deii'ildi. Fakat mii'f
reze kumandanı (Hür), askerlerini 
bu hareketten menetti: 

- Valtit ıı:eç. Biraz sonra. ortahlı 
kar;ıracak. olabılir ki, harbetıni~ J 

zaruret hasıl olur. Gece harıılerı, 
daima tehlikelidir. Bu gece, bura
da bekli ye !im. Yarın sabah erken
den harekete .ııeçeriz. 

Dedi. 1 
imamı Hüseyin, bir an evvel ha· 

kikate vasıl olmak istedi. Bir iki 
kilometre uzakta atlarından inen 
adamların kimler olduğunu öl:ren· 
mek için, kölelerinden birini J?Ön· 
derdi. 

Giden köle, yalnrz dönmedi. E
mevi ordusunun en namdar ku· 
mandanlarından biri olan Hür de 
beraberdi. 

Hür. doğruca İmamı Hüsevin'in 
çadırına girdi. Seliım vererek hür
metle eğildi. Ve İmamı Hüseyin i· 
le aralarında. şöyle bir muhavert 
ıııx:ti: 

Hüseyin - Nereden .ııelivorsu-
nuz? .. z 

Hür - Küfeden. 
- Bizi istikbale mi geldiniz? .. 
- Ya Hüseyin! .. Ben Emevi or-

dusu kumandanlarındanım. Adını, 
Hür İbni Riyahtır. Basra ve Irak 
valisi İbni Zevvadın cmrile seni a
rıvordum. Tesadüf ettiğimiz verde 

Soru yoır lYl.Z i 
- -

Tramvay · İdaresinden 
bir iki sual 

İstanbul Tramvay, Elektrik ve 
Tünel idaresi, İstanbul halkının ve 
matbuatının tramvaylara ait şikA.

yetlerine cevap verdi. Bu cevapta 
. şu noktalar da var: 

«- İd.att: kumpanyadan yedek 
malzeme clepolanru. boş akh; ba. 
yürden ara.balat tamir edilemiyor. 

I
~ Tekerleklere tall:dan bandajlar bip 

yok slbldlr. Şimdi bunlar Kara· 
bük fa~ lemin edilecek
tir.• 

İdare, 1939 yazı başında tram
vaylara el koydu. O vakit depola
rın boş ve bandajlJrın yok oldu
ğunu elbette görmüştür. 1940 se-

' nesi birinciteşrinine kadar, en lü-

1 

zumlu yedek malzeme ile bandaj
ları neden tedarik etmedi? Harbin 
yaklaştılt görülüyordu. Görülmese 
dahi harbin ilk aylarında bunları . 

. teda~ik etmek kabil değil miydi? 
Ve nihayet bandajlar, Karabükten 
~imdiye kadar neden tedarik edil- ı 
medi? 
Gümüş liraların kalpları çıktığı 

u:ın tramvay biletc;ilenne bunları 
almamak emri verilmiş. Ya, herkes ı 
Tramvay idaresi gibi , kalpları çık- I 

1 tı dıye bu paraları almazsa ne ola
cak? İdare, bu kararile devletin 
bir sikkesinin kıymetini sıfıra in
dlnlilinin !arkında değil mi? ş;ka- 1 

yetlere verilen cevaplara karşı ı-:z 
de bu sualler! 

SORUYORUZ! 

GÜNÜN 
TENKiTLERi 

Ağam attı!.. 
- Ne okuyorsun? 
- Alrikadaki harbi: Aden lima-

nına bomba attık, tayyare sahasına 
bomba atlık, Sollum il< Sidilıura
ni arasına bomba attık diyorlar. 

- Altık dedin de lıatıruna geldi. 
Bırak şu harp havadislerini de sa
na bir fıkra anlatayım: Eski za· 

fKDAll 

Bir Kanun Layihası 1 

Ordu _emrine giren sivil memur
ların eşyası ucuz taşınacak 

Türk-Rumen 
ticaret ittifakı 

?9 - BIRiNCİTESRIN l!MQ 

DIŞ~ 

POLİTİKA 

Sinir Harbi 
YAZAN: Profesör 

Hüseyin Şükrü BABAN 

A lmanlann bu cidalde, hat-

manda Tuna vililyeti valisi orta- Devlet Demiryollan ve !imanlan teı- 'ı veya ...tenle ordu hizmetinde ~tın
lık kararıp kerahet vakti &elince kilalı kanununa ek olarak ve Meclise 1aca1ı: bütün sivil phıslarm ve bunlara 
•çilingir hazırlansın!• dermiş. Ha- Yerilmek üZere hazırlanan bir kanun li- ait hiımet eoya ve ına.1zemesi.le aıefed 
vuz basına rakı tepsisi ;:et:rJir, va- yihasına göre, devlet meteoroloji umuın zaU eşyalannm nakl.i,yatı demiryollan 
li başına takkesini, üstüne gecelik mödürllülile buna benzer sivil teşki- llııerlnde üçle bir ücnoUe 7aptlacaktır. 
entarisini tıiyer, tepsinin önüne lAUarın seferberlikte başkumandanlık Nakliyabn suret ve ,su DahillJ'•, Mü
geçermiş. Siki kadehi doldurur, emrinde bulundulu zamanlarda, memur nakale ve MilU Mtıdafaa velclletlerince 
veli alıp diker ve mezeve uzanır- larile malzemeleri devlete ait nakil va- hazırlanacak bir talimatnameyle tesbit 
k.en, gür sesli münadi haykırll'nıış: ııtalarile nakledilecek; kara, deniz, ha- oluncaktır. 

- Ağam attı!.. va, jandarma, gü.mrO.k ve orman fnu- Devlet Dcnizyollan ve Limanlaı:-nda 

Tatbjkat için bir tali· 
atname hazırlandı 

Ticaret V ektileti Tör. 
kiye • Romanya ticaret 
anlapnmının tatbiki için 
bir talimatname haula
mıfhr. 

Anlaımanın tatbikine 
lüzumlu bazı formalitele
ri te•bit ıçın Bii.krefle 
milıakereler yapan heye
timiz salı günü ıehrimize 
dönecektir. 

ta ona tekaddüm eden se
nelerde, hasımlanııa knrşı kullan
dıkları en mühim siliılılardan biri 
ele- sinir harbidir. 

Sinir harbi, kısaca harbin, bir 
qfhasulır. Nasıl ki hücumdan ev
vel taanm:a uğrayacak mevzilere 
karşı topçu istib~atı yapılır. Öy
lece taarruz edilecek memleket ef
l<irı da haberlt!rle bombalanır. Bu 
jıaberler sabahleyin vaziveti ka
ranlık ~österirken bir mart havası 
gibi öğleye doğru berraklaşır, fa
kat ikindi vakti vine siyah rengo 
boyanmak üzere. Halen tatbik e
dilmekte olan usul de budur. 

Ve biraz ilerde duran top ateşle- halaza ve harıta umum müdürlükleri 
· · · B ı nakliyıt ta asgari tarifeye tftbi tutula-nırmış. um... subay ve eratıle askeri nakhyat ve em-
Tuna valisi ağa keyfe gelir, ltir niyet teşkil&tı mensuplarile polis t\mir. cak, yalnız mtit.eahhitıere ait nakliyat 

kadeh daha yuvarlar yuvarlamaz, 1 ve meınurlarının bir sefer arifesinde tam ücreLle yapılacaktır. 
münadi ıı:ene seslenirmiş: ___ · -------------------

-Ağam attı!.. o J d K•• y.. ·ı J • 
Arkadan da top gürlermiş: !Jum!. e p o ar a o- u n çı e erı Bükreıteki müzakere -

lerde te•lim ıartları ve 
diğer noktalar ii.urinde 
mü.tabakat hti.ıl olmuf • 1 

Elyevm bu sistem ve usul Bal
kan yarunadasına da tatbik edil
meğe başlanmıştır. Romanyaya 
belki miktarı harikulade rok olmı
yan subay ve erler göndcriln1iş ol
makla beraber buna muvazi olarak 
propaganda ve sinir taarruzu baş
ladı. Birbirini nakız haberler Sof
ya, Bükres, Belgrat, Atina, Londra 

Seıamitzu~tsEDEs miir bulunmıyor Üzerinde hile 
1 

PiYASA Erken gelen kış her
kesi telaşa düşürdü 

Çilelerden az mik
tarda iplik çıkıyor 

tur. 

ADLiYE ve POLİS Balık konservesi ku-
Birkaç gündenbcri devam eden vakit- Çile halinde yün ipliği sat:şları 

tusu bulunamıyor ı•iz soğuk herkesi telaşa _düşürmüştür. üzerinde mühim bir hile. yapıldığı 
1 1 

ve Romadun yağmaktadır. Su da
kikaya kadar alınan malumata gö

_____ re \"aziyel ana hatlarında şöyle 

hulasa edilebilir: 

Ölü maaşı alan Romanyaya Almanlar bükôme. . Dün sabah hararet derece:;ı sek.ız.e kadar 
1 
meydana çıkarılmıştır. Tıcaret 0-

Balık ve saıre konserve fabrika- düşmüştür. Evlerde sobalar kurulmak-, dası bundan bir müddet evvel yap
ları bu fıe.~e ~aa.lıyc tl~ .bulunama- ta, kalörirerli apartımanl~d~ ~iracılar~ tığı bir nizamname ile çilelerin ü
mak tehlı .. esıle karşılaşmışlardır. la ev,'ahiplcri ara.sında ıhhlailar çık- zerine yün iplıği miktarının yazıl
Bunun Sl'bebı teneke kut~ buluna- makladır. Apartunan sahiplerinden ba- 1 ınasını meoburi kılmıştı. Halbıılti 
mam~sıdtr. Fabrıkalar alakadar!~- ulan kalöriier yakmak için teşriııisanı 1 kontroller neticesinde son günlerde 
ra murac.aa t ederek, teneke tanını- 1 i, bazıları da 15 teşrinisaniyi bekle-1 bazı fabrikalar . tarafından 80 gr~m 
nı ıstemışlcrdU:: . Fakat yakında ınektedirler. Kiracılar ise şikayet v. olarak hazırlanan çilelerdeki ıplik
İnV'ıltereden __ muhım mı_ktarda t_e- prolcstolarda bulunmaktadırlar. Soba ve lerin bir kJsmını çald»kları ve me
neke gele<:egı haber verılmektedır. soba boruları üzerinde büyük fiat yük- sela 70 gram ipliği çilenin üzerin-

tin talebile ve orduyu tensik için 

l• Viyana hakemlik kararının .tama-ma 1ye memuru nıiveti muhafaza. kaydı icabı ola-

Mcddeiumumi teczi
yesini talc p etti 

ftalyaya yumurta sekli ğı vardır. 10 liradan aşağıya eslo de 30 gram ya..:d.ğı için bu :;ekil, 
gönderilecek teneke bir soba almak kabil değildir. de halka sattıkları anlaşılmı.ı;ttr. 

Eminönü malınü.dürlüğil zat maaşları 
tevzi bürosu muhasebe ve tahakkuk me
muru Servetin Asliye sekizinci ceza mab 

rak gelmişlerdir. .Maksatları Bri
tanya nüfuzunu ve ıe,ebbüslerini 
kökünden kazıyarak petrole ve di
ğer tabii membalara tam ve kamil 
olarak el koymaktır. Maamafih bu 
kadar mı\sum gibi ilarle edilen bn 
teşebbüsün müstakbel, muhtemel 
hareketler için Romanyayı bir ü• 
gibi kullanmak imkanını selbet:ııi
yen haberler de uçurulmaktadır. 
Karadeniz sahiline gelinmiştir. O
raya Alman tahtelbahirleri sev-

İtalvadan yumurta istenmekte- Soba boruları ise müthiş pahal ı dır. Fiat Bundan ba~ka üzerinde miktarı 
dir. Bu talep bu seneki ihracatları mürakabe komisyonunun bu yolJa tel· yazılı olmıyan çilelere de rastlan
azalan vuınurtaeıları mrnnnun et- 1'1kler yapması beklenmektedir. Diğer rnıst: r. Bu vaziyet karşısında pi
m.iştir. Hazırlıklara ba.,c;;Janmıştrr. taraftan sömikok kömilrii buhranı art- yasanın daimi ve sıkı bir surette 
Otomobil lastiği getiriliyor maktadn" Blf çok depolarda kömür kal- kontrolü '-ararlaşmıştır. 

kemcsinde vazifeyi suiistimal ve z:im
metine para geçirmek suclarile muha
kemesine başlanmıştır. 

