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Sov ıet Rusya 
Bitaraf kalıyor 

Pr•utl• il• s • t ••in in 
Alm•n • lt•ly•n · Japon 
pa/dı lıalıluntlalr.i m•· 
1r..ı .. ; Sooy•tl•r 6irlifi· 
nin, 6a ittifaln, ln11il• 
l•r• U• Am•riA!cur• ll•rıı 
Y•pılmıı t•ldlr.lr.i •ttl· 
tini ıN lı•ntli•inin bil•· 
r•flılt.t•n ayrılm•lr. i•I•· 
nt•Jiflni tıö• I • r i y o r. 

Y •zan: ABiDiN DA VER 

V eni Alman - İtalyan -
Japon askeri ittifakı 

karfismda, bir bç gün 
l\ıstuktan sonra, nihayet Sovyet 
.ltusya da, yPrı resmi bir şekil· 
~e, P;avda gazetesile sesini i~t
hrdi. Bu gazetenin makalesin
deki fikirleri fiiyle hülisa ede-
biliriz: · 

. 1 - Yeni ittifak, Sovyetler 
Dırliği için tamamen beklenme
~;~ bir şey değildir. Ba pakt, 
ıkı zümre arasında esasen mev
~ut münaııebetlerin teısiıitinden 
ıbarettir. 

2 - Alınıuıya, böye bir ittifa
kın imzalanacağını, daha evvel, 
11!'.oskovaya bildirmiştir. 

3 - Yeni titifak, harbin geniş
leınesi ve şiddetlenmesi demek • 
tir. 

4 - Paktın akdine sebep, İn
giltere ile Amerika arasındaki 
askeri işbirliği, Amerikanın İn
giltereye gittikçe artan yardımı 
ve İnıriliz üslerinin Amerikaya 
terkec'il ınesidir. 

5 - Akidler, birbirlerinin nü
fnz mıntakalarmı açıkça tanı • 
mışlardır, bu mıntakalar, İngil
tere ile Amerika tarahndan ,u. 
ikastıere manız kaldığı takdirde, 
karsılıklı müdafaa vecibeleri te
abbüt etmişlerdir. 

6 - Pakt, Japonyaya büyük 
Doğu Asyası sahasını, Almanya 
ile İtalyaya da Avrupayı ver
mektedir. Fakat akidlerin bu 
taksim işinde mu\·aifak olup o
lamıyacakları ayrı bir mesele • 
dir ve harbin neticesine bağlı bir 
~eydir. 

7 - So\'yetler Birliği hakkın
daki ihtirazi kayıt, harbin ilk 
günlerindenbcri Sovyetlerin mu· 
halaza ettikleri bitaraflığa kar- 1 
şı bir riayet ve Sovyetler Dirliği 
ile Almanya ve İtalya arasında 
nıevcut ademi tecavüz paktları
nın mer'iyyet ve ehemmiyetinin 
teyididir. 

8 - Barış ve bitaraflık siya • 
setine sadık olan Sovyet\er Bir
liği, bu siyasete, kendi elinde ol· 
duğu nisbettc sadık kalacaktır. 

l\toskova gazetesinin bu dü
~üncelerini, Sovyct Rus~·antn 
Hni ittifak hakkındaki miitale
aları olarak kabul edersek ilk 
varacağın1ız neticeler şunlardır: 

1 - Sovyetler, bu ittifakı ken· 
dHerine kar~ı değil; İngiltere ve 
Amcrikaya karşı ~·apılnıış telak
ki ediyorlar veyahut öyle gö • 
rüniiyorlar. Öyle görünüyorlar 
demek daha doğrudur. Çünkü 
Yeni ittifakın Sovyet Rusyayı, 
maddeten ve sevkülceyş bakı· 
mından çok daha fena bir çem
ber içine aldığına şüphe yok • 
hır. Sovyct Rusya, şarktan ve 
garpten ihata edilmiştir; Japon
ya, yahut da Almanya ve ita! -
ya ile harbe J:irdiii takdirde, 
hem şark, hem garp cenahından 
sıkıştırılarak iki cepheli bir mü
cadele yapmak mecburiyetinde 
kalacaktır. 

2 - Gazetenin makalesinde 
göze çarpan ikinci mühim nok • 
ta, kullanılan lisanın Amerika 
ve İngiltere aleyhine olmasıd " 
Bu fark, ittifak sebeplerinin, 
Amerikanın İngiltereye yaptığı 
Yardıma atfedilmesi ve yukarıda 
beşinci madde olarak gÖsterdiği
tniz kısımda, İngiltere 'e Ame
rika hakkında, açık~a •suikast. 
tibirinin, kullanılmasından an .. 
!aşılmaktadır. 

3 - Dünyanın Alman) a, İta!· 
Ya ve Japon)a arasında taksi -
mini ise, Sovyet Rusya tereddii t 
-ve şiiphe ile karşılıyor. Pravıla 
dernek istiyor ki kiğıt üzerinde 
taksimin kı) meli yoktur; iş bu-

B.RİTANYAYI ŞİDDETLE 

BOY OK 
iNGiLiZ 
HÜCUMU 

• 
Berliae yapılan akın 
Beş saet devam etti ____ , __ _ 
istila üsleri 
bombalandı 
Lomd.-... 1 (A.A.) - BBC: İncili• 

h&\""a. kuVTetlert bu sabah erkenden 
Man ta.kJ AJ.maıı istili Umar.!arına 

bliı:.um e&mişlerdlr. Vukua gelen in· 
filiııklerdtn İngUls sahllterindekt ev
ler liltemekte idi. 

En •iddeUi hücumlara, Calal:s li
manları ile Gris-Nez burnunda ta
biye edilmiş topçu mevzUerintn he
der Ut-kil ettifi u.nned.ilmekt.edir. 

Alınan üslerinden YÜkselen alevlcı 
rörülmüştür. 

BERLİ!l.'DE BEŞ SAAT SÖREN 
HÜCUM 

Londra, l (A.A.) - B.B.C. Assoef
ated Press. harbin batmdanberi Btr# 
Jinde yerilen hava tehlike itareiJe· 

rinln en ur.unun dün rece verildltl 
nl bildirmektedir. Berlinltıer 5 saa.ı 

ıs dakika llfma.klarda kal.mışlar
d&r. 

(Arkası 4 üncü sa11fada) 

1 iKDAM 
Kıymetli bir malı•r· 

rir ti• lı a /r. • z • n J ı 

Profesör Hüseyin 
Şükrü Baban 

Dıt politika yazı· 

farını her gün 

lkdam'd• yazacak 

•Tercümanı Ballkat:t .ruetesi
ırln başmuharriri profesör Böse
;rbt Şitluii Bal>an teuar malbtı
al ba7atuıa •önerelı: •Yeni Sabah>~ 
ve .Tasviri Etkin da makalele- ~ 

rlnl nql"ttml)'e başlamıştı. ) 
Türk Matbııa1ının nadir yetlş-

timrlt olduj'u slmala.rdan olal'I l 
Hüseyin Şükrü Bahan ~ p.tete
miz arasında vikl olan lt.ilil üze
rine deferU profesör ve diploma- ) 
tımız bundan böyle «Dış Po1li1ku ! 
yaı:ıl:ırını ıx.ıinhasıran İKDAM'da 

n~redecektir. 

Dünya hidiselerine derin rilı:u- ~ 
fu, siyasi cörüşü ve gazetecilik · 

\

, kudreU Ue teınayüs eden Bü~yln 
ŞuJc:rü Baba.rı'ın C&:ıl"temh:deki 

yazı "arkadaıthimı sevinçle muht.e
rtm okuyucularmuza bilcUrlrken \ 

/ bu ,..,ı hidlseslnln nlnu g'azete- 1 
miz irin defil. Türk Matbu.atı tcln 
de bir kuanç olduğuna lnaı ı yo- 1 
ruı. \ 

tık 11azıııı buaün üçüncü sai/· , 
tamızda bulacaksınız. \ ( Arkası 4 iinrii s01ıfada) 

ABİDİN DA YER ",,;ii;;iiiO, - - -- - 4 

MÜDAFAA EDEN İNGİLİZ HA VA DAFİ BATARYALARI 

ASKERi Do N K u
(~ZDVIET~ 
J İngiltere lehinde vu• A L M A N 

kubulan d~ğişiklik H O C U MU 
Son hava muharebelni 

hakkında verilen malumat 
yıldırım harbi yapmaktan vaz 
ı:eçen Almanyanın, şimdi de, 
İngiltere harbinin başlangt • 
cında gösterdiği şiddetli bom· 
bardunan faaliyetini de git -
tikçe hafifletmiş oluğunu gös
teriyor. Bunun sebebi şudur: 

İngiltere hava muharebele
rinde Londrayı tahrip gaye
sile büyük dalgalar halinde 
Britanyaya yapılan akınlar 
Almaularıı hilyiik zayiata mal 
odu. İngiltere bava harbinin 
başındanberi 1000 tayyare ve 
4.000 pilot gibi muazzam bir 
kuvveti fedaya mukabil Al • 

(Arkası 4 üncü sa11fada) 

TATARESKO 
Tevkif Edildi 

---·---
9 INGILIZ DAHA RO-
MANYADAN ÇIKARILDI 

Eski Başvekil TATARESKO 

Bükreş, l (A.A.) - St.efani Ajan
sından: 

lkeml bir tebliğ, eski Başvekil Ta
t&rdlı.onun da, tevk..i1 ve hapsolun· 
d$ u bildirmeltted.1r. 