Tahkikat e\-rakına ve iddiaya göre kolunmaktadır. Esasen Bulga-

Basrada da mühim miktarda o- mamı~tır. Depolar müracaatları sıraya 

torıoobil lılstiili olduğu haber alın- koymaktadırlar. 

mışt:r. Otomobil şirketleri derhal Denizlerde de fırtına devam etmekte 
siparic:ler vermişlerdir. Bunun i- ve ktiçük vesait hıilii Karadeniz.e çıka
çin akreditif de temin edilmiştir. 

Altın boyuna yükseliyor 
mamaktadırlar. 

Kandilli rasathanesi müdürü Pro[esör 
Altın fiatı yiikselmekte devam 

etmektedir. Dün oivasada 2400 1.-u- Fatin, birdr-nbi.re bastıran soğuklar hak-
ruş üzerinden muamele yapılmış- kında den1iştir ki: 
tır. c- n.1emleketimiz, şimalden gelen bir 

ı Ankara bor~ası \ 
- 19 . 10 . 940 -

Kapanış fiatları 
1 Sterlin 5.24 

100 Dolar 129.20 
100 İsviçre Frc. 29.7725 
100 Drahmi 0.9975 
100 Leva 1.6225 
100 Çek Kronu 
100 Peteta 13.90 
100 Pengö ıS.5325 

100 Ley 0.6~ 
100 Dinar 3.175 
100 Yen 31.1375 
100 İsveç Kronu 31.0975 

Esham ve T&lı..ıt\I 
Sıvas - Erruru.m 1 20.-

-
Emniyet Sandığının bir 

kolaylığı 
Emniyet Sandığı, ev ve emlak 

almak ve salmak istiyenlere tavas
sut etmek, satıcılara müşteri, müş
erilere arzusuna uvııun emlak bul
mak üzere bir servis tesis etmeğe 
karar vermiştir. 

RAMAZAN: 18 
20/10/940 P A Z A R 

Öğle 11 591 İFTAR 17 22 
!kindi 14 59 Yalsı 18 51 
Akşam 17 22 İMSAK 4 38 

soğuk dalgasının tesirindedir. Fakat bu 
so~uk bir kaç günden fazla devam etmi
yecektir. Bu vaziyet pastırma yazının 

çok güzel geçeceğine işarettir. Tel.aşa 

lüzum yoktur, Daha bir çok iyi havalar 

ıöreceğiz.> 

Çift tedrisat usulü 
lağvedildi 

İlk okullarda birkaç vıldanberi 
bina müsaadesizliği yüzundcn tat
biJ< edilmekte olan çift tedrisat u
sulünün sür'atle kaldırılması için 
İstanbul vilayeti tetkiklere başla
mıştır. 

"imdiye kadar yapılan tetkikler 
neticesinde İstanbulda Beyoglu, 
Fatih ve Eminönü havalisinde çift 
tedrisat yapan yirmi beşe yakın 

ilk okul vardır. Bu okullar için ye
ni binalar kiralanacak ve talebeler 
binaları müsait olan okullara da
ğıtılacaktır. 

Seyhan Halk Partisi 

reiıi öldü 

Adana.19 (A.A.) -Seyhan Halk 
Partisi Reisi Fahri Ugurlu dün 
ııece Parti içtimaından sonra ye
mek yemek üzere aittiği Yeni otel
de nezfi dimağiden ölmüştür, Ada
nanın bu değerli çocuğunun ölümü 
burada bc1yük teessür uyandırmış
tır. 

BELEDiYE 

Servett Sadullah adın~a birinin altı ay- ristan adımını çoktanberi mihvcr
lık m:ı.aşını Abdullah ismine kazdırdığı cilere uydurmuştur. İtalya hancda
sahte bir ınührü kullanarak almıştır. nile sıhriyet ali.kası da vardır. AJ
~Iahkcınedc şahit olarak dinlenen Şerit,· manların himmetilc Dobrucayı al-

Eelediye muhasebesine h:idisenin cereyan ettiği tarihte Eminö-, m.ıştrr. Akdenizde mahreç üınitleri-
memur alınıyor oü ınaJmüdürü olduğunu, ille tahkikatı ni de taJıakkuk ettirecek ancak 

Beledive muhasebe teşkilatında- keııd•• inin yaplığmı, ölü Sadullahm kı- yeni hakimlerdir. Binaenaleyh Ro
ki açık memurluklar için kanunu- l.lnın babasına ait maaşı kendisine ge- manyaya gelmek ayni zamanda e
evvelin beşinde bir n1 üsab:ıka im- çirtmck için muan1eleli istidasının Ser- sasen emre D.made Sofyayı daha 
tihanı acılacaktır. vete havale edilmesine rağmen mazım- ziyade Berline yaklaştırmak de-

B.. d ·· k l nun bu muameleyi intaç et.miyerek Ab- mektir. Hala resmi Alman askeri 
utçe e muna a e Bulgaristanda yoktur·, fakat sivil 

S 1 · .. B Jed. d V 1. · · dull.ah adına kazılmış muhürle üç aylık 
a ı ıı:unu e ıye e a ınm rı- seyyahlar, Reuterin bu sabah ba-

vaseti altında ve .merkez müdürle- nıaaşı iki defada ald.ı~ını söylemiştir. her verdi'" ,.e,.hile, pek "'oga'"" lmıs-
rinin 'iştiraki ile yapılacak toplan- Müddeiumumi iddiasını serdetmiş, Ser. tır. Kışı;· ba•~nda Bulg'aristanı~ 
t d tah · t b't f 1J · vetin vazifeyi ihmalden evvelce de mah- "' 
ı a sısa ı ı en ası ara yenı- Almanlar için bir şitaive veya 

den münakale suretile para temin kUmiyeti bultınduğunu, suçun sabit ol- kaplıca yeri olduğunu bilmiyor-
edilecektl·r dug-unu söyleyerek 240 ıncı maddeye gö_ 

· duk. Romanyaya iniş böylece esa-
K 1 1 •ht ' re eczalandırlmasırıı istemiştir. IVIuha-aza arın yo ı ıyacı sen mihvere müteveccih Macar ve 

Belediye Reisliği kazalara gön- keme karara kalnı, .r. Bulgarları tamamen Berlin hava-
derdiği bir tamimde, kaymakamla- Kıskanç bir genç sokakta sına uydurmuştur. 
rın kazaların yol ihtiyacını tesbit metresini bıçakladı Almanlar bu tarafta mesgulken 
etmelerini istemi!;tir. mihverin malüm olan u•ulii verhi-

B 1 d h b • · Dün sabah Beyoğlunrla Serdar Ömer "' 
e e İye mu ase ecısı le İtal)·a da keıidi sahasında uğ-cadde.sinde bir adam kıskançlık yüzün· 
Ankaraya gidiyor rasmaktadır. Yani Yunanistan ve den metre.sini sokak orta:;ında bıçakla-

Beledı,·c muhasebe müdürü . Yugosla\'lar ile meşguldür. Yuna-' oııştır. Bcyoglundu oturan Azını adın-
Muhtar BeledivPVe ait işler hak- nistaıı şiddetle, Yugoslavya La da-

daki bir genr, MclCo isminde bir kadın- b k t'' ti t "k b • kında izahat vermek üzere Anka- ' a az a ıyye e azyı çem erı 
la dört ay evvel tanışmış ve beraber alt • lı t A ti raya gidecektir. ııı" a ıımış ıı-. rnavu ~rın 
,aşan.a~a ba~aınışlardır. Aımi çok kıs- hakkını mu'"daf ·ı · ı·tal Matbaacıların müracaati 0 aa vesı esı yan 
k.anç oldugundan ~felfo kavgalara da- matbuatının gündelik yazıları ::ıra-

reddedildi · yanamıyarak evden kaçmış Azmı de dün sına girmiştir. Bir taraftan da as-
Matbaacılar, matbaalarının ima- .abah onun yolunu bekleyerek :<alça- keri tahsidat devam etmekte, hat-

lathane olamıyacağını ileri süre- t •- · ka ta· denı"zde ı·talyan fı"losu İngı·ıı·:ıı tandan ağırca yaralaını.,. lr . .n..r.mı ya · 
!'ek bina vcr.e-isi tarhında değişik- ianınış, Mel!o Beyoğlu h:ıstanesine kal~ .donannıası ile çarpışmaktadır. Yu-
lik ···~ılmasını Belediyeden iste- ~u-ılmıştır. nan matbuatının dikkat gözünü 
mişlerdi. Maliye Vekaletinden ge- ehemmiyetle celbeden son müsa-
len cevapta matbaacıların müra- Kıskan,;lıktan katil olan deme_ ki burada İtalyanlar üç ye-
caatları reddedilmi!;tir. adamın muh:ıkemesi ni ve seri torpito muhribi kaybet-
M O T E F E R R J K Taksimde Sazlıderede metresi Pembe- mislerdir - şüphesiz Yunan cfkiın 

Dahiliye Vekili geldi 
Dahiliye Vekili Faik ÖZtrak dün 

ıabahki ekspresle Ankaradan şeh
rimize ıı:el.ıııiştir. Perapalas oteline 
inen Vekil, öğleden evvel Valiyi 
kabul etmiştir. Kendisinden saY'm 
ve şehir i!;leri hakkında izahat al
mıştır. 

vi kıskançlıkla tabanca ile ateş ederek üzerinde tesir icrası için teşebbüs 
öldüren paçavraCı Tahirln muhakemesi- edilmiş hareketlerdir. Yugosla\·
ne dün 1 ci ağırceza mahkemesinde baş- yanın da İngiltere mukavemeti

ne fazla itina ve hürmet ettiği 
nakaratı Roma matbuatında sık
laşmal'a ba§lamıştır. Maamafih 
Yugoslav başvekili cenubi Sırbis-

lanmıştır. Tahir suçunu itiraf etmiş: cNe 
yapayım, kıskanıyordum!> demiştir. Mu 
hakeme şahitlerin dinlenmesine kal-

mışlır. tanın kan pahasına elde edildiğini 
Bir kalpazanlık suçlusu ve binaenaleyh muhofaza edilcce-

muhakeme ediliyor ğini tekrar ederek bu suretle miJı.. 

~ı••llJl••••••·~~~~-~---•••••-ı••li" .. tün bütiin mahvediyc.r. - Sen benim sahiden çapkın 

1 
ikdamın Edebi Tefrih·ası : 43 1 Bir giin gene ba' a gelmişti: söz bir adam olduğuma Iuınisin! 

Kalay ve İngiliz modeni denilen biı vercilerin takviye ettikleri Bul· 
ki, sözii değiştirdi: maden halitasından 50 adet 50 kuruşluk garların kolay ve mücadelesiz biz 

- Yoksa majüskül •A• ile aşk para basarak istanbula getirip sürerken av ele geçirmek gibi bir hayale ka-
gene sayfiyeye gilınekten açıldı. - Yanılmadığıma da eminim. 

- Bizim le geliyorsun değil mi? Hem bu pek belli ..• Hakkın da vat .. 

KISKANIYORUM ' 
1 diye sordu. - Ne hususta? 

D~iindüm: - Pe•ine düştüğün veya sevdi-
• - Galiba gelemiyeceğ:m, dedim. ğin kadını bırakmamak hususun

Adeta kızdı: da ... İnsan sevdijii bir kadını ilci 

1 
y S E L ,\ M 1 f Z Z E T 1 - Bu sene bir soğuklu~n vı:r. a•· bası bos bırakırsa, ondan sonra • ..._.1m.emm8nZm8•n••:••••••••••••ıııc•••:im••ıl Ne di)'e sanki nazlanıyorsı:ıı. o kadına veda etmelidir ... 

• 
1 

• - Na~lanınıyorum. Bunu bana !':Öyliyen metresimin 
- Bütün yaz tnş kcsileceksen._, beni bir çıkmaza atmıştı, içinden - Anıına biz mutlaka senin gel- koca'1ydı ve Lu söz beni ta kal-
- Gelmiyevim daha iyi değil çıkamıyordum, çırpııııyordwn: Ne meni istiyoruz. biıııden yaralıyordu. Bu bir ölüm 

mi? yapacaktım? Nereye gidecektım? .- Bir çok işlerim var. Mühim yara,;ıydı ... Kalbime sanki bir bı-
Bedia yanıma sokuluyor, çene- Dtışünüyorııın, hep bunu diişii- hır tezim var. Bitiremiyeceğim. çak saplandı. 

mi oksııyor, tatlı bir sesle: nüyorum, fakat bır çare bulama- -=-: ~u sayfiyeye gitmeitc nıani Birdenbire yerimden fırladım. 
_ Ben bir şey sö)·liyemem di- dım, bujla bicbir çare )'Ok; hiçbir de~ıldır. İtidalimi kaybetmiştim... Sarsıl-

yor: en.er gelirsen \:ok, anıma çok çıkar yol yo!c. İnıkci.nsız!.ık içiııde- - ~.u ~al ben dinlenemiycccğim. dını. dLJaklarıını ısırdını. Kendimi 
SC\'İnece!?inıi bilirsin. Elbette kj yim. - o~ lc~ '! C isln İçinde iş var. 'tutlU!,ll. Sustum. 
bütiin yaz seninle beraber olmak Ilazan bir hal çaresi bulur gibi Birdcnbır~ ~asaladıın: 1 O de"aııı etti: 
isterim; senden uzak kalmak is- oluvorum, fakat derhal karşıma bir - Ne işi? _ Ne o. bam teline bastım p-
ten1cın. Fa.kat pek ta:.H, burada bu- mini çıkıyor. - Ne işi olacak, bir kadın işi.. liba~ Sana bir baba nasihati ve-
l~tuj{umuz gibi buluşamayız.. Bediaıun mevcudiyeti, haklan, - L\ulan1adıın? 1 re~·iın ıni? .. 0

8izim ~ideceğimiz ye-
- İslanbula inemez mjsın? hareketleri, sözleri. istikba~ııi çiz- - Haydi haydi, muhakkak biri-+ re ~akın b:r yere götür ... Günde 
_ Bir bahane bulursam •• Bu da diğim ince ipeti yırtıyor; parçalı- ne a<ıksııı, bırakıp geleııııyorsun. bir iki •aat kaçamak yapıp gider-

kolav değil... yor._ Veya... 1 sin. görürsün ... 
Yalnız kaldığım zamrn zihnim- Bu sesai2 de olmuyor, kocası, - Veya?.. Güldü, katıla kahla güldü: 

de hep bu sözler dolaşıyordu, ken- damdan düşer cibi .Oylediği bir - Veya onun gittiğ-i yere gıdc- - Gecen sene Yeşilköye giderdin 
di kendime mü lem ad iyen bu söz- sözle, suiniyetle değil. hüsıtüıU- ceksin. ı ya 
leri tekrar ediyordum; bu siWu l yeti• 5Öy1ediği bir sözle beni bü- Kahkaha ile giildünv Kaşlarım faz.la çatılnwı olacak 

mı?. rakalanan Çatalcanın Ormanlar köyün· i_ılmamalarını hatırlatmak istemiş.-
Nihayet patladun. Neler söyle- den Ahmet Şımşirin muhakemesine diln ır. Makedonya ikinci bir Dobru-

d""' · b"I · . ca lokması olınıyaca.ktır. Fakat ri-ıgımı ı mıyorum, ağuma geleni bir,ncl ağır ceza mahkemesınde başlan- vavetlere göre bu memleket A· 
:;»ylüyordum. Odada dolaşıyor- ınıtlır. Ahmel Şitniir bu paralan ken· vusturvadan, Bulgaristandan, Ro-

um. d.islnin basmadığını iddia etmiş ve şa •. manyadan, Macaristan ve Arna--Yok efendim, yok ... Beyhude 
k b.iUcrin celbi için muhakeme başka gil- vutluktan hareket edecek kuvvet-yere endini yoruyorsun .. Kadın 

bana vız ı:elir!. Benim hayatımda ae kalmıştır. !erle her taraftan birden sarılmak 
kac'ın diye bir şey yoktur .. Erkek- * istenecektir. İtalyanların vazifesi 
ler de bana vız gelir ... Anlıyor mu- * y_,,.,,.ııçarşıda Yağlıkçılarda mani· Yunanı tazyik olacaktır. Böylece 
sun ne dediğimi? .. Her şey vız gelir faturacı AJeksan oğlu Boğos metresi 59 Brenner görüşmesinin meyveleri 
b ' N k d k k H kuru• olması iktiza eden bac;mayı 100 alınıyor demektir. Akdenizde her ana... e a ın, ne er e ..• er • ta ft İ 
şey, her şey vız gelir!.. lcuruşa satmak suretile milli korunma İ ra an ngilizler sıkıştırılacaktır. 

O beni dinledi, dinledi de. tepe- kanununa muhalif harclı:etten Adliye7e Wyanların Mısır harekatını şi• 
den inme bir mantıkla •ordu: verilmiş ve dördüncü sorgu hlkJmll- detlendirmeleri ve hatta İspanya-

- Şu halde bu du··nyada nen nıa da bu hengamede ilerj atılmıt-ğince tahkikata başlanmıştır. 
var? Hayata ne ile bağlısın?.. sı tabloyu tamamlıyacaktır. Bütün 

* ŞiJıli ve civarmcla mUlıeacld!t n-- b •ht" 1 tahmi t 1 "hl Sustum. Durdum. Yüzüne bak- u ı ıma , n ve e nu er 
ler'i soyan ve hırsızlık yaparken rastla- sinir harbinin zaruretleridir. 
dılb kapıcı lan tehdit eden ve yarala:ran Hu·· ••yı"n Şu·· L ,. BABAN 

Bir kere daha kendimi tutaıııı:ya. Musa Er~ dün birinci sulh ceza mal>- - l<TD 

cakB. d-.ıtlı)d·acab~tımk . li . lomıesinde sorı11.17a çekilerek tevkif <>-

tun. 

e ıa a ı, ır an se gıbi ağzı- , lımm rtu 
ma doluvor, beni bogu-yordu u r. . . * Kadıltöyürule Ha&an- mahalle-Bu kanı suratına püskürecek: 

öıde 77 numaralı evde Şuiment isınm

de bir kadın oturduğu odadaıı, mıuı-

oonra oöndürillm(lştür. 

•'.\olcraktan kurtul! .. Hayata be
ni bağlıyan bir bağ var: Karm!
dh·ecektim. Bediayı seviyorum! .• 

(Arkan varJ 

* Soför Abdullahm tdaresinddd 1m 
numaralı oornobil Fevzipqa caddesm... 
den fiderken Kar.ıgllinrülrte oturan lJ 
raJ)annda Hll:mi17e !mı.inde bir 1aaı 

.,ıdan l<rnlcım aıçr~ neticesi yan- ı:ıuımut. alır yanlamışbr. Yaralı bu. 

cıı. çıkmış ve W -- J'8Dd.ıldaoı - lıaJd.ırılmıa, IQ!ör J'l+:a!"'m • 1 
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Bar ... 
Ya2an: NİZAMETTİN NAZİF 

Eırk~lf\'lo lhl©lır!P) g©~öO~ 
aısk~ırDik m~~~o~o·~ırR 

A vnıpanın göbeğinde ve A$- ----•ı---- Bir kesik ı..u:ak 

şist devlet, taarruzi bir itti- 1 ayesi Milli Şef Yozgat lisesi! 
sergisini şereflendirdi 