(Arkası 3 üncü sayfa.da) 

---•ı----

İngilizler Alman avcı 
filolarını dağıttı 

• 
Almanlar 471 
tayyare kaybetti 

Londra, 1 (A.A.) - Hava ve da
hili emniyet nezaretlerinin tebliği: 

llava huc·umlan Vl'niden bllha. ssa l 
Londrayı i>tihda! etmi~tlr. M"1'91!;, 
nehri boyunca ban yerlere ve mem
leketin eı.cümle ceıu.tbu sark.ide dıger 
bir çok yerl<'rine de bombalar aw -
mıştır. 

Londrida ve banliyösünde, bom -
balar geni~ bir saha üzerine serpil· 
miştir. Fc.ıkat hasar ve telefat, umu
mi;yct itibarile azdır. 

Mersey ,;alı.illerinde lı.iç bır büyük 
ba~ar yoktur. Jı,ferkezt lngiltere mm
ta.kasırun :;:arkında bir şehirde, bir 
miktar binaya isabet vb.ki olmuştur. 
Memlekt"tin diğer mıntakalarından, 

hücum.larıa çoğluğuna rağmen, pek 

az hasar ve telefat vukua geldli;i 
bildirilmektedir. 

47 ALMAN TAYYARESİ 
DÜŞURtlı.Dü 

Düşman tayyareleri üç. ayrı filo ha
linde Kent, Susseks ve Derset sahil
lerinden ayni zamanda aşmışlardır. 
İngiltere üzerinde dünkü muharebe

lerde 47 düşman tayyaresi imha e
dilmiştir. 22 avcı tayyarenıiz kayıp
tır. Fakat piloUardan 12 si sağ ve sa-

limdir. . 
LONDRA NlSBETEN SAKİN 

BİR GECE GEÇİRDİ 
Dün gece Alman tayyareleri, Lond

ra üzerinde daha ihtiyatlı davrana
rak dolaşmışlardır. Londra di.ın ak
ıam nisbeten sakin bir gece geçir .. 
mf~tir. Filvaki payitaht üzerinde 
.Abnan tayyareleri az idi. 

ALl\lANLAll ZOOO TAYYARE, 4000 
PİLOT KAYBETTİLER 

Yan resmi bir tebliğe göre, İnııil· 
tereye karşı bava hareketlerinin ba
şmd•nberi Almanların 2000 tayyare 

(Arkan 4 üncü saııfada) 

Belediyede garip 
bir hadise oldu 
Belediye reis muavinindeo yol parası isti. 
yen bir adamın üzerinde 169 lira bulundu 

Dün Belediyede garip bir ha· 
disc olmııstur: 

Belediye Reis muavini Lıitfi 
Aboyun odasına üstü başı peri
şan, saç ve sakalı birbirine karış
mı.ş bir adam gelerek: 

•- Ben Anadoludan buraya 
iş bulmak için geldim. Fakat hiç 

, bir İş bulamadım . Aç ve perişan 
kaldım. Meınlek~time gıdecek 
beş param yok. Ne olur beni k.ü
yüme gönderinızı. 

Diye yalvarnıı.ştır. 

. Lıitfi A!™ıY her gün bu kabil 
lbırkaç muracaalla karşılaştığın
dan ve Belediyenin muuvcnet 
kısmındaki tahsisatı da tamami
le sarfedilmiş olduğundan kcn • 
isi?.in. yo.~ parasının verilemiye
cegını ;n~ra.caat<;ıya söylemiştir. 
Fakat oburu daha mazlıimane bir 
tavır takınarak yalandan da ağ
laınağa başlamış ve: 

(Arka:;, 4 üncü sayfada; 

·Moskova, Başvekil Adana-
Romada · 

moz!kere da halkla konuştu 
İspanya nazın Musoli 
ni ve Ciano ile görüştü 

---··---
Stefani Rıbbenfrop'un 
Moskovaya gifmediğini 

bildiı:iyor. Fakat 
Roma, l (A.A.) - Ste!aru Ajansı 

bilclircyor: 
İspanya Dahiliye nazırı Serrano 

Sumer, retakat.indekilerle beraber, 
bu sabah saat 10 da Romaya eeı

m.iş ve bayraklarla donanmış olan İs-
.. .=:ıdn, Kont Ciano taralından 

karşılarunııatır. Karşılıyanlar arasın

da İspanya ve Almanya Büyük EJ
çileri de buJııJUTlakta idi. 

Sumer, yanında Kont Ciano o lu
ğu halde, ikamet edeceği Villa Ma· 
danıa'ya hareket etn1i~tir. 
İSPANYA NAZiRi Mt:SOLİNİ 

İLE GÖRÜŞTÜ 
Bu sabah Villa l\1adama'da biribir

lerile 10 dakika görüşen· Sumer ile 
Kont Ciano, saat 11 de Duçenin ya
nma gitrnişlerdir. Görüşme saat 
11,35 e kadar devam etmiştir. 
MÜZAKERELERDE YENİ KARAR· 

LARA VAJUUYACAKMlŞ 
İtalyan ıazeteıeri, Ronlaya eeıen 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Amerika Hariciye Nazırı Hull 

VAŞİNGTON .. 
DA MÜHiM 

BİR TOPLANTI ____ .. , ___ _ 
Hul in giltere ve Avustral
ya e 1çi1 eri ile görüştü 

• 
Amerikanın alacağı 

vaziyet belli değil 

Londra, 1 (A.A.) - Reutenn 
diplomatik muhabirinin öğren -
diğine gii're, dün Vaşingtonda A
merika hariciye nazırı Hull ile 
İngiltere büyük elçisi ve Avııs -
tralya elçisi arasında bir toplantı 
yapı..ışımtır. Bu görüşmede U -
zak Şark meselesile üç taraflı 

Berlin paktının bahis mevzuu ol
duğu bilinmektedir. 

Mülakata ait tafsiliit alınama
mıştır. 

İNGİLTEREYE DERHAL 
YARDIM EDİLMELİ.. 

Nevyork, 1 (A.A.) - Japon -
Amerikan ticari münasebatı hak
kında tetkikatta bulunmak üzere 
Japonyaya gitmiş olan general 
Yom Oryan avdet etmiştir. Ge
neral İngiltereye derhal ve ge • 
niş yardımda bulunmayı tavsi
ye etmektedir. 
PAKT DOLAYJSİLE AMERİ 

KA NASIL BİR VAZİYET 
ALACAK? 

Va.,<ington, 1 (.AA) - Reu -
ter: Uç taraflı pakt dolayısile 
Birleşik Amerikanın alacağı va

( Arkası 4 üncü savfada) 

.... ı-~~~~~~ 

REFiK SAYDAM BUGON HATAYDA 
Adana, l (İkdam) - Başve • 

kil Doktor Refik Saydam bugün 
refakatinde Ticaret Vekili Naz
mi Topçuoğln olduğu halde saat 
13 de Toros ekspresiyle şehri • 
mize gelmiş ve istasyonda Vali 
ve hükumet erkanı tara.J)ııdan 

MISIRDA 

lngiliz kuvvetleri 
takviye e di I di 

karştlanmıştır. Başvekilimiz tre
nin tevakkufu esnasında istas .. 
yonda toplanan halkla konuşnıu< 
ve ayni trenle yollarına devaıu · 
etmişlerdir. Doktor Refik Say -
dam yarın Hataya muvasalat e
deceklerdir. 

AMERIKADA 

Ingiltereye ya .. 
kınlık artıyor 

---•ı---

1ta1 yan Somalisine 
hava hücumu yapıldı 

Londra, 1 (A.A.) - Londranın 

iyi bir kaynağından öğren.ilWğine gö
re, l.Iısırdaki filoların ıerck kadrosu 

gerekse, miktarı bir İt.aly n ileri ha
reketinin beklenmesi dolayısile tak
viye edilmiştir. 

Vilkie fngiltereye yt.r. 
dım lehinde bulundu 

Nevyork, 1 (A.A.) - Reuter: 

Öyle zannediliyor ki, Graziyanınm 
illı: taarruz plfıı:u Sidı-Barrani sahil 

yolundan değiJ, çöl üzerinden ilerle

mek idi. Fak.at İngiliz devriyelerinin 
1aaliyeti üzerine İtalyan generaU sa
bili tak.ip m<'Cburiyelinde kabruştır. 

İTALYA SOMALİSİNE BAVA 
HÜCUMU 

Nairobi, 1 (A.A.) - Cenubi Mri
ka hava kuvvetleri 28 eylül günü İ
talyan Somalisinde Birikan'ı muvaf· 
:fakıyeUc- bombardunan ebnişlerdir. 