LONDRADA 1 

YAPILAN 
TAHRİBAT 

Fransız dilinde düğün kelimesi-

yanın öbür Ucundaki ÜÇ fa• o ç u·· z 1 u·· h 'k A 

fak yaptılar. Berlindc iın7.alanan mua- Kayseride kcsilnıiş olan bir in-
hede, esasen mevcut ve ınahiyeti mu- k 1 • · 

~~~~~~~~ı-~~~~-~ 

Milli Şef eserleri takdir etti ve ta
lebeler hakkında iltifatta bulundu 

Ankara, 19 (A.A.) _ Reisicum-ı Milli Şef ser~ide. teş~ir edil?'ek· 
hur 1sm· t ın· •• •• S · ._... arı!- le olan eserlerı aüka ıle tetkik e-

e onu ergıevı=e ' 1 b 1 · · in başarıların-
mış olan ve Yozgat Lisesi talebele-lderek ta e Lie.erımı~ ..• t enine 

. . 1 . d .. kk dan dola vı se rCSLDl ogre m 
r~nııı cs~r. e~ın e~ m':°'e tept ~e- takdir ve memnuniyetlerini beyan 
sım sergısını bugun zıyare e mış- . . · 
lerdir. etmışlerdır. 

Bar/ine bir mi•li ftı:&• 

lau i • d • • ıi il• c e it 

nin iki karşılığı vardır: 
1 - L'hymenee, 
2 - Noce. 
İlk kelime hemen hemen cisti

ınalden sakıt" tır. Yani eskicedir, 
pek kullanılmu. Halk dilinde de, 
itinalı konuşma iptilıismda olanla· 

ı rın dillerinde de ikinci kelime iti
bardadır. 

•NOCC• kelimesi düğün manası· 
Londra, 19 (A.A.) - Harp na geldiği gibi bcıvardalık, zampa-

kabinesi ılıasından devlet na- ralık etmek mukabili olarak da 
zırı ve harp istihsal8tı komi- mecazen kullanılır. Kadınlı mtt-
tesi reisi Arthur Greenwood. !islerde kala tütsülemek de aşağı. 
İn.-ilterenin cenubu Sarkisin- yukarı bir nevi düğün savılamu 
de bir fabrikayı ziyaret esna· mı? Sayılır şüphesiz ... Biri meşru 
sında işçilere hitaben şu söz- bir düğün, öbürü gayri meşru bir 
leri söylemiştir: dliğün, fakat ikisi de düi(ün. 

• Alınaııyanııı İngiltereye İmdi, dilimi2de ıslattığımız bak· 
indirdii(i her darbeye muka- layı çıkarıverelim: 
bele edilmiştir. Garbi Alman- Bir mütldettenberi köylerde, ka-
n ile Rhur ha\'zası , İngiltere- saba ve şehirlerde rakılı, çengili, 
n in herhangi bir noktasından kö.-ekli. cinayetli düğünler yap-
daha çok fazla müteessir ol- maktan vazgeçmiş IJulunuyorın. 

Madrit, 19 (A.A.) - Suner_. ha
riciye nezaretini deruhte ettikten 
oonra Ispanyanm şımdı kendı _va
zivetini ve kendi hakk:nı bildıre
bilecei7ini beyan etmiştir. 

muştur. Londrada yapılan ha- Bunda Hükiimetin açık dikkatleri, 
Londra, 19 (A.A.) - Reuter: sarlar Berline bir misli fazla- il Halkevlerinin devamlı irşatları 
P-0lonya hudutlarından Londra- sile iade edilecektir.• büyük bir. rol oynııınıştır ve oynu· 

daki P-01-0nya ajansına gelen ha- ı 1-------~----•====...!I yor. 
berlere göre, Alınan is'.(alinde bu- T Neden? 
lunan arazi dahilinde beş bine ya- aS a1• anSlnln Zira bir delibnlının evlenme-
kın P-Ol-0nyalı Gestapo tarafından sinden maksat bir yeni yuva kur-Nazır sözüne devam ederek de

miştir ki: 
.Kavbedilecek. bir dakikamız 

bile "oktur. Dünya hiidisatının her 
dnkikası, İspanyanın talihi ve is
tikbali ona bağlı olduğu için, Ya
kından takip edilmelidir.• 

idanı edilmiştir. • k• t k • b • mak ve devam ·ettirmek olduğu 
İdamlar Varşovanın 20 kilomet- 1 ı e Z ı l halde, dü.,.,,, hesaba kitaba gelme2 

re simali l(arbi5inde Polmiry kö- masrafları ile yuvayı, daha ku-
yünde infaz edilmektedir. rulmadan, kurutnuıktadır. 

KISAA.JANS 
HABERLERi 

Suner şu sözleri iliıve etmiştir: 
·Denizaşırı memleketlerdeki fa- • 

lanj teşkilatı İspanyanın siyasi· l-------------1 

havatında mülı.i.ın bir rol aynıya- İngilterede 
caktır .• 
Nazır <Nuh zamanından kalma• 

formüllere hiQbir kıymet verme
dii!ini söyliyerek sözlerini bitirmiş
tir. 

* Londra: 19 - Dahili Enıniyet Ne
zareti, sığınaklarda kullanılacak olan 
karyolalar için 12 bin ton çelik tahsis 
edilmiş o'ıctutunu bildirmektedir. * Londra: 19 - Kral ve Kraliçe, 
Londranın bombardımana maruz kalan 

Norveçteki yeni rejim bir nı'1h•llesini teftiş etmişlerdir. 
aleyhtarlığı 1 ' Hindistanda 

Bala, 19 (A.A.) - Basler N atio
nal Zeitun~ gazetesi Stokh-0lnıdan 
ald:ğı şu telgrafı neşretmektedir: 

* Yeni Detw: 19 - Fransanın Kal
küta ve Bombay konsoloslarının sıfat 

Moskovada 4 devletten Binaenaleyh di.kkntlerimiz ve ir, 
mürekkep bir konferaıu şatlarınıızla e-ayet doğru IJir iş ba-
toplanacnğı yalanlanıyor şarmış bulunuyoruz. Fakat şu bar-

ların her gün bir ,.enisinin a~
Moskova: 19 (A.A.) - Tas ajan- sına ve dolup dolup boşalmalanaa 

sı teblı.i! ediyor: baktıkça insanın; 
J apcınvada çıkan Hosi gazetesi - Bu ıae periıiz.. Bu ne 18hana 

16 birincitesrin nüshasında Sovvet turşusu! 
hü.kUmetinin Moskovada dört bü- Diyeceitf tutuyor. • 
vük devlet, yani Sovvet Rusya, Evet._ Bu ne perbi2, bu ne li-
J aoonya, Almanya ve İtalya mü- hana turşusu! Bir taraftan halkı, 
messilleriııin iştira.kile bir k-0nfe- masraf olmasın diye en mes'ut bir 
ransı toplamı va karar verdiğini e-ününde eğleDmekten menet, bir 
neşretmiştir. taraftan da bar kapılarını aç; 

Tas ajansı. bu haberin hakikate «- Buyurnn yıi ümmeti Muham
uvrun olmadıöını be"ana mezun- met! İşte zurna, i,te davul... İşte 
dur. çen"' işte köçek! Girin! Yeyin! İ

TAS AJANSININ BİR 
TEKZİBİ 

çin! Ne kadar paranız varsa döküp 
saçın!,. 

Norveçte yeni rejimin kararna
melerine karşı muhalefet şiddet
lenıni<tir. Şiddetli tedbirlere rağ
men Puisling aleyhinde bir çok vi
layet şehirlerinde tezahürat vuku
-bulmuş ve milli meclisteki Quis
ling taraftarlarının evleri hasara 
uğratılmıştır. 

ve saliihiyeUeri Hindistan bükümetince 11\foskoa: 19 (A.A.) - Tas ajansı Diye bağır ... 
Fransız dilinin mantıi:ı tam ye

rindedir. Bu barlarda yapılan şey 
«noce,. un yani •düğün,. ün tam 
kendisidir. Öbiiriinde ev sahibi bü
tün masrafları görüp misa~irlerine 
•buyur. eder, bunda zıkkımlanılan 
her kadeh, köçeklerin her dolanışı, 
rengilerin her kırıtışı avuç dolnsu 
para ile ödenir. Barlar, o hol ışık
ları ile kınagecelerini ve ikide bir
de kısılan lambaları ile loş 2ifaf er 
dalarını andırırlar. Andırırlar de
ğil tamanıile öyledirler. Meşru ol
.mıvan düğünlerin lanagecelıeri ve 
m.,,.,.u ol.mıyan zifaflann odalan_ 

2 ilkleşrinden itibaren tanınmıyacak:tır. bildirivor: * Bombay: 19 - 16 teşrinievvelde \ News Chronicle, Dailv He:ald, 
batı Hindistanı sahillerinin bir kısmın- Dailv Mail ve Daily Ekspress Inııi
da hüküm süren bir fırtıno 2000 kişinin !iz ırnzetelcri, Sovvet kıtaatının 
ölmesine sebep olmuştur. Hasar 250.000 Romanvaya <ıirdiğine ve Karade-
İngiliz lirası tahmin edilmektedir. rıizde v!ne bir Sovvet torpidoou-

Bulgaristan Ziraat 
, Portekizde nun bir Rumen vapurunu batınnıs 

olduğuna dair, Reuter ajansının 

Nazırı Romada 

Roma, 19 (A.A.) - Stefani a
jansından: Bulgaristan ziraat nazı
rı Ba.,...ianof, Napoliden buraya 
orelmiştir. 

istila •• •• gunu 
(Baştaarfı 1 inci saııfada) 

* Lizbon: 19 - Almanyanın Porte
kiz elçisi bugün tayyare ile Ahnanyaya 
hareket e1.mistir. 

ispanyada 

* Madrid: 19 - Genp~·al Fı-ı.nko'nuo 
babası General Nilco1a Franlto, ağır su
rette hastadıc. 

lsveçte 

* S
tokhoJm· 19 - r·s,•~ Hava d3fi sada dört ay süren bir seyahattan .. · . "' 

d .. ·· 1 b" uh b" u· e bır" bataryaları dun Scanıa kıyılan yakı-
onnıuş o an ır m a ır 1 · l .. . 

Frans:z doktoru işgal altındaki nında Isve~ to:ra= an u;erınd"n. ~.çan 
Fransada bulunan hastanelerde a- üç Alman mı ardırunan ay~·.:ıresı uze-
.. tt · Al 1 rine at~ açmış ar . J!ır sure e .:-.:aralanmış bınlerce - * Stokholm: 19 _ S!elani: Malum 
rnan askerı gördüğünü haber ver- 1 n bir sebep yüzilnden soo kilo-. 1. B F o mıya 
roış ır. u ransız doktoruna na- ·gram infilak edici madde, Stokholm'un 
zararı bu askerler nakliye vapur- şimalinde kain Kar1sko7.a şehri yakı
Iaı·ı ve sallar içinde isti.la emri nında bir mühimmat fabrikasını tah-

ibeklcdikleri sırada İngilizlerin rib etmiştir. (A.A.) 

petrollü bombaları ,patlamıştır. Bu Chamberlain'in Yeğeni Öldü 

bombalar vapur ve sa~ard~ yan- Londra, 19 (A.A.) _ İngiliz ha
ııınlar ç;karmış, l:ıunun uzerıne as- va kuvvetleri suiıaylarından e"ki 
kerler denize atılmışlarsa da de- başvekil Ncville Chamberlainin 
niz de bcıınbaların tesirile alevler yeğeni Ra}ph Hı>re bir muharebede 

bir h;rberini neşredivorlar. 
Tas· ajansı yukarıda y;,;:ılmııs o

lan bütün hu haberlerin kat"zyen 
asılsrz oldıuğunu •bevana mezun
dur. 

lngiliz harbiye 
nazırının s ey a
ha ti etrafında 

(Bşmakaleden devam) 

Beleı\ive, ne kndar kontrol eder
se etsin buralarda •tasdikli listeler 
Milletler Cemiyetinin evrak haz>'. 
nesindeki karşıhkh yardım paktla
rı• gibi m8nasız.V 
Sorarım size: 
·Dört kadeh yuvarlanmış bir 

bar masası merine smokinli bir 
garsonun bıraktığı hesap pusia... 
sını tedive edebilen, yani bir gece
nin dörtte birini seksen yw lira
ya satın alabilen hovardaları hü8 
hüsnüniyetle mütaıea edip;• 
•- Eğleniy_pr herif ... Parası var, 

yiyor.• •demek saflığında buluna
cak ve vatandaşlarının yüzde yet
mişinin vasati ka2ancı elli lirayı 
bulamıyan bir memlekette ha israf 
değirmenlerinin, saman altından 
yürütülen hangi snlarla döndürül
düğünü daha tahkilı:a lwıun ı:~
miyecek miyiz?• 

P k t san ·u agına şimdi Istanbulda ııa-
a:yyen bir işbirliğiajn devamını teyit a 1 n h b" ·ı • . a ıçı mege ugra~ılıvorn1u.ş ... J{ay. 
eden blı· tören tesirini haizdir. Son as- seriden kesilerek İstanbula in-

~":b~ü~~~o~;~:d~e Y:~::t~:~=~ := E 
5 

a 
5 

ı. tikal eden bu ku]ak meselesi. şiın-
<li benim aklıma, vaktile Akagünhaları etrafında savaşmı~ ve genişlemiş_ 

ti. Onun, vakit vakit, şu veya bu siya- .iüzden dinlemiş olduğum şu meş-
----•ı----- bur kesik kulak hikayesini getirdi: si manzumeJerde yer alması, barındır-