M.:ıhallt idare bjnalarından bazısı 

yanmıştır. 

(Arkası 3 üneii sa11faı:La) 

Oetroite giderken gardakı hal· 
·ka hitap eden Wilkie •Aınerika
da bir Çörçil hiikıimeti kurul -
malıdır. Çbrçil büyük ve kuv -
vetli bir de!Jl()krasi müdafüdir.• 
demiştir. 

Detroit, l (A.A.) - Reutcr: 
Söylediği seçim nutkunda Wil

kie demiştir ki: 
•Bugiin Avrupa Hitlerin mu

azzam arsızlıiiın n tahakkiiır. ü 
altındadır. HiÜer resmi vaitleri 
bozmaktan, ortaklarını katlet • 
mekten, Alman gençliğini gang
sterlere tahvil etmekten, asude 
toprakları tahripten çekinmiyen 
bir adamdır.• 
Vaşingtcn, 1 (A.A.) - Reuter: 
Azadan King, ayan meclisine 

İngiltere borçlarının indirilme -
(Arkası 3 üncü. •a•ıfada) 

Maarif vekili talebeye 
hitabede bulundu 

riasan Ali Yücel diyor ki: ''Vazifelerini günügü

nüne yıpmıyan, tembellik eden Türk deöildir,, 
Şehrimizdeki büıt.iıı mektep ve li· 

aeler dün sabahtan itibaren acıluak 
1940 - 41 ders yılı tedrisatına ba,:ıla
mışlardır. Ders yılı başlangıcı müna- 1 
aebetlle Maarif Vekili Hasan Ali Yü-
cel tarafından talebelere mühim bir 
hitabe r; ndcrilıniştir. 

Memleketlmiıde ilk defa olarak bir 
Maarif \ kili tarafından doğrudan 

doğruya talebelere yapıloın bu hitap, 
Vekil namına muilllirnler tarafından ~ 

dün sabah orta mekteplerde talebe
lere okunmuştur. 

Vekil hitabesinde ıöyle demiştir: 
•Talebeler, :ı-enı ders 1ılıııa sirdlif

nh fU sa.a.tte, ceçeo. sene verdJjinlı: 
emelin müüfatı ve karşı!ıiı olarak 
7iikseldiifnl• bu 1enl ıruııfb buluıı
ımak ••vklni rtemlz ;Fiireklerlnlsde do,.. doya h!Melmellslnlı. Bep!nfzl 
tebrik ederlnı. Aranızda lmllhanlar· 
da muvaffılı: oı_,,arat a:rnl smıtla 
2 ncl defa oll:u7anl&r nrsa, onlar ela 
bamm için kaypianmamalıclırbr. Ö.... 

(Arkası 3 üncü. sayfada) 
MAARİF VEKİLİ 

Hasan Ali YÖCEL 

Sancak Merasimi İstiyoruz 
.~irde iken. b!r gün, hü~met konağının, kumandanlık da

lresmın, Orduevınm bulundugu meydanda askeri bandonun ve 
bir takım askerin iştirak.ile sancak çekme' merasimi yapıldığını 
gördüm. l\.l~zı.ka, İs_tiklfıl Marşını çnJıyor, asker selam duruyor, 
~nlı bayragımız agır ağır yükseliyor, meydanda ve etrafında
ki sokakla~da! kadın, erkek, çocuk, herkes, olduğu yerde mıh· 
lanmış, İstıklal l\larşını ve sancağını hürmetle selamlıyordu. 

Ayni sancak çekip indirn:o merasimini, iki sene e\·vel, Bor
sada da görmüştüm. O zaman İstanbulda da yapılmasını, biitün 
İstanbul halkının arzusuna tercüman olduğumdan emin olarak 
rica etmiştim; bu milli arzuya kulak asan olmadı. Sancak sev
gisi, milli marş sevgisi ve bunların her ikisine hiirmet telkini 
bakımından, memleketin her tarafında yapılım bu merasim )·al
nız İstanbulda yapılmıyor. Neden? Bu sualin cevabı yoktur. 

İstanbul Valisinden, şehrin en münasip yerinde ayni mera
simin yapılmasını istiyoruz. Biz İstanbullular da sancağımızı, ı 
marşımw severiz. ABİDİN DA VER 



Büyük Tarihi Tefrika: 46 

ALI RESÜL 
Yezit, hilôfetin 
için babasını 

. Muavive, (İmamı Hüsevin) in 
üzerinde hl• bir tesir yapamıva
ca;;ını anladı Artık ona da son 
darbe--; vurma·-ı kararlastırdı. 

F:ıkat hissivatıru tamamile ıri~
ledıi. Etrafına in'amlar. ihsan -
!ar, iltifatlar sacarak !<;am) a 
avdet etti. Artık ıt.marnı Hüse
yin) hakkında da imha kararı \'e
rilmistL 

Bu karar nasıl tatbik edile. 
cekti? Muavive, bunu düşünüp 
dururken, artık kendisin•.ı de 
eon !?Ünleri ı?elnıis.. Birdenbire 
•üzüne felc ı?elerek ai!zı bir ta
r:ıfa eğibnisti. 
MuaVİ"e, bütün hayatında, 

lberkese karsı son derecede iti
!lalı ı>iirünen bir adamdı. Çeh
resinin "Ck cirkin bir sekle ııir
mesi onu o kadar muztarip et
ti ki; 

- Bu vüzle, halka nasıl görü
neccr1im?. 

Div• hür~ü· hüngür ağlamı
""'"" t.....,clad1 
Yanılan tedaviler. hinbir favda

VeTmedi. Bil3:..1<is riddetli nöbetler 
baş gösterdi E.mevi Halifesi ca
.,.ır. cavır ate ... ler ıi.rinde vanıvor .. 
Miitemadiven savıklıvordu. 

Muaviye, bu vaziyette ıken 
sevgili oğlu V? veliahtı (Yezit) 
de (Humus) civarındaki Harnup 
ormanlarında, c~ylan av. peşın
deydi. Yelli, ba'ıasının !">.sta -
lığından, yıldırım sür'ati!e ha -
berdar edildiö Veliaht, muhtelif 
atlar çatlatarak, pek kı3a bir za
manda Şama geldi 

Yezit, büyük bıT oo.,k•mlukla 
karşılandı. Artık hayatından ü
mıt kesilm;ş 0;nn Mua\'iv.,, bir 
tarafa atılmış .. Daha dün ona pe
restiş edenler, Nıı:ün de derhal 
(Yezıd) in etrafında toplanmış -
tı ... Ve şimdi, her hükümdar sa
rayında daıma görülen büyük bir 
ibret sahnesi açılmıya başlamış -
tı. 

Saltanat hırsı, Yezidin k•lbin
de bir yılan gibi şahlanmıştı. Sa· 
raya girer girmez, her şeyden ev 
ve! babasının odasına koşarak 
onu ziyaret etmesi liizımı:wlir -
ken, Yezit derhal hekimleri ça
ğırtmış; babasının vaziyetı hak
kında malümat almıştı. Hekim
lerin verdiği malümata nazaran, 
Emevi halifesınin hastalığını te- 1 
davi etmek mümkün değildi. Ar
tık 78 yaşını ikmal etmiş olan 
Muaviye, ancak birkaç gün da
ha yaşıyabilecekti. 

Hekimlerin bu ifadesi üzeri -
ne Yezit, derhal babasının yat -
tıi!ı odaya girdi. Muaviye, oğ - 1 
lunu görür görmez sevindi. Ken-, 
disini teselliye geldi, zannetti. 
Kollarını açarak sevgili oğlunu 
kucaklamak istedi. Fakat Yezıt, 
yalnız babasının elini öpmekl<? 
iktifa ederek: 

- Yii, baba! .. Tahmin edersin 
ki, hastalığından dolayı son de
recede müteessirim. Fakat va -
ziyetimiz, teessürle zaman geçir
meye müsait değil. Aleyhimiz -
de bir fesat harekeli başlamadan 
evvel, hilafeti derhal bana fe -
rağ et.. 

Dedi. 
Muaviye, oğlunun bu sözlerı 

karşıs.nda şaşırdı. Bir tarafa car
pılmış olan sıol,ııun çehresini Ye
z ide çevirerek bakakaldı. Ve son
ra, muztarip bir sesle: 

- Oğlum! .. Senden, bunu mu 
beklerdim?.. ı 

Diye mmldandı. 
Yezit, hiçbir söz dinliyecek hal

ile değildi. Şimdi onun yegane 
maksadı, bir saniye evvel, hila
fet tahtına geçmek .. Tıpkı baba-

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

kendisine devri 
tazyike başladı 

sı gibi, mutlak olarak saltanat 
sürmekti. 