mayan adalarından laima&ıı:ıa imkAn a- japonyanın A vnıpada ve Bundan otuz beş, kırk yıl önce, 
ramak içindi. f d iki mektepli ile bir külhanbeyi, 

etra ın a dönen macera- eh · k d Rus - Japan harb~ genç milletin be- ş rın enar bir yerin e kavgaya 
Dimsediği insan ve aervet diyanoa ille ya, Büyük harpte olduğu tutuşurlar. Kavga, bir müddet to-
adımı atmasına bnat vermişti. Fakat, gibi seyirci olmaktan bq- kat tokata, yumruk yumruğa, de-
buralara daha bir düzüne millet de göz ka bir it göremiyeceği vam ettikten sonra mektepliler 
dikmiı bulunuyordu. Manchall Valde- meydandadır. külhanbeyini alaşağı ederler; fa-
rende'nin kumandası altına verilen bey- kat külhanbeyi bu sefer de cebin-
nelmilel ordu, sömiirıreci milletlerin bu- = YAZAN : = den çıkardığı çakıyı, yattığı yer-
ralardaki menfaatlerini korumaya me- den berikilere saplamak ister. İster 
mur edilmişti. Emekli General M. N. amn1a, delikanlının biri, yaman 

Büyük Harpte, denizci devletler salın- bir çeviklikle çakıyı herifin elin-
den_ kapınca, sol kulag· ına dayar. da, takat uzakta ve kendi sulannd.a dö- g~e iki uçlu olmağa mahkıimdur. Bri- M 
. egerse, sol kulag·ı, dibinden kevüşen Japonya, Alınan üslerini almak- tanysyı istilA emeli artlk sönmüş ,ıibi- il b 

la, bir adım daha ilerilemişti. dir. İngiliz hava tlloları tarafından mun 
5 ~ u külhanbeyj, o zamanki 
zaptı:re nazırının konag"'ında çamaAsyalılar davasJ,fU gOden bu devlet. tanınan dövülen deniz üslerinin yıp- ~ır ı k d 

· ~- cı ı. e en bir kadının og·lu ı:e-mütevali harnleleri1e - bir Iogiliz filo- ratma vasıtası, yemleme yerleri oldulu- gıl m.ıymiş! 
zotunun, 150 yıl önce, naklettiği 15 mil- nu da iştiyoruı:. Amerika harbe girer, O g 

. eceyaı-ısı, bu iki delikanlı~ yonluk ırkı aster ordusu için - sığınak yahut hava ve deniz kuvvetlerile •ar- evlerı-..:1 ak ,., 
' dil . ~e Y alıyan polisler, kcn-zeminleri hazırb:yordu. dım ederse, vaziyet, çok geçmeden, İn- erını g tir' • 

e 1P zapti..-·e nazırrnın Cihanda sililılı siyasetin l>eolediği ih- gilizler lehine detişebilir. Akdenizin ka- karşısına dikerler Tolı.. 
1 

tiraslara sınır çizmek kabil midir? 1927 çamak.lı yollarından Libyaya doğru sev- dan kula~ı kesile; ll~ri~· d:!I.Ş:;:: 
de, biiyük bir Japon komutanının Un.i- kiyat işi de duraklamalara uğrar. da ... ~J>tıye nazırı, gözlerini fal
formalı siyasetçilere gösterdiği ilk mill1 Graziani ordusunun harekAt.ı, simd.il.ik. taşı ,ınbı açuak berikilere baı?'ırır: 
hede1, krizantem memleketi uluklarm- inkişaf edemedi. Mısırın mukadderatı . - Ula~, !>u adamın kulağını ne 
dan binlerce mil ötelerdedirt' Yeni pakt orada karşı k~ıya duran kuvvetlerin cif Ye kestınız bakayım, habis he
ta, b~yük doğu devletine arslan payı/ çarp~şmasından sonra taayyün edecek- rıfler? 
vadedıyor. 1 tir. Ingiliz ordu!unun kuvvet ve vazi- M~kteplinin biri, korkudan ha-

İlk neticesi gene Avrupada almacak yeti hakkında sarih malOmatı, ajansla- fi! titrerken öteki, hemen elini ce
olan bu harpte, Japonyanın mefk1lre, rın şaşırtıcı haberlerinden öğrenmek bıne atıp oradan çıkardıi:ı kulağı 
ortaklarına yapacağı yardım ne olabi-ı kabil değildir. Nilin müdafaası, İmpa- n1asanın üzerine bırakır: 
lir? ratorluk için hayati bir kıymeti halz- - Kestikse yemedilt a ... Buyu-
Japonyanın UZJ1Dmak istediği deniz- dir. Müdafaa ordusu, takviye edilm.elı: L run işte, kulak burada? 

ler ve karalar, Ingiltere, Ame:rilı:a ve çin ge.Uıı bir ı:aınaıı da bulmuı;tur. Nasıl, bu kesik kulak lıik:iyesi-
Sovyet Rusyarun mtistemlckeleri, men- Hindistandan da gelen taze kuvvet- ne ne dersiniz? 
faal sahaları veya öz yurt parçalarıdır. lerle beslenen bu ordunun Mısır hinler. . Osman Cemal Kaygdı 
Bu laflan teşebbüs, dünyanın blltiln 1 !andında meydan muharebelerine hazır- --'--;H.,;-==:::..::....::~:.::::....~~~~ 
membalarını ellerinde tutan bu dO'Vlet-, ıanınııı olması lruvvetı.. muhtemeldir. ava harbi 
!eri, er, ıeç birle§tireceğinde şüphe odi- ı _Akde_niz lıfildmjy~tini '.'1de etmek için 
lemez. 

1 

mihvenn takip edebilecegı yollar, birden 
Japanyarun donanmasile veya onlu- fazladır ve hepsi de dolambaçlıdır. İtaL 

sile totaliterlerl:" yardımına kcşmuı, yan gölü vaziyetine ıetirilmesi düşünil. 
m~ hayaldir. Ingiltere, bütün lruvret... l ıen bu tarihi savq alarunın iki kapı
lerını harbın mıhrak noktalarında top- 1 sın1n da ele geçi..rilm,esi bir gaye sayıla
Iamak maksadile ve bir müddet i~ bilir. Bu kış, bu iatlkarncUerde mesa.f. 
Pui.fikte ve uzak denizlerde yerini A- ı sar.fedeceklerini tahmin edenler var. 
merilı:aya bıralı:mqıtır. Bir iki yıldır, ln- Harpler, bu asra kadar mıntalcav! gibi 

şaat_ını gızleyen Japonyanın, Amerllı:an idiler. Artık kıt'avl addedilen harp bu 
ve Ingillz armadalarile boy ölçüşebl*- gidişle, clbanfiimul bir mahiyet iı.:ıı
cek bir kudret k.azan~adığını bthnesl sap etmek istidadmdadır. 
lanm gelir. Müstahkem Ingiliz ve Ame.. Atqlerini kürenin dört bucağına saıa
rikan üslerinin ve boğulannın Japoala- cağında artık şüphe edilemiyen bu ba
rın \12S.klara saldırmasına kal'iı Jruvvet. direde, d=iz bfiimiyeti, en bilyük rolü 
li engeller teşkil eti.iğ; de meçhul de- oynayacağından demokrasiler emindlr-
ğildir. !er. 

Japonlar, dört yıldanbecl, uyaruJı: san- Harbin ilk günlerindenberi BüyüJı: 

.. . (BastllllTfı 1 inci saııfaı!.a) 
aiU!lllınyum farikasile Dormound 
fabrikasınlia ve DuisbuPr nehir lı
manında yangınlar çıkarılmışt.r, 
Sohwerte, O snabruck ve Dor
m-0und'da marşandiz garına ve de
m.irvollarına taarruz edilmi>tir. 

Londra Da.ima Meskun Kalacak 
Nevy-0rk, 19 (A.A.) - Londra

daki hususi vazifesinden dönen 
binbaşı Leslie Stevens şu bevanat-
ta bulunm~tur: • 

•-Almanlar aylarca ve yıllarca 
bombardıman edebilirler. Fakat 
Londra daima mesk(ıu kalacaktır. 
Alman tayyareleri tarafından İn
gilterede ve İngiliz tavyareleri ta
rafından Almanyada vıtkua geti
rilen hasara! hakkındaki İngiliz 

madık:..n 480 milyonlulı: bir kütle ile Britanyaya yapılan Amerikan yardımı, 
savıışmakta. ve :rıprarunaktadırlar. Cinde zamanla artm11tır. Vaziyetin aldığı &ekil, 
Japon zayı.atınm 1,5 milyona vardılı .Anglo Sakson cephesinde ta.m bir anlaf-

iddia ediliyor. Bir yıldır, mflstevll, ye-ı· ma ifade ediyor. Yarın demokrasiler a- - TAKSIM SINEMASI -
rinde saymaktadır. Tedip edilmek lırten.. rasmda bir ittifak muhakkaktır V Olt- _.. 
eliti için cilAm harp:. .~tanıu bile al- yanusJ.arda, saçacafı dehıet ~~la-ı 
ın.ı;yan koca millet, bfiyük dostlanIUB da ra sığnııyan bir çarpışma cihan mulı:ad- Bu gün matinelerden 

ral'>-Oru d-0ih"udur .• 

yardım.ile, harb~ zaferle tet;v;ı; ediD.,.,ye deratmı çiz~bilir. 0 cıına, .oon vüs'atine itibaren 
kadar, uzatmak azmindedir. varan deniz programlarının tamamen (Sayımdan sonra) 

Bugün de, bütün geçim yollan Japon- tatbikından sonra tesbit etmek milin- ÇANAKKALE 
!ara kapalı gibidir. Japonya, harbi bet- kündür. İlk i~, Avrupa göklerinde !e-
leyen hır çok §eylere müf!elcirdir. Bu fevvulı: kazanınalctan ibarettir· havalar- GEÇiLMEZ 
yolduk i_çinde devam müddeti belli ol- da eınııiyoUe uçamıyanlar, .;.,rn. tut- TÜRKÜN EBEDİ KAHRA-
mıyan bır harbi nasıl başaracağı esasen saklar gibi sürünmeye mabldlmdurlar 
~~ değ:ı1di. . Katı neticeye götüren 701 ise llcldlr; MANLIK DESTANI 

lngilten> ve Amerika, istiltbal içln 1 Havalarda, denizlerde ... Biri yalan su- Türkçe sözlü • $ark ıh mu az- • 
~ bir deniz inşaat ıır<>ıramile iııe gi.. !ara kadar uzanabilirken, Btelti dünya- zam Milli ve Askeri film 
rışmışlenlir ve ba!ll aıı'aneleri bu . nın, bölüşülmd< ı.tenen, en ticra hayat Sarkılan yapan ve hazırlayan 
-=un tatbilana ha.il olırma.m"tır. · kaynaklanndan ıı;aye, bu çok dikenli Sadettin Kayn•!ı:: 
1942 ııcmlarına doğru bu iki devletin de- yollan yürünür bir duruma getirmek- Ezelden.beri kahramanlığı ci-
niıc kuvvetleri. JaponlannkJııin üç ınlıs- tir: ham saran Türk ordusunun 
lJne baliğ olacaktır. cCihan titrer, ııebııt payl erbabı me- yenilmez kuvvet ve kudreti-
Japmyaııın, blly(!k komşusu aleyhin.. lanetten!> ni, Ti.iı'k askerinin hiçbir kuv-

de Mançukoda ve Mogolistanda genJo Depiz, Jruvvet ve bayat kaynağıdır. vet ve silah rkarsısında eğil-
harelcAta ıı;irlşmelc isteyip i.rtememeııi de Bugünkü davanın hedefi de denizlere mediğ;ini lbu ıfilmde ııörecek-
bu harbin Akıbetine baJ1ıd,ır. hfıltim olmaktır. Avrupa, dünkü mede-

O halde, Ja~ Avrupada -.e et- niyet ve servetlerUe bile, ııaldnlerini ya: Türk istikll~~ temel ta-

içinde kalmıştır. ö1müstür. 

Şimdi harbiye nazırı Eden, Ka 
hirede, Orta Şarktaki İngiliz ordu
ları başkunıandanı ve l\lısır ricali 
ile görüşerek vaziyeti yakından 
tetkik ettikten S<>ura, Londraya dö, 
ııecek ve orada icap eden yeni ka
rarlar ve tedbirler alınacaktır. İu
rrilizlerin cesurane ve cür'etkirane 
bir kararla Mısıra karşı sevkedi!en 
İtalyan ordusuna taarruz etmeleri 
ihtimali de yok değildir. Böylece 
Mısır ve Süveyş etrafındaki tehli
ke tasfiye edilıniş ve düşmandan 
evvel davranılarak mihverin, har· 
bin ağırlık merkezini Akdeni2e 
nakletmek teşebbüsü de, önlenmiş 
olur. Böyle bir hareket, Balkanla
rın yükünü hafifletir ve İspanya
nın harbe müdahaleye arzusn var· 
sa, onu da kırar. Yalnrz, mareşaJ 
Grazyani ordusuna karşı böyle bir 
taarruz yapabilmek için, İngiliz 
ordusunda, bir kısmı Afrikaya gön
derilebilecek sayıda yeni tümenler 
teşekkül etmiş olması şarttır. İn
ıdlterenin böyle bir hamleyi yapa
bilecek kudreti, bugün dei!ilse ya
rın kazanacalh muhakkaktır. Şim
dilik Edenin seyahati neticesinde, 
Mısırın müdafaasına taalluk eden 