Yezit, babasının derin bir te -
essürle söylediği sözlere, zerre 
kadar ehemmiyet vermedi Bi -
!akis, maksadına bir an evvel 
vasıl olmak iç_in, düşündüklerini 
açıkça söyledi: 

- Görünüşe nazaran, ecel, ka
pıda bekliyor. Şayet, sana bir 
hal olursa, düsmanlarımız ba~ 
bir çok müşkül.it çıkarabilirler. 
Belki de, senin gibi, kanlı mü -
delelere girişmek mecburiyetin
de kalırım. Bunlara meydan ver
memek için, derhal makamını 
bana terket. 

Dedi. 
Muaviye, oğlunun bu kalpsiz

liğinden tiksindi. İstikrah ile ba
şını bir tarafa çe\'İrdi. Bir kaç 
dakika hiçbir şey Röylemedi. 

Hiç şüphesiz ki Muaviye, va
ziyeti tahlil ediyordu. Ve ihti -
mal ki vaktile, - ayni maksatla -
kendi ettiklerini düşünüyordu. 

Bu tarihten 19 sene evvel, ken
disi de, yine bu hilafet tahtı için 
(Ali) yi cebir ve tazyik etme -
miş miydi'? .. (Cemel) de, (Saf -
feyn} de dökülen sel gibi kanlar, 
bevhude yere kurban olan in -
sanlar, hep bu fiıni taht ve sal -

tanat için değil miydi?.. Ya, 
(Hasan} .. Resuliılahın o saf, sa
kin, halim ve selim torunu da 
genç yaşında bu maksada feda 
edilmemiş miydi?.. Hatla, birkaç 
ay evvel, Suriye Fatihi Halit bin 
Velidin oğfo (Abdürrahman} da 
yine bu meş'um taht için zehirle
nip gitmemiş miydi?,. 

(Arkası var) 

ANADOLU 
HABERLERi 

Politikamıza dair 

verilen konferanslar 
Iğdır, 1 (AA) - Sinop meb'

usu ve C. H. Partisi umumi ida
re hey'eti azasından Cevdet Ke
rim İncedayı belediye bahçesin
de sivil ve askeri erk.an ve me
murin ile Iğdır ve civarı halkın
dan binlerce kişinin bulunduğu 
kalabalık bir dinleyici önünde 
hükumetimizin bugünkü dünya 
vaziyeti karşısında takip etmek
te olduğu siyaseti izah eylemiş 
ve Türk milletinin Milli Şef İnö
nü'ye karşı olan sonsuz inanç ve 
bai(lılığını ve bunun ifade etti
ği büyıik manayı tebarüz ettir
rnistir. * Aydın, 1 (A.A.} - Şehrimi
ze gelmiş olan Cumhuriyet Halk 
Partisi umumi idare hev'eti a -
zasından Ankara meb'usu Müm
taz Ökmen taraf:ndan dün Hal
kevinde çok kalabalık ve seç -
kin bir dinleyici kütlesi önünde 
bugünkü dünya vaziyeti karşı -
sında Türkiye mevzulu bir kon
ferans verilmiştir. 

GÖMRCK 

Antrepol•r limana 
veriliyor 

Sirkecide K(jmrüklere ait olan 
hali antrepoların E:nan iş -
!etmesi umum müdürlüğüne dev
ri kararlaşmıştır. Liman işletme
si umum müdürlüğü ·bundan 
başka liman sahası içindeki bü
tün depo, antrepo ve bu gibi yer
leri idaresine alacaktır. 

.... --------------~ı-· ikdamın Edebi Tefrikası : 25 _ 

Ki KANIYORUM! 
\ Yazan: SEL .A l4 I İZZET 1 

ge1iyor, konucmasını kesn1iyor, 
de,·a• c"<ii)ordıı. Ben orta yerde 
donmuş gibi !.alıyordum ... Son -
ra yavas yıtvaş ona c! ;;:ru ilcr ... 
Jiyordum. O yüzüme bile pek 
bakmadan ŞÖ)le parı •. klarının 
ucunu uzatıyor, elimi sıkar gibi 
~apıyordu ..• Sonra ha~tnı çevi ... 
riyor, gene başkalarile konuşu -
yordu... . .. . .. 

Biitün gece hır ruyada ınıışım 
gibi, hem de korkulu bir rüya 
görmi.iyormu!iium gibi odadan o
daya dolaşıyor, arada sırada lle
di~rn bakıyor, akıttıi:ı zehiri u -
zaktan, yudum yudum içiyor -
dun1 .... 

Ölüye ağlamaz, diriye gülmez 
bir misafir olmuştum. Can sıkı-

Herkesin, uzak ve yakınları -
mm benden kaçmalarını anlı -
yor, hak veriyor, ben de onlar
dan kaçıyordum. 

Buna müteessir değildim, 
bilakis herkesi kendimden kaçır
mak, uzaklaştırmak, soğutmak 
için elimden geleni yapıyordum. 

Kendi kendime: 
«Aınan bana sokulıoasınlar, 

benimle konuşmasınlar, beni ra
hat bıraksınlar!• diyordum. 

Zaruri olan şeyleri yapmak, 
hastaneye gitmek, h"5talarımı 
kabul etmek, geri kalan zaman 
da Bedia ile gezmek, Bedia ile 
konıısmak ve hiç değilse Bedi -
ayı dÜşünmek ... Bundan başka 
hiçbir şey istemiyordum." 
Yavaş yanş zihni_mden her 

• 

istiap haddi emrinden 
Vapur darlığı başladı 
lsti•p hadleri de yükseltilemiyeceği için 
vaziyet Münakale Vekaletine bildirildi 
li""'\\ enizyolları vapurlarının haddi istiabilerinden fazla yolcu 
1!::J1 almamaları hakkındaki kafi emirler üzerine sahillerimiz -
deki nakliyat müşkülata uğramıştır. Akdeniz ve Karadeniz vapur
ları ilk iskelelerde dolduklarından diğer iskelelerden yolcu alma -
makta ve böylelikle bir çok iskelelerde yolcu toplanmış bulunmak
tadır. 

Denizyolları İdaresi bu vazi - -------------
yeti Vekalete bildirmiş ve \ K •• •• • • 
acele bir tedbir bulunmasını om u r 1ş1 
istemiştir. Vapurların istiap had-1 
lcrini arttırmak ileri sürülmek
tedir. Fakat beynelmilel talimat
namelere göre teshil edilen had
di istiabi nisbetini arttırmak 

mümkün görülememektedir. 
Çünkü beynelmilel talimatname 
muayyen müddetlerini doldur -

· mamış yeni vapurlar içindir. 
H~lbuki Avrupadan bize sahi -
\mış vapurlar1n ekserisi muay
yen müddetlerini doldurmuş tek
nelerdir. Bunlar için mevcut ta
limatnameden de fazla haddi is
tiabi tayin etmek imkansız gö -
riilmektedir. Bu yüzden vapur 
seferlerinin arttırılması yolunda 
tedbirler alınması beklenmek -

NA KLİY A Ti ETi 
BANK ALDI 

Uzak semtlsr nakli· 
ya Ucreli arttırıl yor 
Bazı depolarda halkımıza bir 

tondan aşağı kömür verilmedi -
ği ve bazı semtlerde de narh -
tan fazlaya fiat istenildiği hak
kındaki şikayetler üzerine yeni 
tedbirler almak ve mütemadi -
yen coğaltılan stokların sureti 
taksimini görüşmek üzere dün 
Belediyede Valinin r~isliğinde 

tedir. ' bir toplantı yapılmışt:r. 

Süt fiatları 4 
Kuruş arttı 

Belediye mandıracıların 

iddialarını teıkik ediyor 
Dün sabahtan itibarE\ll şehri -

mizin bir QOk semtlerinde süt fi
atlarına 4 - 5 kuruş zam yapıl
mıştır. Mandıra sahipleri; saman, 
kepek ve ot fiatlarının mütema
diyen yükseldiğini ileri sürerek 
perakendecilere verdikleri süt -
!erin fiatlarıru artt:rmışlar, pe -
rakendeciler de zamma mecbur 
kalmışlardır. Bu suretle Beyoğlu 
semtinde sütler 18 kuruştan 22 
kuruşa çıkmıştır. 

Belediye iktısat müdürlüğü va
ziyeti tetkik etmektedir. 

Eminönü meydanı acılıyor 
Eminönü meydanının açılması 

için meydanın sağ tarafındaki sa
hilinde bulunan büyük antrepo
yu liman işletmesi belediyeye 
,-ermiştir. Bugünlerde antrepo 
yıkılacak ve meydanın önü de -
nize doğru aç~ olacaktır. 

Kü«:ük haberlar • 

-'- l\Iaarlf lllüdiirü Tevfik Kut 'un is
lanbul lbeslııde tarih muallimliği va
zifesini tercih cttltl ve yerine ummo 
müfeWşlerd•n Osmanm tayin olun
dufu ha.beri asılsızdır. 
...,>. Cnievr>itedc talebe kaydına dün 
sabah b:.şlawnıştır. 

\, t tanbolun kurtula, ba7ramma 
tesadüf edc.h 6 ıeşrlnlevvel pazar 
cünü J'&pılaca.k meraslm procramı

nı h:ızırlama.k üzere blr komisyon 
kunılmuşlur. 

+ Bursau. ve Uludaia ıridcn Huk1lk 
ve İktısal Fakülteleri laleboieri dün 
akşam şehrimize avdet etmişlerdir. 

,...... Taksim - Harbiye asfalt yo!unu.a. 
Cumhuriyet bayramında a~ılabUmesl 
nl t.emiD için bura.da cecelerl ele ça

lışıbnıya. bqlanılmLŞtır. 

+ Beıedi7e Sıhha\ İ~ler! l\Iüdürü 
dün 7r.f lmalilbanelerlnl le"" eı
mltlr. 

şey çıkmağa başlıyordu, fikrim 
boşalıyor, sonra boş kalan yeri 
sade ve sade Bedia dolduruyor
du. 
Hayatımda Bedia yalnız, tek 

basına kalmağa başlıyordu. 

Bediaya beslediğim aşk, bir 
orman yangınına benziyor 
Evvela bir kiiçük fundalık L ..ı
şur, yavaş yavaş yayılır, bir 
dala sarar ve nihayet koca or -
man ateş alır, alevler gökylizü
ne fışkırır ve ateşin önüne geç
mek kabil olmaz ... 

Söndüj;'İ.İ zaman orman kül ha
line gelmiştir. 

* 
İçimde bir hastalık var, he -

nüz teşhis edilemiyccek bir has
talık. henüz harnretim yok, henüz 
görünürde gayri tahil bir şey 
yok; fakat icin için gönl~mün 
bir hastalığa kıılucka oldııgu mu
hakkak ... Bu hastalık kıskançlık
br, kıskançlık olacaktır, bunu 
ben kendim k~his ediyorum, kıs. 
kançlığın bir sinek gibi oradan 
oraya konduğPnu, sonra hiçbir 
iz bırakmadan uçup gittiğini gö
rüyorum- • 

Eti Bank umum müdür mua -
vini Refü ile Zonguldak ve E -
reğli kömürleri şirketleri müdür
leri, Belediye iktisat müdürü ve 
tali semt deııoları sahiplerinin de 
iştirak ettikleri bu toolantıda 
kömür nakliyatını Eti Bankıa ü
zerine alması kararlaştırılmıştır. 
Nakli.ve masrafları arttığından 
Ycşilköy ve Adalar gibi uzak 
semtler için de nakliye ücretle
rinin arttırılması zaruri görül -
müştür. Halka istediği miktarda 
kömür vermiyen veyahut da bir 
tondan aşağı satmıyan deııo sa -
hiplerinin tecziye olurımaları ka-
rarlaştmlmıştır. 1 
Toplantıya bu sabah Eti Bank 

merkezinde devam olunacaktır. 
Diğer taraftan Eti Bank mev

cutlarına ilaveten yeni tip ucuz 
sobalar satışa çıkarmaktadır. 

---<>----

Dahiliye Vekili 

imar tetkikleri yaptı 
Ank~ray• döndü 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
dün akşam şehrimizden Ankara
ya gitmiştir. Vekil dün sabah vi
layete g_elnıis ve burada Veki -
!in reisliğinde Vali Llı tfi Kırdar 
ile emniyet müdürünün iştirak 
ett:~i bir toplantı yapılmıştır. 

İçtimada şehre ait idari ve in
zibati işler görüşülmüştür. Da -
hiliye Vekili bilahare Vali ile bir
likte Parti merkezine ve Bele -
diyeye gitmiştir. 

Vekil; Belediyede imar faali
yeti ile koordinasyon hey'etin -
ten alınan inşaat müsaadesine is
tinaden yapılacak olan işleri tet
kik etmiştir. 

MÜTEFERRİK 

Yolcu salonunun oto
mobil parkı 

Galata yolcu salonunun kar -
şısında yapılacak otomobil parkı 
sahasının istimlfıki için Maliye 
Vekaletinden müsaade ı:elmiş -
tir. Belediye buna mukabil yol
cu salonunun önüne dıoğru gi -
den sahayı limana verecektir. 

Bu tedavisi imkansız bir has
talığın arazıdır.". 

Peki amma kimi kıskanıyo -
rum?. Gözle görülür, elle tutu
lur hiç kimseler yok ortada ... Be
ni harap edecek, hasta edecek, 
kıtkançlığın pençesinde kıvran
dıracak belli başlı kimse yok, hiç 
kimse yok ... 
Dü~ünüyorum, dü~ündükçe çi

leden çıkıyorum; çünkü bu bel -
li başlıyı görüyorum ... 
Hostalığım, daha doğrusu has

talı:Cınun mikrobu maliım ... Ne 
çare ki sen"nu yok. .. 
Hastalığımın mikrobu Bedia

nın kocası ... 
Artık adım bile ağzıma almak 

istrn1e-diğiın bu adamdan nefret 
edi)·orııın. nefret değil, bu ada
ma kin besliyorum ... 

E\line gittiğ"hn zaman, başka 
bir yerde gördüğüm zaman ilk 
nazarım gözlerinin altına gidi -

yor: Aşk yorgunluğunun izlerini ı 
arıyorum gözlerinin altında ..• 
Dudaklarını gördiiğüm zan1an 

peııçeh-yip koparacailım geli -
yor: lJediayı öpüyorlar diye.. 

,. -------iöiiiiii;;;;;;;;ii;i;iii;;iiiôl" 
iplik darlığı ı 
Bazı tacirler iplik
leri gizlice yüksek 
fiatla satıyorlarmış 

İktisat Vekaletinin yeni fi
atları tesbit etmesine ra~en 
piyasada iplik darlığı devam 
etmektedir. Fabrikaların şeh
rimizdeki müınessilliklerinde 
ve şubelerinde kafi mal bulu
namamaktadır. Bu yolda ala
'kadarlara şik"yetler yapıl -
mıştır. 
Diğer taraftan bazı tüccar

ların nereden buldukları ma
!Um olımyan iplikleri Veka -
!etin tesbit ettiği fiatlardan 
paket başına 100 - 150 kuruş 
fazlasına gizlice satmakta ol
dukları iddia edilmektedir. 
Bu yolda Vekalet nezdinde 
teşebbüsler yaplıacaktır. ... -- ~ .. 

1 ADLiYE ve POLiS 1 

Bakırköy Belediye
sindeki ihtilas davası 

• 
Muhasebe mutemedinin 
muhakemesine başlandı 

Geçenlerde Bakırköy Belediyesi -
nin muhasebe muteınedi Baha, 960 
liroıyı ihtil3sen zimmetine geçirmek 
iddiasile sorgu bfiltimliğince tevkif 
olunmustu. 
Bahanın dün Sekzinci Asliye ceza 

mahkemesinde muhakemesine baş _ 
laıın1ıştır. 11.taznun i!adcsinde şöyle 
bir iddiada bulunmuıtur: 

cAsıl suçlu ben değil, muhasebe 
~izdir. Muhleli! zamanlarda: <Se
:c in işlerin çok, paralan ver de ben 
bankaya Y.•tıraymıl> di;Te 960 lira 
71 kuruş ald..ı. Şef olduğu için ken
disinden makbuz isti.yemezdim. Hal
buki bunları bankaya yatırmamıı, 

zimmetine gcçirm.is.. KAtip de buna 
şahittir.:. 

Hddisenln tahkikatını yapan Bele
diye mürakibi İbrahim de şahit ola
rak dinlenilm~. Bahanın böyle bir iş 
yapacak karakterde olmad..ığı kana
atinde bulunduğunu söy,lemişti.r. 

Neticede muha.k.eme, diğer ı.o.hit

lerin ı;ağnlması için başh bir ~üne 
bırakılmııtır. 

Benzin lhtiklrı yapan 
bir benzinci adllyede 
Bostancıda, Bağdat caddesinde ben

z.inc::i Ahmedin benzin fiatlo.rı Ü'L.c?·in
de ihtik1t yaptığı haber olınnuş ve 
dün bir cürmü meşhut Y3.Pı1arak .ıs·; 

kunışa satması icabeden bir tene. 
ke benzini 500 kuruşa satarken ya
kalanmıştır. 

Benzinci evrakı ile beraber lis1<.u
dar Adliyesine veril.m.iştır 

Sokakta soyunan kadın 
Seher adında bir kadın ev·ıeiki 

gece kendini bilemiy~cck dereccJc 
sarhoş olmı.ıa, sonra çırıl .;ıpla";c 

soyunaı-;k Sultanahmet me~.rc!anıııa 

uzanmı~t·.·. f',rhoş kac'. n bu kadarla 
da ka:marr:.ış, etrafına toplananlara 
kütürler ıetm.iye, n.lralar savwını

ya baş!.J.n:~·~tır. 

Seher yakalanarak Üçii :cil s~Jh 
ceı;a mahkemesine verilmiş, & g:..:n 
mtiddetle hapse mahkU•n olunmu~
t;..r. * ŞARKIŞLALI Ahmet o~h. İbra
him adında birisi, dün ~arsık:apıda 
Artinin cüzdanını çalarken suç üze
rinde yakalanmı:s, Üçüncü Sulh ce
za mahkemesi tarafından 4 ay .:!'1 gün 
müddetle hapis cezasına mahkll.n ve 
hemen tevkif olunmuştur. 