en ka t'i kararların . alınacağına 
,üphe yoktur. Çünkü, Ingiliz har
biye nazırı, ehramları seyretmek 
için Kalıireye gelmiş de,i?ildir. 

Sorarım size: 
rafında dönen mae<ırııya, Büyük Harpte p.!mak imkiinlan veremiyordu. Hayat k 
yaptğı gibi, seyirci ohnalı:tan ..._,__ bir ··L·'·- ,ını oyan Kaymakam u....... ~~ .. ew:ıii lı:ayııalı:Jan, denizlerin 6. 

........ 
, bir milyon lira eder. 

« D a i re I as ı ele » Ye Bu cevaba Nanemolla güle-

yeni bir misal 

Tramvaylarda izdiham var
ını<. İdare, araba azlığı yüzün· 
den buna mani olunamıyaca
ğını sövleıniş. Nanemollaya 
havadisi okudum da: 

- Bilirim .. Bilirim ... 
Diyerek devam etti: 
- Bu bir cdairei faside- da

vasıdır ki araba çok olur yine 
izd iham vardır, az olur yine 
izdiham devam eder. İzdiham 
nıı traınvavdan, tramv:ıy mı 

izd ihamdan .. çıktı, bunun bu
ra·, , hıilıi meçhııldiir, 

Rivayet 

muhtelif 

Doktor Bahri İsmet'e sor
muslar: 

- Bir adamın kulailı kesilir· 
Be ne kadar bir bedelle bnnu 
tazmin etmek iktiza eder?-

0 da şu cevabı vermiş: 
- Kulağına . göre değişir, 

ıneselıi Neşet Ömer' in kulail . 

rek şöyle dedi: 
_ Rivayet muhteliftir. Ba

zı ahvalde Neşet Ömer'in ku
lağının metelik etmediği de 
mervidir. 

Bir sualin 

cevabı 

Selami ine!, Necip . Fazıl 
Kısakiireğe şöyle dedi: 

_ Nancmollanm hakikatte 
kim olduğunn okvvucu öğre
nemedi. Fakat, Son Telgrafın 
kısaca sütununda sık sık ismi 
geren •lml.hut Arkadaş• m 
kim olduğunn herkes biliyor ... 

Necip Fnıl dalgın sordu: 
- Kimmiş o?. 
Selami İzzet kat'iyyetle: 
- Sen ... 
Ccva1'1n1 verince, Necip Fa

zıl dilindeki bütün ateşi tu
tuşturarak şu cevabı verdi: 

İkdam'dakiler hen birer 
Naneınollasınız da onun için 
biribirini2dc.ıı ayırt edileme%-
•• 1 

ııııız .• 
A. ŞEK}~ 

Abidin DAVER 

8 U G Ü N 

MELEK 
Sinemo•ındo 

•Jlarlarm Ioı:alaruıda şampaııya 
kadehlerine kahkaha döken kadın
ların nereden gelip nereye gittik
lerine, hangi acı maceraların kah
ramanları olduklarına daha uzun 
müddet likayt kalacak mıY12?• 
Sorarım size: 
•Eroin, kokain kaçakrılığı ile ..,.. 

kak aralarında en şiddelli ve de
vamlı mücadelelerimiz cereyan e
derken. ce~yetimi2e her gece beş 
on vem erom ve kokain müptela
sı katan felaket knşlarnun bn sefil 
tünekler.ine, _iç~ai hayaf:uıınım 
sa\hanesı halını alan hu •İn. !ere 
daha ıt"ÖZ yumacak mıyız?. 

Sorarın1 size: 
•Söndürmivecek miyi2 şn barla

rın ışıklarını?• 

Nizamettin 

NEŞ'E - EGLENCE • ZEVK • 

İNCELiK ve SONSUZ BiR 

KAHKAHA FiLMi 

KUYRUKLU YILDIZ 
F ran&ızca sözlü - Baş rollerde : 

POBERT ~ OUNG - MARY ASTOR- FP.ANK IVıORGAN 
Aynca: FOKS yeni dünya haberleri 

Bugün seanslar: 2,30 _ 4,30 - 6,30 ve 9 da 

iı röremi;receği meydandadır. te.ındedir... MUSTAFA KEMAL 'in 
Bu vıız:iy<!t ltaIJmnda, çelik mlhV111", Bu filmde Ça.nakkalenin lll. N. 

Sinema dünyasının en PARLA!K YILmZI, EŞSİZ GÜZEL! 

HEDDY LAMARR 
VE 

ROBERT TA YLOR 
Tesirini, ııüzelliitini asla unu!am.ıyacaihnız NEFİS BİR 

$Alm:SERDE BULUŞTULAR 

SEVEN KADIN 
Pek Yırtında .M. e 1 ek. Sinemasında 

nasıl geçilmez olduğunu 
ispat ettiğini heyecanla 

seyredeceksiniz. 

bu !filmde NAMIK KEMAL'in 
ııüftelerini: VECDİ BİNGöL 
SAıDE'.ITİN KAYNAK. ve A~ 
ŞIK VANLI EMRUU:..AıH ta
rafından hazırlandıih l!ibi vine 
bufilmde NAMIK KEMAL'in 
• ElY GAZil.LER • sarltJsile 
MEHMEI' AXİF'in c EY BU 
TOPRAKLAR lç1N TOPRA
GA DÜŞM{jş ASKER· sürle-

tin.i d~ dinleyeceksiniz. 

Önümü2'deki. ~aınba ııQaıım: İstanbulun en ibüvük 

SARA y fle iPEK de birden 
ı Sineması 

olan 

Şark edebiyatının Rmneo ve Jü1iyet'i. Şark fihncilin.in s;ı(ı . 

LEYLA ile MEcN'uN 
TÜRKÇE SÖZLÜ Y ~.N 1 Ş 1 1 R L E R : VECDi BiNGÖL 

Yeni tarkılar Te ÜSTAD J 
bütün Türk musikisi SADETT N KAYNAK 
Mecnunun hıı.rikulade 
güzel tarkılıı.n MÜNİR NUREDDİN 
Leylinın nefiı tarkılari M.ü.zeyye:rı Serıa.r 
DIKKAT: Bu müsteıma mlisımıer-1! icln fi.atlara rmı edilınemişiir. Numaralı biletler şimdiden 

-_!111 SMtA.Y ~ satı:lmakiadır. 
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Bin beş yüz li
ralık zümrüt 

( Bastııarfı 1 inci sa!/fada) 

destende mubamminl>k yapmıştır. 
Davut Şükrüy~ aorduk: 

Yazan : Mahmut Yesari 

- El.mas, pırlanta, inci, zümrüt, 
yırll:.ı.ıt fiatlan yükselıdi, diyorlar. 
Ne kadar yilibeldi; vükı;eliı; &e-

1>$)pleri nelerdir? 

Yanımdaki masada cturaıı genç, bl.:' 
A:aptana benziyordu. Başında, bah.ri;ye•ı 
kasketi, sırtında bahriye üniforması yok 
tu. Fakat, ben, onu, kaptan ı<anlJ'Ordum. 
Bazı .meslekler vardır ki, tnscının biltiln 
b.üviyetine h!ıkim olurlar. Gemicilik ~. 
tn;nl_arda l t .Ji. Kaptan S3ndığım genç
te, gen~liğine rağmen, çok pi;ckin bir 
hal vard•. Garsonu emreder g..bi çağır1-
1or, tok tok: konuşuyordu. J',sınk, toy 
doğıldi; hiç ıoy değildi. GazinodJiki ka
dınlara serbest serbeSt oak:ıyor. hepsini 
a,-rı ayn stizüyor, birini be!:enmlşe ben

zen1iyordu. 

Gazinonun kaptsı açıldı; 'Jzun boylu, 
koyu kumral nclı, iri parlak eli gözlfl, 
doll ceylAn gibi bir kadın gırdi. 

Genç ka~m, olduğu ye!de lınnıldan
dı; göz1erlııi kısarak bakm:ıja başladı. 

Dudaklarında, istekle, betenn:e ne ka
nşık bir ~mıeme belirdi. Artık, be
tenmiştil 

LGelgelelhn, uzun boylu, kOTU kumral 
çlı, iri parlak elA gözlü. dişi ceyJ..ln 

lcı1>I bdın da beğenilrrtiY<?Cek cgibiler-

lden• del!lldi. Salma salına yürlldü, mü_ 
le<essiJ Dll3J"ların kendisini \akip et-

ltilinin tarkmda obnuyormus gibi, ke
ıuır masalardan birine yaklaş\~ koltu
Jtu çekti, kayıtsızca yerleşti. 

Genç kaptım, art.ık, gözlerini ondan 
ııyınnıyordu. Uzun boylu, koyu kumral 
oaçh dişı ceylAn, genç bptanın tarafı
na bakmıyordu. 

Kayrtııızca, hatt! serbest girip oturu
ıuna ratmen, genç kadında, sıkılgan 

blr hal vardı. Serbestliği, zoraki ııttıl 

idi. Genç kaptanla onu şöyle bir tart
bm: Kadın, toy, kabil olabildiği kadar 
toydu. 

- Bu zamanda, böylesi ı.or bulunur, 
ıüç ele geçeri diye düşünüyordum. 
Geıç kaptan, garsonu çağırdı, kumral 

- Bu=az aiimlan alıyor. 
-Jlie kadar? 
- Siz anlaşınız, daha ıT-
- Peki. peki, gtlsln. 
Kaptarı.cı dudaklarınct=t esrarengiz bir 

gülümseme belirmişti. Ben, gayriihtiya
ri, toy kadına acıtlır;L Bu denlz kur
du, ona, blr oyun oynamayacağa beD
ı.iy~.rd:.ı. 

Koy J kuınral .saçlı iri parlak tliı göz · 
Jü, dişi cey!Aıı_ ytrındcn kalktı; salma 
salına yürüyerek kaptanın masasına 

geldi, elinı uzatıı: 
- Bonjur bayım! 
Genç kaptan, hemen ,-er gösterdi, bi

ra ısmarladl. Teklilli konuamak .;ok sür
medi, seslerinin perdesi yavaşladı. biraz 
sonra samimlle,tiler. Kaptan, ikinci ti
şe birayı ısmarlarken hesat>ı da lırt.~. 

Cebinden portfoyunu çıkardı, masanın 

altına doğru ıötürdil, gizli gizli açtı. 

Genç .kadın, gözlerini kısh, hafi:fçe 
boynunu çarpıbnış, kirpiklerinin 1"'511\

dan, kapianın saydığı paralara hıılo-

yordu. 
Birden, gözlerinin önünde ışık yan

mış gibi irkildi. Dudak uçları kısıldı, 
omuz başlan titredi: 

- Ben, sizden evvel kaç::ıyım, dıp

rıda beklerim. 
- Hay hay, güzellin! 
Genç kadın, gırd..iği gibi salına salma 

çıktı. Kaptan, beş dakıka sonra, :ıapka
smı giydi, yürlidü, bir çeyrek saat geç
mişti; kaptan, tekrar görüneli!. 

Ga..,;on, ~!aşla koştu: 
- Ne oldu bayfm? 
- Kan, bizi atlattı, dışarıda bekle-

rim, dedi, kimseler yok. 
Garson, kıs kıs g!ildii. Kaptan, .mır-

lendj: 
- Neye gülüyorsun? 
- O, siz para çıkanrken cüzdanınızı 

gözetlemişti, bayım! 

Anlatmıva basladı: 

- Bir, bir bucuk sene evvel, tek 
tas hır pırlantanın kratı 500 lir<. 
ı:d:i. Sonra, yav~avas ~y< 
başladı. Şimdi, son ırünlerde Be
<.ies tende yapılan satı:şlarda 125-0 -
!ıraya kadar Ç>ktıj!ını ııorüyoruz. 
Mesela, gecen perşembe muham· 
ıninlerin löOOO lira kıymet koy -
du.ltları bir pırlanta 2.UO:iO lırayc 
kadar çıktı ve o fiata satıldı. Mu 
ha:ınının.lerın koyduğu fiat, bu ı;ıu 
nw1 piyasasına ııöre normal iiatt. 
Bu pırlantayı, bır tıuçuk sene ev
el satsalar, tas çatlasa 8000 lıra<laL 
fazla etmezdı. Bu pırJanta'Yl bı. 
mutekaıdın aldığını söylediler. 
Şi.n:ıdı o zat buraya, çarşıya ııetiı · 

se. 15 bın liradan fazla fJat bula · 
maz. 

Ondan evvel de, yine 9 kıratlık 
bir elmas 11500 lirava 5atıldı. 

Bedestende, elmas .bıraz fula e
diyor. Bunun sebebı de şudur; 

Halle Emniyet Sandığı ve rnah· 
kemeler tarafından mezada cıka 
rılan malı kelepir sanıyor. Halbu
ki esnaftan aldıkı şeylerın J<elepıı 
olabileeeğ;ı ihtunalı mi.ıstenve wı.. 
uzak görünü vor. 
Sayı tası. dııdiifuniz ufak elmas· 

!ar vardır. Bunların kıratı evvelce 
26-30 liraya i.dı. Sınıd.ı 5(H)(J lırayc 

e>l<tı. 
Yine vitvit dediğimiz 3 santim

lik pırlantanın kralı da 50 lıra i· 
ken bu gün 250 liraya kapışılıyor 
ve bulunamıyor. Bunlar, Aınster· 
dam ve Anverste yapılırdı. Harp
ten sonra oradaki fabrıkalar işle
med.ıı:ti ıcın mal bulunamıyor. 
Bunların pahalılığının sebebi bu· 
dur. 

adını, gizlice l:;aret etti: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!1 

Gerek alyanslara ve gerek pla.h 
broşlarla kol saatlerinde kullanı
lan ufak pırlantaların 50 liraya 0 

!anlarını simdi 200 liraya bulınal 
rrüctür. 

- Klm bu? 
Garson, başını salladı ve sır veren 

lnsanlan.n içten korkulu vekarile fısıl
dadı: 

- Buraya, bugünlerde yeni geliyor. 

- Ben, yeni görüyorum. 
- Aile karısıdır. Kocasından -ayrıl-

mış. Eh, ne ya!)Sln! O da geçinecek! 
Amma, çok sıkılıyor. Alısmamıs! Kolay 
değil. Daha çok toy! 

Genç kaptan, a:arsonu, kuvvetle bs-
1.ilı: ediyordu: 

- Belli, canım, belli! 
- Ne söylüyorsunuz bayım, dün ge-

'-'°'• sizden iyi olmasın, kibar bir müş.. 
terimiz vardır; o, yanına çağırdı, gitme_ 