Ben nasıl Bedia__ya kalabalık 
içinde baktığım zaman onu öu • 
tüğümü hatırlıyorsam, o da, t , • 
kı benim gibi bunu hatırlıyor_ :r 
elbette ... 

Bu adamı öldürmeliyim. .. Ge
bertmeliyim .. 

Onu öldürmekten baska bir scy 
gelmiyor elimden, halbuki öl -
dücnıek de gelmiyor... İnsanım 
ben de ... 

Öldürmeyince kuvvet ve kud
ret onda kalıyor: Vaziyete o ha
kim .. Yapacak hiç bir sey yok: 
Bedianın sahibi o... Bediaya o 
sahip. Kanun, cemiyet gözünde 
Bedianın sahibi o ... Ahlak Bedi
ayı onun öpmesine, onun sevme
sine. okşa1nasına, koynuna gir -
nıcsine izin veriyor! .. 

Bu haklar l;arşısmda, önce sed 
çeken bu an'ane dağı önünde ben 
ne ~·apabilirim? Benim aşkıın, be
nim hiddetim neye yarar?. Ben 
sosyal ~·asaların yanında bir hiç
ten başka neyim?.. Hiç.. Bir 
hiç.-

{Arkası var) 

~ÜNÜN TENKiTLERi==== 

Kimsenin tanıyamadığı san' atkar === Selami izzet Sedes 
Doktor Emin Beliğ Belli'nin 

jübilesinde bizim Molyerimis 
Müsahip Zade Celilin •Pazarte
si - Perşembe• komedisini sey
rederken: •Ortaoyıınu ile Kara
gözü diriltmek için beyhude e
nerji sarfedeceğimize, Müsahip 
Zadenin ö1memesi, öldürülme - 1 

mesi icap eden, eserlerinin ida
mesine gayret etsek çok daha i
yi olacak• diye dlişünürken, Türk 
tiyatrosunun iftihar edeceği, 
Türk tiyatro atrihinin memnu -
niyetle kaydeceği bir hadise ile 
karşılaştık. 

Bir aralık sahneye 2 nci Ab -
dülhamit burunlu, kambur, to -
pal biri girdi. Makiyaj o kadar 
muvaffaktı ki, Şehir Tiyatrosu 
san'atkarlarını şahsan tanıyan -
lar: •Bu kim?• diye sordular, ta
nıyamadılar. Biz de tanıyama -
dık. Fakat bu bizce mühim bir 
hadise değildi. Türk sahnesinde 
tanınmıyacak şekilde çehre de
ğiştiren san'atkiırlarımız çok -
tur. Bunun için: •Bu kim?• di
ye soranlara: 

- Konuşmağa başlasın anla -
rız! cevabını verdik. 

Koca burunlu, kambur ve to
pal şahıs konusmağa haşladı. Ku 
lak verdik, dikkatli dinledik, o 
konuştukça biz bütün kulak ke
sildik ve itiraf edelim: Tanıyama
dık! .. 

Bu aktörün gerek makiyajı, 
gerek konuşma tarzı, tiyatroyu 

temelinden çatısına kadar dol -
duran seyircileri ali.kadar etmi~ 
ti. Temsilden sonra bizi tanıyan
lara tanımıyanlar da iltihak 
edip: •Kimdir bu aktör?• diye 
etrafımızı sardılar. Tanıyama -
mıştık ki ~evap verebilelim. Ye
ni bir istidat olacak diye düşün
dük ve biz de san'atkarlarımız -
dan bir kaçına sorduk: •Kimdir 
bu aktör?. Onlar da tanımıyor
lardı: Tanıyamamışlardı! .. 

Kocaman burun, kambur, to-
pal rolü yapan ve sesini bile ta
nınmıyacak bir hale koyan bu 
san'atkann kim olduğunu ancak 
ertesi gün öğrendik: Talat Ar
temelmiş! .. 

Talilt Artemel, on senedir gö
. ı.iimüzün önünde büyüyen, iler
liyen, yiikselen bir san'atkardır. 
Onun sahnede emeklediğini, 

· •Attaaa! .. Ana ... Baba ... • diye il• 
kelimelerini söylediğini, sonra 
Hamleti, Per Günlü mu\'affaki
yetle yuğıırduğunu görenlerden 
olduğı.ımuz halde •Pazartesi -
Perşembe• de tanıyamamız Ta
latın lehine kaydedeceğimiz bir 
hadisedir. Bir eski zaman ada -
mıru aynen yaşattıi:ı için değil, 
çünkü buna muvaffak olamadı, 
olamamakta mazurdur. Fakat oı 
senelik bir aktörün bu derece 
kudretli bir metamorfoz kabili
yeti gösterebilmesi bizim sahne 
için mutlu bir hadise addolunur. 
Talat Arteıneli tebrik ederiz. 

SELAl\tİ İZZET SEDES 

11Dl7E~~lf01(!JL;lii1 •B 
Gümrüklerde\ Yunanistana 
biriken mallar Linyit ihracı 
6::. bin parça eşya mem

lekete ithal t Jı!ecek 
Senelerdenberi gümrüklerde birik

miş malların ithali üzerindeki tet
kikler ilerlemiştir. İstanbul &ümrük

lerinde 63 bin parça ithalat eşyası 

bulunduğu anlaşılmıştır. Şimdi bun
lann cinslerinin tesbitine geçilmiş

tir. * SUSAM VE KETEN TOHU -
MU - Keten tohumu ve susam 
fiatları dün 24,5 kuruşa kadar 
çıkmış ve bu seviyede kalınıştır. 
-'-' Harice sefer etmek. lstl7en vapur
ların bundan sonra Arm.Mörler Bir
lJi'lııe mürac:ı.al etmeleri kararlq
mışlır. 

ı Ankara 
- 1. 10 

borsası ı 
940 -

Kapanıs fiatları 
A9ılıt 

1 Sterlin 5.Z4 
100 Dolar 133.-
100 İsviçre Fro. 29.6875 
100 Drahmi 0.9975 
ıoo Leva 1.6225 
100 Pe<:ela 13.90 

l~O Zlof.I 26.5325 

100 Pengö 0.625 

100 Dinar 3.175 

100 Yen 31.1375 

100 İsvep Kronu 31.005 
ESHAM VE TAHVİLAT 

Erranl 19.53 
Sivas-Erzurum 3 20.2! 
Merkez Bankası peşin 107.75 

Dün ilk parti gönde

rildi spariş bekleniyor 
Yunanistan& ilk defa olarak dün 

100 ton linyit kömürü ihraç edilntiş• 
tir. Böylelikle linyit kömürlerimize 
bir mahreç bulunmuş olmaktadır. 

Yunanistan daha yeni parWer sipa
~ edecektir. 

DUnkU ihracat 
Dün 173,394 liralık ihracat yapıl

mıştır. Bilhassa İsviçreye kum da
n, ywnurta, keten tobumu küspesi. 
iç fındık, İsveç ince kepek, kayısı 
çekerdeği, Abnanyaya Wtiln, Yuna
nistana keten tohumu, Bulgaristana. 
ı.eytin, Macaristana yün hah, Yugos
lavyaya pamuk ve iç fındık &önderil
ml$f.lr. • -

Buğday fi•b 
Serbest piyasada buğday fiat- · 

!arı yükselmektedir. Ofisin de
ğirmencilere 7 kuruştan verdiği 
buğday dün borsada 8 kuruş 12 
paraya yüksclıniştir. 

Amerlkadan bakle· 
nen vapur 

Amerikadan limanımıza ilk o
larak hareket eden Yunan bandı· 
ralı Angira vapuru ayın on be -
şine doğru limanımıza gelecek
tir. Vapurda mühim miktarda 
ithalat ~yası vardır. * KENDİR GELİYOR - Ma -
caristandan dün mühim miktar
da kendir gelmiştir. Bunlarla 
kalın halatlar imal edilecek ve 
piyasadaki halat darlığı biraz ol
sun önlenecektir. 

H . __ r L A !1 
~------- .,...-. .............. ._,, --- ............. -..... ..., 
M E K T E B E Diye sordum. Östat, şöyle 

DÖN'(}Ş 

Bazan serlevhalar ne tuhaf 
üşer. Hakkı Süha Gezgin bir 
fıkrasına; 

- Mektebe dönüş! •• 
Baslığını koymuş. Nanemol

la il~ konuşuyorduk da şöyle 
dedi: 

_ Hakikaten muhtaçtı .. Fa
kat maarif mektebine mi, 
san~at mektebine mi artık o
nu kendisi tayin etsin! .. 

nöNMİYEN 

FİL O 

Son Telgraf'da Rahmi Ya· 
ğız yeni bir deniz tefrikası
na başhyacağını haber veri -
yor. Yarın başlıyacak olan bu 
eser Osmanlı İmparatorluğu 
bahriye nezaretinin dosyala -
rına ve deniz erkfinının batı .. 
raların:ı ve şi{relerine istinat 
ediyor. 