dL 

Kaptan, huna, pek seviruniı görün
medi: 

- Peki, ne diye buraya geliyor? E
vinde otursun. 

- Daha toy, acem1, dedıın ya size 
bayım, o da alışır. 

- Masama çağırsam, gelmez mi? 
Garson, mütereddiddi: 

- Vallahi bilmem. Amma, bir kere 
sorayım. 

- Haydi, göster kendini. Bahşişini 

unutmam. 
- Aman bayım, size hizmet etmeyip 

te kime hizmet edeceğim? 

Genç kaptanın yüzü gülüyordu. Gar
son, uzaklastı, bir kaç dakika sonra, 
genç kadının masasına gitti: 

- Bir emriniz mi var? 
Tavrile koouşmağa ba:ıladı. Genç ka

dın, ~öz ucile kaptana bakıyordu. 

Garson, bir iki manevralı dönüşten 
ııonra, kaptanın masas1na geldi; 

- Razı ettim. Geelcek amma, çok o-
cunnryaeak. 
Kaptanı kendine güveni:rordu: 
- Hele blr kere gelsin. 
Garson, yutk'-llldu: 
- Bir :;ey daha var amm3, zatm.ıza 

nasıl söytiycyim? 
- Sôyle, çekinme! 

Romen 
Yugoslav 

(BastaaTfı 1 inci satffada) 
manya tarafından temin edilmek üzere 
Tuna üzerinde bir köprü inşa edileceği_ 
ni haber vermektedir. 

ROlll'ANYADA PETROL İSTİHSALİ 
AZALTILDI 

Size bir şey anlatayım. Tesadü
fün garaıbetine bakınız; Yirmi sene 
evvel, marul bir aileye, devedişi 
taJ:ıiı· ettiğimiz, iri bir inci satmış· 
tım. O zaman, incinin miskali 100 
liraya idi. Ben de, o fiat üzerinden 
sattım. Geçen gün, o inciyi bedes
tende camekiı.nda görnıi"eyiın mi7 
Müzayedeye çııktı. Miskali 150 li
radan satıldı. 20 sene evvel, yani 

Bükreş: 19 (A.A.) - Almanlar gay- 1920 de de mücevherat pahalıydı. 
Fakat, demek k..i, bugün, o zaman
dan da da.ha pahalı. Tuhaf bir şey 
söyliyeyim mi? Şimdi para, ma
saallah bol... Her kıvmetli truıa 
müşteri çıkıyor. Mesela, demin 
söylediğim 11500 liraya satılan el
ması, Zonguldakta bir müteahhit 
aldL 2005-0 liraya satılan elmasa 
da, hemen yinni kadar talip vardı. 
Taliplerin ekserisi, müteahhit, mü
hendis, doktor ve mütekaitler ... 

retlerini pek ziyade ihtiyaçları olan pet
t"Ol ve yağ istihsalini temin için Ruman_ 
yanın i~letme ve istismarını teksi! et
mektedirler. Depolar ağzına kadar dolu 
ve nakil hatları da tamamen yüklü ol
duğu için istihsalin tahdidine karar ve
cilmesi yıllı.k: istihsali 6 milyondan dört 
milyona düşürmüştür. Tuna bu sene de 
geçmı seneki gibi tamamen donduğu 

takdirde istihsal daha da az olacaktır. 

Yeni petrol nazırı Dimitrineln petrol ve 
nakliyat meselesini ciddi bir surette tet
~ik için bu hafta Berline harekC"t et~ 

mesi kararı manalı görünmektedir. 

ROMANYADA İNGiLTERl'NİN ZAFE-
RİNİ TEMENNİ EDENLER 

Renkli taşlar da Bedestende çok 
tutuluyor. Ne piyasaya bakıyor, ne 
bir şey ... İnsan hazan hayret edi
yor. Bizim rlözümüz ve l:ıiziın para
mızla nihayet 1500 lira edebilecek 
bir zümrüt, geçen gün, Bedestende 

Bükreş: 19 (A.A.) - Bül<res bp ve 4300 liraya satıldı. 
kimya laboratuarının duvarına aşağıda_ Demek ki, en ziyaae para onlarda .. 
ki ibareleri ihtiva eden kMıt!ar yapış- Platinin Umumi Harpten evvel 
bnlmıştır: <Kahrolsun Hitler, yaşasın gramı 200 kuruştu. Bu o-ün 500 -
İngiltere! Bütün iyi Rumenler İngilte-' 550 kurUŞtur. 
renin zaferini temenni etmektedirler.> 24 ayar has, külçe altının gra
Polis tahkikattan sonra bu kajiıtların mı bir hafta evvel 250 kuruştu. 
liiboratuarın akıl müvazenesi eksik olan Bugün 285 i ruıtı, daha da çıkıyor 
bazı kadın müstahdemleri tarafından ya gibi. .. 
pışhrıldığıru bildirmiştir. Halep bilezikleri de günden gü
BESARABYADAN YÜZ BİN ALMAN ne rağbet buluyor. Hizmetçiden 

büvük hanıma, evlatlıktan küçük 
hanıma kadar, herkesin kolunda 

GÖNDERİLDİ 

Galatı: 19 (A.A.) - DN.B.: 18 ilkteş- birkaç tane Halep bileziVi g<>. 
tine kadar tak,iben 100 bin Alınan Be- rüJi;vor. Artık, Halep bileziklerin" 
sarabyadan Almanyaya gönderilm~tir. 
önümüzdeki günler zarlında Besarab
yadan takriben 5000 Almanın daha gel
mesi beklenilmektedir. 

de iş kakmacılığa döküldü. Bu Çl'r
sıda, Allahın günü, 5 - 6 kilo bi
lezik satılır. İşte, bizim piyasa, 
bugünlerde bu halde ... 

Beykoz Askeri Satın Alma Komisyonundan 
Sıra No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 

Pikme 
Kalas 

• 
Tahta <d!Jiem.., 

4 

Tahta claVllll> Jşlemniş 
Kapı menteşesi cçill> 
vidalarlle 
Kapı sürgils!i <alt> 
> > cüsb 

Pencere men~esl 
vidalarile 
Pencere sü.rgüsfi 
vidalarile beraber. 
Pencere çengeli 
Cam ru,;tesine göre> 
Cam çivisi 

100 
şoo 

250 
500 

1.500 
1000 

250 
25-0 

1000 

1000 

600 
600 M. 

4 K& 

Eb'Mlı 

15Xl5X400 
5X25X400 
4X25X400 

26x2ox•oo 
1.sx18x400 

Mlldu> 

9. !iL 
25 .• 

12.5• 
13 .• 
20.250 

13 Cam macunu 20 > 
1. - Askeri ihtiyaç içlo yukarıda ıniktan yazılı kereste ve malzeme P•· 

zarlık suretile satın alınacaktır. 
2. - Pazarlık 25/10/940 cuma gOnil saat 14 te yapılacakhr. 
3. - Şartnameyi öğrenmek isteyenler Beykozda ııabna!ma komisyonuna 

müracaaUan nan olunur. cl0089• 

Yüksek mühendis mektebi satın alma komisyonundan 
Mektebimiz bir cmptörleri muayene makinesi> alacaktır. Muhammen be

deli 775 ve ilk teminatı 59 jiradır, Eksiltme 26/10/940 saat 10 dadır. Malü-
mat için mekt.ebe müracaat. 

1- GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 
bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir . 

l - KREM PERTEV: Bir tu
alet müstahz.andır. İnce 
bir itina ve yapılı.şındaki 
hususiyeti itibarile yüz
deki çizgi ve buruşuklu.k
lann teşekkülüne mani 
olur. Deriyi genç ve ger
gin tutar. 

2 - KREJ.\.I PERTEV: Bir gü
zellik vasıtasıdır. Geniş
lemiş roesamatı sık,.tıra
rak ciltteki pürtük ve ka
barcıkları giderir. Çil ve 
lekeleri izalf! eder. Teni 
mat ve şefiaf bir l.ıale ge
tirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddeleri

nin ifrazatını düzeltir. Si
vilce ve siyah noktaların 
tezahüıiine mani olur. , 
Cild adalesini besliye -
rek ku·JVetlendirir. KUTU 
cildlıer için yağlı, ve yağ-

lı cildler için yağsız hu
susi tüp ve vazoları vardır. 

İmtiyaz Sahi!ıi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı Yel' 

SON TELGRAF Basımevi. 

c9666> 

lstanbul Levazım Amir
liği Satınalma Komisyo

nu lf Anları 
Bin kilo çay alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 23/10/940 çarşamba giinü sa
at 14,30 da Tophanede Lv. amirliği sa
tmalma komisyonunda yapılacaktır. Nü
munesi komisyonda görülür. İsteklile
rin kanun! vesıkaJarile beJli saatte ko
misyona gelmeleri. 525 - 10001 

* Adet 

1.167.000 Bilyil.k alüminyum kapsol 
9.087 .000 Kuçülİ: > > 

Yukarıda yazılı kapsolların 25/10/ 
940 cuma günü saat 14,30 da Tophane
de İst. Lv. amirliği satınalma komisyo
nunda pazarlıkla eksiltmesi y3.pılacak
tır. Tahmin bedeli 96.036 lira, ilk temi
natı 6051 lira 80 ~tur. Nümuneleri 

1 komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile belli saatte komisyona gel
IllelerL 521 - 9905 .. 

Adel --10.000 Soba borusu. 
1.000 Soba arka dirseği. 

2.000 Alafranga dirsek. 

Yukarıda yaz.ılı tiç kalem boru ve 
dirsek 23/10/940 çarşamba günü saa\ 
15 te Tophanede Lv. funirilği satınslma 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerill 
getirecekleri nümunelerden beğenilerelı: 
alınacağından tem.inatlarile belli saatte 
komisyona gelmeleri (536) (10111) 

Dr. IHSAN SAMI -
Gonokok Aşısı 

Belsoğuıltlu.ını ve ih tila tlanı<a 
ikarşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultanmahmut tür-

.. __ ııııılibiiesi No. 113 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No.. 4 
Pazardan maada her gün .aat 
15 den s1111ra. Tel: 411127 

Sultanahıuet Üçüncü Sulh 
kuk Mahkemesinden: 

Hu-

Hamiyvet ve Fatma Saadet ve 
Burhanettin ve Süleyman oğlu 
Hasan varisi Zebranın şayian ve 
mü<tereken mutasarrıf oldukları 
İstanbul San Demir mahallesinin 
Nalburlar içi Kaclıoğlu sokağında 
eski 10 ve yeni 12 ·kapı ve 344 Ada 
ve 7 parsel numaralı ve 47 metre 
murabbaı hareıneyn ve Ayasofya
yikebir vakfından ve zeminden i
hbaren 4,35 metre irtifaından son
ra havasız üst kat 8 taj numaralı 
fabrikaya ait bir bap dükk.anın i
zaleyi şuyuu hakkında füruhtu te
karrür ederek müzayedeye vaoo
lunmu~tur. Hey'eti umuıniyesinin 

BÜYÜK TARiHi ROMAN No: 35 
kıymeti muharnmenesi 1500 bin 

kalildir ... Y~macıdır ... Ordu bozandır. nın yağması bedelini altınla bu devşir- beş yüz liradır. Birinci açılı: arttır-
Bızim Türk müverrihlerimiz de, ec- melere ödemişti. ması 11/11/94() tarihine müsadif 

nebi müverrihlerinin yükseltmis olein- Düşünmeli ki, yeniçeri denilen bu, pazartesi günü saat on dörtten on 
ğu yeniçerileri g6k1ere çıkarırlar. soysuzlar Bursa gibi; Türk şehrinin bi-

le Yağmasına mukabı·1 para alıyorlardı. altıya kadar icra olunacaktır. KıyHaibıki yeniçerilik hiçbir vakit Türk 
carrtiası içinde vahdet ibraz etmiyen bir İşte, Türk tarihinde Y enlçeri ruhu, meti muhammenesinin yüzde yet-
ltUtıedir. Yeniçeri varlığı hep nizamsız ve ruban ıniş baoıini bulduğu taıkdirde o giln 

Yazan: M. Sami Karayel 

Kanuni, Macar Kralı Yanos'u evlendirdi 

Hatta, Ttirk camiasından ayn olan lntızamsız ~npulcu alayıdır. Çilnkll, as.. iıalei ltat'iyyesi yapılacaktır. Bul-
7eııu;enler ber vakıt ve her fırsatta ya- len Ttirk değildir. Fakat, ecnebi tarih.. madığı tıı:kdirde en son arttıranm 
bancılık.Jarmı, yabancı ruhlarım ibraz ten ve, ecnebi tarihlerinden ilham alan teahhüdü b8ki kalmak üzere on ; 

ve, belki de yeniçeri torunu olan baz1 
edegelmişlerdir. dd U eınd · edil ek Türk müverrihleri, Yeniçerileri cöklere gün mü e e t it · et ikin-

Devletin ve milletin n1zam ve intiza-
Fakat, Türk askerinin cesurane ve l fJalbuki iki yüz elli bın kışilik Türk m1n1 bozan yeniçeriler olmuştur. Bu, ya_ 