Nan•mollaya: 
- Dönmi~ en filo... dan 

maksat ne olsa gerek?. Yani, 
gilli ve lıir daha dönmedi ... 
n15.nr0sn~a n11?. 

cevap v•rdi: 
- Rahmi Yağız, ben olma

dığım i~in elbette bu ismin ne 
olduğunu onun kadar bilmem: 
Fakat, mesele Türk denizcile
rine ti.allôk ettiğine göre, her 
haldr. ııittiği yerden boş dön
miyen filo .. manasına olsa ge
rek ... 

Fİ ATLAR 

YÜKSELİRKE~ 

Nanemollaya gazetelerdeki 
birinci sınıf havadisleri göw
terdinı: 

- Peynir !iatları yüksddi. 
Hububat fiatı yeniden yük

seldi. 
:Manifatura yükseldi.. 
Sonra şunu söyledim: 

yükselmiyeıı ne kaldı?. 
Güler~k şu revabı verdi: 
- İkdam dnn başka fiatı 

yükselmiyen ne kaldı?. 
Gülerek şu cevabı ve<di: 
- l\fera\o. •'tnıe, onun da eli 

kulağındadır .. llu pirincin ta
şı başka tiirlü ayıklanmı)aca
fa benziycr: .• 

A. ŞEKİP 
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Iktısat ve Gumruk Vekıllerı (BCJStaarfılincisallfada) cille ..... e ~ merı an mu -oenesonuna kadar D ? 

Tetkiklerine Devam Ediyorlar !:i~ na::,.~:;~.:;:: :.... -:::.;~ · ı · . 1· ·ı· ~-:. ~.::: R adrgın mıyız. Üç baılı ittifak 

Hüsnü Çakır Hopada. Eti bank Müesses4Herini 
gezdi. Raif Karadeniz lzmitfe tütücüleri dinledi 

Hopa, 1 (&lam) - İktisat ~ekili Hüsnü Çalar bugün Cum
huriyet vapurile buraya gelmiştir. lktisat Vekili hü.kO.ıneti, beledi
yeyi, Parti ve Halkevini ziyaret ~ttikten sonra Etibank müessese -
lerini ve yeni inşa edilen otomat\k vinci, havai iskeleyi tetkik et -
miştir. 

İNHİSARLAR VEKİLİ 

maktadırlar. ~eldi. Bir Load- rıp erJQJQ ngı JZ niD • lılr oeeıılik a yo gazetesi, yeni bir 
Popolo dl Boma başmakalesinde ra haberi, ba mub- m11!ırip zayiatı tı hey'et tarafından idare 

di;r<>r ki: rlplerin natJ d O edilmeğe başlandığı gündenberl 
citaıya ve Almaı:ıyanm emin doo- bukm"• '" 1A- D a il m a 5 1 0 a :=;ut:~: İkdam gazetesine ve onun Baır 

tu Franko İspanyası, bugün Avru- hah veriyor· .Bu İn&ilt.erenla muharririne karşı, ideta dargın 
pada mibver devı.:tlerinin siyasi ~emller_ 22·0~ ton. yapacagı"' hizmet::'., ,10 kadar bir tavır takındı. Efkiin umumi-
sistemindedir. İspanya zamanı gelin- dur, ln&'lllereniıı mahn1>l vardır. 5t yeye anetmeği bir vazife ola -
ce haklarını ileri ııürmi;ye ve emel- cV•, m Upl mull• • Aaerlkan muh- rak ünrine aldığı Türk matbn-
lerini hatt3 silAbla da tahakkuk et- riı>lerile hemeD M h • ) H rlblnln Ulllıakı, İn- atı başmakalelerinin bülasala -
tirntiye hazır bir halde Avrupa ve hemen &7ııi allih· U Flp ere arpte rında, İkdam'dan hemen hemen 

cllb nu hrip fl\o. 

M Dtver devletlerine Japoa

~amıı da illilıak ecJcrek 

askeri bir ittifak lmaala

ınası son günlerin en mühim badl
Be!)idir. Kara. Avrupasmda m•vakka
icu bil: im bulun.an AlmanJ'a. bütün 
kara salt.ana.tlanm yıkmlf olan Bii-
1llk Brilaııyayı yakından ve her ta
ratıan sıkıştmnakladır. Hiikiımet 

Dıerlı:ezi mütemadi hücumlarla hır

P•lanmaktadır. İtalya da İmparalor· 
lutızn en hassaa nokl&sına laamu 
ebnekledir. Mısır ve kanal İncllt:en-
1Lln kalbi olan Londndall. sonra c.a 
canıı nahi7edlr. Boralara dofru İ
talyan cenenl Graataııi 701.l&nm:ık 
an us undadır. 

İzmit, 1 (İkdam) - Şehrimiz
de tetkiklerde bulunmakta olan 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ra
if Karadeniz dün Bahçeye git -
ıniş ve tütün müatahsillerile gö
rüşerek dileklerini dinlemiştir. 

dilnJ'ada bütün olan bitenleri de- lan tafırl&r. Sür'· o- V • f ) hiç bahsetmiyor; lutfen bahset-ucen a Z 1 e e r llllisını, ba7U lak-
~=============!• vamlıb ir teyakkuz ve dikkatle takip aüeri 35 mildir: 'I !iği günlerde de, iki satırlık bir 

\ tmektedir h lnd d.. vlye ed•rck at.De 

Askeri bu hareket ve m.eQ'cne taz ... 
Jik:i devame derken, t.arlhlnden mü
tearnil olmıyan bir şekilde yaln1.1 
Olarak mevcudiyetini müdafaa et
tnek. b:t.trannda. kalan İngiliz Arsla
nı btitli:n mazisini ve halini dişlle tır
.tıağHe korwna.k Jçin bUkülmez bir 
azın ve savlet tle talL'}mak&adır. Her 
taraftan sıkışlırıldıfı halde 7alnıs 

hlÜdafaa.da kaJma.kla iktifa. etmlye
rek. tayyareleri uzun menzilli top~ 

larlte ölüm ve feliikell t..i. Hamburg 
ve Berline kadar mütemadiyen saç -
.UUkladır. :O.tanş sahilleri ve IIavr ise 
dalıni tahribe maruzdur. Eski müt
teftklerl Fransızlan şaşırtan. ve biraz 
da. kızdll'an bu mukavemet Alman 
lebUğlerlnde bile sitayişle bahse
dihnekt.edir. Bir resmi tcbUf «İngi
Uıler payltaht.lannı büyük cür'et ve 
cesarette müdafaa ediyorlar> diyor
du. 

Her tarailan lerkedilmiş bir hal
de rösterilen bu metanet Amerikanın 
tsasen mevcut olan temayül ve mu
habbet.ini ancak &rihrnuştır. 

Amerika Cumhur lteiş1. Ruzvelt 
da.ha harpten evvel totaliter devlet· 
ler aleyhinde blllunarak demokrasi
lere temayfilünü nutuklarile izhar 
etmtşu. Fran.sanm hezimet esnasm
d:ıkl yardım taleplerine l\lösyö PoJ 
lleyno"nun feryaila.nna rıtl muaye
ııette bulunm&JDJll ise de Fransa ara

dan çıknuya mecbur olduk&an sonra 
)'alna kalan iu.-iltcre tac - bedel ve 
karştiı_k. mu.kabilinde de olsa - esll

ha, mlihimmat. t&J'y&rc, torpido ve 
S&lre venniye ba41adı. Halli pilot 
bUe cöndermektedir. Bu tanı hare
kette Amerika sahlri olarak bita
ratJnktan ayrıldı tc:a.naatfnl besle -

lllektedir. Çünkü Almanya ve İtalya 
da. İspanya harblnde reneral Fran· 
koya biLarallıktan ayrılnı.ış olmak

llıın tu şekilde muavl!nt>Ue bulu.n
ınw;ıardı. Fakat ha.kik.at. llahle Ame

tika, takriben BilJ'ült Brita.nya safına. 
Y&l'lu m'.\nen ve ideölojl bakurun

dau dei'll çünkü esasen bu rifıett.cn 
o t,a .. atta Jdi fakat fili ve m'l;fdı ola

rak. da iltihak etmiş huh:nuyordu. 
l\otaamaflh, efki.n omumlyenin tari
zine uiramamak ve dün;ra.nın her ta

rafında olduiu l'lbi Am'!rika. sullı

cu olan halkı kuşkuJandırma.m.ak için 
Cumııur Relsliii lnlihabahn3 yani 

Önümüzdeki tqrinisauiye kadar l'e
rek Ru2veU ve l'ttek raki!Ji Cum

huriyetçi Vilkt harp aleyhtarı nutuk
lar irad etmekle meguldürler. 