muannidane hücumları karşısu1dn Bu~ ordusu içı'.ncte o vakıtleı Yenıçeri ola· bancı ruhlar, soı.de müs1üman olmuş_ 
din kalesi fazla dayanamadı. Bir kaç rak ancak on ikı bın kı:şı v:ırdJ. tllr. llalbuki, hepsi Bel\laşi babalarına 
~ı~-ıa yıkıldı. Bunun üzerine kale Bu, on iki bın Ycn ıçeri p:ıdişabın merbut bi.rer sınırı mahsustur. Hıristi
muha!12lan ta.rafından teslim olundu. hass:ı askerı old ~kları ıçın ber türlü un- yan ruhudur. Hıristiyan karakteridir ... 
1Ia1bukl, kalenin sukutu yakındı. tiyaza sahip ıdJlt!r. TorunJa rı da boyle olagelın.iştir. 

Yeniçeriler, kalen.in yağma edilme- 1

1 
·Yeniçeriler bir sınıfı mahsustu. Blr GörüJüyor ld, siyaset icabı bir kale 

mek şarti1e teslim alınmasına kızdılar .. , . . . 
ı.: az'1. n etra!1na toplanın~. aç kurtlardı. s:ırt ile teslım alınır ... Yenıc;erıelr: 

ve söylendiler: y · .1 1 ? n'- dik 
.:.._ Bunca can tele.l ettik .. Şimdi de cnıçerı erin e-:ası, lnn Rum çocuğu- - Ne demek., .o.u;. can ver ... Yağ-

il k 1 t li lın Mal ve esir nun devsırmes.ınden ibarettır. Bu. bm ma edceektık ..• 
şart e a e es m a ır. ~ 

tukkımız. gözetilmez. Ruın çocugu, sonraHırı diğer tur~tiyan Diye söyleniyor, isyan emaresi gös-
Liıkin, KanunJ Süle:yman, YeniçerlJe .. çocukları da dahıl olduğu balde on iki terıyor ... Bozgunluk olmasın diye pa_ 

rin hakkını ödedi. Her birerlerine avu(J b.1n kisl olmuşl ardı. dışah, yağma bedelini Odeyor. 

dolusu para verdi. Ve, susturdu. Avrupa tarihleri hlri!";tiyanlık pyretile Bu bnJ yalnu Kanun! Süleyman dev .. 
Yeniçeriler .. bu, devşirme soysuz in· Türk ordusunun bütün za!erlerıru Yeni-ı rinde olmanustır. Her geçmiı.; padişahın 

•nlar, harbi bile para ile, fahsl men- çeri1ere ba&larlar ... Halbukı, Tllrk or- devrınde de beyle olagelmiştir. 
faaller! için yapıyorlardı. , dusu içinde Yeniçeri kuvvetleri ctiE'1I .Mesela; Sultan .Beyaz.ıdı Sani, Bursa-

çıkarırlar... Onlara öyle paye verirler ci a<;>k arttırması 21/11/940 tarih.i
ki, büttin Türk fütuhatı sanki ycniçe- ne müsadıi perseınlıe günü saat 
riler tara!ından yapılmıştır. Bu, fikir ori dörtten on altzya kadar icra kı
ve, görüı külliyen yanll'Jtır. Hatalıd.tr. ı lınacak ve 0 gün en çok artbrana 
Ecnebi fikir ve ruhudur, ihale edilecektir. İpotek sahibi a-

.". Jacak:lılar la diğer alakadar !arın 

Budin, teslim alındıktan sonra Kanu
ni dediğini yaptı, Yanos Zapolyanın 

resnli tetevvücünü jcrn eyledi. 
Kanun!, Macar Kralını evlendirdi. 

Kralın :resmj tetevvi.ıcüne yeniçeri sek~ 
banbaşısı ile mahut ve meşhur Griti, 
pad~abın vekili olarak bulundu. 

Görülüyor ki, MaC'ar Kralının tetev. 
vilç merasiminde ancak Sekbanbaşı ile 
GnU bulunuyordu. 

(Arkası Yar) 

işbu gayri menkul üzerındeki hak
larını hususile faiz ve masrafa da
ir olan iddialarını evrakı müsbite
lerile on beş gün içınde bildinne
leri liizımdır. Aksi halde hakları 

Tanu sicillerile sa>bit ol:madlkça 
satış bedelinın paylaşmasından ha
riç kalaca-klardır. Müterakim il:ıHu
mum vergiler hissedarlara ve tel
laliye ve yirmi senelik vaıkı:f tıı.viz 
bedeli ve ihale pulu ve Tapu mas-

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbuln Emiyet Sandığı Müdürlüğünden 

Leon Kapamaciyanın 25238 hesap No. sile Sandığımızdan aldJğı 150 liraya 
ka~ı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hak
kında yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 ncı maddesinin matufu 
4.0 mcı maddesine göre satılması icap eden Eminönünde Mahmutpaşa mahal .. 
lesinin Çaq.ıkapı Nuruosmaniye caddesinde eski 51 yeni 49/1 kapı, 541 kütük, 
999 ada, 8 parsel No. lı üstünde odası olan Mgir dükkarun tamamı bir buçuk 
ay müddetle açık artb.r:maya konmuştur. Satış, tapu sicil kaydına göre y~pıl
maktadır. Artbrmaya girmek isleyen (85) lira pey akçesi verecektir. Milli 
bankala.nmızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün 
'ftrgilerile belediye reslınleri ve vakıt icaresi ve taviz bedeli ve tellal.iye rüsu. 
mu borçluya aittir. Artbrma şartnamesi 2!/10/940 tarihinden itibaren tetkik 
etmek isteyenlere Sandık Hukuk ~eri servisinde açık bulundurulacakbr. Ta
pu sicil kaydı Ye sair lüzumlu malOmat ta şartnamede ve takip dosyasında 
vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarlan gay ... 
rimenkul hakkında her feYi öğrenmil ad ve telakki olunur. Bir.inci arttırma 
6/12/940 tarihine müsadif perşembe günü Cağaloğlunda kiiin Sandığımızda 

aaat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklü 
edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrinıenkul mükellefiyetile 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olınası şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak §arlile 20/12/940 tarihine müsadil cuma günü ayni ma
halde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkuJ 
en çok artbranın üstünde bll'akılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmı
yan alAk.adarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masa:.rife da.ır iddialarını ilftn tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri l.izımdır. Bu suretle hak
larını bildirmemiş olanlarla baklan tapu sicillerile sabit ol.mıyanlar satış be
delınin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha tazla maJ<ımat almak isteyenlerin 
39/2lt4 dosya No. sile Sandığımız Hukuk işleri servisine müracaat etmelerJ 
lüzumu il:in olunur. 

Df][KAT 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayr!meıkul.O IPotek göslermke isteyen
lere muhamminlerimizin koymuş olduğu Jtıymetin yüzde 40 mı tecavüz etme
mek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretlle kolayllk gös.. 
termektedir. clOOt9> 

Bey!<oz Tuman Satın Alma Komisyonundan 
1. - Muhtelif mahallere teslim edilmek tlzere 500 ton yulaf ve 100 to. 

arpa ayrı ayrı olarak 25/lO/g4-0 günü saat 15 te Beykozda Halk partisi bina 
sında Tümen satJrıalma komisyonunda pazarlıkla satın almacaktır. 

2. - İlk teminatı 500 ton 1ulat için 3000 ve 100 ton arpa içlo 730 liradıı 
•10074ı 

İstanbul Telefon müdürlüğünden 
İstanbul ve Ankara Telefon Müdürlüğil Oa!ltral ve atölyelerinde yetiş

tirildikten sonra diğer merkezlere tayin ve izam edilmek üzere müsabaka ile 
(31) adet makinist, (3) adet elektrikçi ve (10) adet montör alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı İstanbul ve Ankara Telefon Müdürlüklerinde 

25/10/940 tarihine müsadif cuına günü saat 10 da yapılacak ve muvaffak 
olanlara staj müddetince ellişer ve tayininden sonra altmışar lira ücret 

verilecektir. Taliplerin kanun! evsafı haiz san'at mektepleri elektrik ~ube
si mezunlanndan olması vt müsabakaya girebilmek icin 21/10/ P40 pazar

tesi günü saat 17 ye kadar meızktlr Telefon Müdürlüklerine evrakı müs- · 
bitelerile müracaat edilmesi ~arttır. (9338) 

Beykoz Askeri Satın alma Kamisyonundan 

15 
zo 
16 
55 
37 
37 
18 

210 
16 

362 

124 
1~ 

3Z 
2) 

2,1 
10 
12 
u 
7 

oın.sı 

6eker 
Pirinç 
Mercimek 
Bulgur 
Nohut 
!turu f0;sulye 
Yemek tuzu 
Arpa 
Gaz 
On 

Kuru ot 
Kuru soğan 
Patates 
JUrmızı biber 
Salça 
Şehriye 

Sadeyağ 

Kuru üzüm 
Zeytinva!ı 

22 teşrnı levvel 1940 
salı günü 

23 teşrinievvel 1940 
çar~amba güo.V 

SO Makama 
ı. - Askeri ihtiyaç için :rıa:anda :rıu:ılı yiyecek maddeleri pazarlıkla u-

tın alınacaktır. 

2. - Pazarlık gün fi 22 ve 23 teşrinievvel 
S. - Taliplerin mezktlr günde Boykozda 

:mis;yon:una müarcaatıa.rı. 

1940 günelri saat ikidedir. 
Park karşısında satmama ko

•10088• 

lnhlsarlar Umum MUdürlUQUndan 
ı _ Yeniden tanzim olunan keışif bedeli mucibince idaremizin Paşabahı:;e 

mfisldrat fabrikasında yaptıracajı csığınak> inı;aa b işi, kapalı zarf usulile elı:

slltmeye konrnuı;tur. 
2 - Keşi! bedeli 12.000 lin., muvakkat teminatı 900 liradır. 
3 - Eksiltme 31/10/940 perşembe günü saat 15 le Kabataşta levazım ve 

mübayaat GUbesindcki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname levazım şubesi veznesinden 60 Jrnnışa alınabilir. 
5 - Münakasaya girecekler mühiirlil tekil! mektuplarını kanuni vesaikl<l 

)'iizde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektuplarını ve .şart
namesinin oır:F> fıkrasında yazılı vesikatarını ihtiva edecek kapalı zarfiannı 

eksiltm~ günü ihale ;aatinden bir saat evveline kadar mezkür komisyon ha,.. 
lı:anlığına makbuz mukabilinde vermeleri Ulzundır. (9757) 

Beykoz Askeri Satın alma Komisyonundaıı 
Adol Cbısi 

112 Manda boyımduruğu 
112 Ok bağlama kayı,:;ı 

900 Tevhit semorl 
IMO ondre Halat 

ı. - Aakerl ll>tylaç lçln 7Ukanda ,-azılı ınalume pazarlıkla satııı aı:ı... 

ealc.tır. 
2. - Pazar!ılı: ıOnU :ıs t.mıevveı l!HO ~ü saat on dörtte yapılacaktır, 
S. - 'l"allplerin ihale günü Beykoıcla Park karşısında askcj1 .oatınalma 

1ı:om1syonuna mllracaatlan. <10090• 

raflar> müşteri.ye aittir. Satış pe
şin para ile ve Tapu ıkaydı muci
bınce ve icra ve iflas kanununa 
tevfikan icra edilir. Arttırma şart
namesi işbu ilin tarihinden itiba
ren mahıkeme divanhanesine talik 
kılınmıştır. Talip olanların lrıyııne
ti mu.hammenesinin yüzde yedi bu
çuğu nis.betinde pey akçesini hiı
milen o ~ ve saatte İstanbul Su.l
tanalımette Tapu binasının alt ka
tında dairei mahsusunda, Sultan
abmet Ü<;'ÜllC'Ü Su.Ih Hukuk Mah
kemesi Başkahbine 940/27 ımmara 
il'I müracaaiları uan olunur. 

(29910) 

ZA Y.t - Taksim Lisesinden a:ı
dıl(ım 218 No. lı tasdiknamemi za
yi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskislııin hükmü yoktur. 

İsmail Orbey 

_. Kelepir luiçülr bir 

DEMİR KASA 
Satın alınacaktır. (Kasa) rumuzi

le 176 Posta kutusu adresine 
yazımla:n 