Mihver devleUcrl i:ş&e Amerika.om 
bu durumuna ve ioriıtere ise haki

ki bir müttefik c-lbl ı-izU ve dolam
baçlı 7ardım.!:ırın.a bir k:ırşılık ol

tnak üzere ja.Ponyayı aralarına al
nuya muvaffak olmuşlardır. Amerı. 

ka ş'{mdi sarih bir vaziyei. atmıya. 
Uıalı'dlm cdiluıiıı bulunmaktadır. 

Ya buüne kadar takip eUlii hatlı 
haft:kei.i.cn ric'at etmek mevkUnde~ 

dlr ya.ha.t üstünde bulunduiu sathı 

lll&ilde a.,.Jıya kadar kaymak lzlı

ranndaclır. Çünkü. mıuLhede siya.si 
Vesikalarda nadir görülen bir kat' -

iyetle Amerfkaya kar"'jı mahiyetini 
tebarüz ettlrmekW!dlr. Be-nüz muha
rebeye işUrak elm<miş bir devlet 
Asya veya Avrupa.da t.eşcbbiisatta bu

lununa. üç devlet biribirlne yn.rdım 

edecek.lcrdlr. izzet.1 nefsi yüksek blr 

ınilleUn tehdit ve korka altında. si· 
)asetinden vaz ccçmiy~ceii sanno
lunabllir. Böylece bu üçt.izlü ittifak 

ağlebl lhllmal iki hadll bir Anclo 
Sakson ırkı itll:üı dofurM"aktır. Ma.· 

anıaflb, bu neUcenln d:ıha. biraz ı:a

ın.ruı. muhtao olduğu tahmin oluna
bilir. 

HÜSEYİN ŞÜKRÜ BABAN 

MISIRDA 
(Baştaarfı 1 inci saııfada) 

Dil!<>r tayyare f i lotill~ 1 keşif u-
ç rı yapmışl a rdır. Kay.:ie değer 

hı r "'-ey görülmen1U1tir. 

İT Al, YAN VE ALMANLA Rl:o; SU
ltiyı,; yı;; DÖNMELERİ l~TENİYOR 

Raif Karadeniz tetkiklerini 
müteakip şehrimizden ayrılmıt
tır. 

Maarif vekfli talebe- 1 

ye hitabede bulundu 
( B~taarfı 1 inci saııfada) 

Jerinde oalışmak, öğrenmek ve mu
vaffa.k ohuak için bir yıllık. uzun bir 
zaman varılır. Ondan istifade edip 
kaybettiklerJ :rıh ye.nJden kazanabi
lirler. Yenl yıla cirerken benim size 
öfütlerim t11lllar olacakhr: 

1 - Ana ve babalarınıza, Jıoeala-
rmıza daima SCVl'i ve sa7cı duy,.u
larlle ballı olunuz. Ha.kiki insa.nlık 

milletinize. memlekctbıize ve ona 
çok hizmet etmiş büyüklere scv
ci; bu duygulardan doğ:ır. Hiç batı-
rınızdan çıkarmayın: 

Bü7üklerine sayC'ı, küçüklerine seY
gi beslemlyen Tüı·k değildir? .. 

2 - Her türlü kıymeU! ve iyi va
sıflar çalışmakJıı. kazanılır. Qıhşan 

her :zaman ka.zaıur, tenbcl, hi~ bir 
vııı.kit knybetmektcn kurtulmaz. Hiç ı 

bir zaman unutmayın: Vazifesini ıü-
nü g-ününe yapmıyan, tenbellik eden 
Türk değildir!• 

----o---
Mısırda çok zengin 

kalay madeni bulundu 
Kahu-e, 1 (A.A.) - Şap denizi 

sahilinde Kaseye civarında yarım 

milyon ton tahmin edilen mühim bir 
kalay madenleri keşfedilmişti r. Bu .

1 
madenler Vadi ve Az.ala v.ldilerindc 
bulunmuştur. Çok zengin olan da-

l marlar bir kaç kilometre nıcsafcyi 

kaplamaktadır. 

Maliye müsteşarı bu m3denlerden 
senede 15 bin ton safi kalay çıkan-
lacağmı söylemiştir. 

MILLJ SEFIMl
ZIN DOGUM 

YILDONOML ER 1 
/nlfİlb Krelı MajHf• 
Jorj lıareretli bir teb
rilı tel~refı ~önJerJi 

Ankara, 1 (A.A.) - Reisi -
cumhur İsmet inönü'nün do
ğumlarının yıldöııümü müna
sebetile, İngiltere Kralı Ma -
jeste Altıncı George tarafın
dan kendilerine hararetli bir 
tebrik telgrafı gönderilmiş ve 1 
Milli Şefimiz de samimi te - l 
şekkürlerini telgrafla bildir-

•==m=i=ş=ti=r=· =======::::::::=::=::=:::=::::.• 
Tataresko tev

kıf edildi 
(Ba<tarafı 1 inci sayfada) 

ıtendisiııin devlet adamı ve Pcıris 
'se!iri sı!atile sarfettiği faaliyetler 
hakkında tetkikat yapılmaktadır. 
Bükreş, 1 (A.A.) - Slefani Aj:ın-

sından: 

Dün akşam Rumen zabıtasının ika
met ruhsatiyesi vermediği 9 İngiliz 
çıkarılmı!;itır. Aralarında t Cluj> da
ki eski İngiliz konsolosu ile petrol 
sanayii nıütehassıslarından 4 kişi 

vardır. 

Bükreş, 1 (A.A.) Stefani Ajansın-
dan: 

Dün akşam petr~l mıntakalarında 
Renu yakininle içinde takriben ham 
petrol yüklü 600 vagon bulunan 
bir depoda yangın çıkm 1 ş t. r. 

Bükre· 1 (A.A.l - General 
Antone9ko bugün İn!!iliZ clrisi
ne ·iinderdi"i bir mektupta Ple
oesti'de tevkif edilen inı;ıiliz te
baaları hakkında tahkikat "a -
rı~caö-ını vadetmektedir. 

.-ıı ............... 11mız;zsıa:uı=z .. ımz;:.~~ 

Yarın akşam SARA Y Sinemasında 
TRADER ROC.N Filmine nazire olarak yar.ılan 
Mevsimin ilk süper lilmi FRANSIZCA SÖZLÜ 

KARA GO E 
( STANLEY ve LiVIN~STONE} 

Şaheserini takdim ediyor: Baş Roll•rde: 
SPENCER TRACY RİCHARD GRF...EN 

Bikir ormanlarda, 3 1ene mütemadiyen çalı<ılan ve il milyon 
dolara mal olan ve binlerce figüranın iştirakile vücude getirilen 

Dünyanın en büyük macera ve sergüzeşt filmi 
Dünya sinemalarında 6 ay miiddetle gösterilmiştir. 

ÇEMBERLITAS_ =\ F E R A H 
İstanbulun en biiyük 2 sinemasında ayni zamanda bugün 

nelerinden itibaren 2 büyük film birden 
1 - O T E L E 111 P E R Y A L (TÜRKÇE) 

mali-

Casusluğun ıı.Jn bir heyeca1!ını, aşkın yarah.cı kudretini yaşatan 
iSA MİRANDA ve RAY MILLAN'ın hürriyetten ate~ini, aşk -
tan ilhaıııını, tarihten kudr~tini. alan milyonluk PARM.IUNT 

FILl\U 
2-TAYYARE POSTASI 

GARY GRANT - J O A N A R T H U R 
Kolomb:a Film Şirketinin büyük aşk ve macera sinema roma -
nı. n.tevsimin en· büyük süper filmi, sinemacılık 8leıninin en 

büyük mucizesi. 

Simav büyük 
fcla!~ete uğradı 

il 1 

Çıkan bir yangında 250
1 

ev tam•m•n yandı ı 
Uşak, 1 (A.A.) - Dün akı;am 

Simavda çıkan ve kasabayı teh- ı 
dit etmeğe başlıyan yangın do
layısile şehrimiz itfaiye grupla
rından b"ri derhal Simava gön
derilmi-ıtir. Uşak halkı komşu 
kaza jıalkının uğradığı bu fela
ketten büyük bir teessür duy -
maktadtr. Gece saat 24 e doğru 

Kahire, 1 (A.A.) - ReL. te r: Şark 
Arap Ajansın:ı Bcyrult<ln gelen ha
berlere nazaran İtaly an .ıütareke 
komisyonu, Orta Ş::ı rkla ik ~·met ot
rn'*te iken h.:ırbin lıa '.:ı l ... '1·pcında 
hlıdut h::ırici edilen Alınar. \ 1 !~aı -
Yanların tekrar Suri)cjo"t ·ıônerck 
eski iş1c-rine b<l3lamalarır.ı Frı.u1:Hı 
:rnakunılaı-ınd.ın istenu~Lir. J 

buraya gelen haberler 250 evin 
yanm•ş olduğunu bildirmekte i
di. 

" · """ e 0rı ıana p e k Mü h i m d i r haıına ka~ ... 230 _ cümıecikıe iktifa ediyor ve ek-
Popo10 di Roma, makalesini şöyle 21 pusluk (355 mi- seriya, başmuharririn adını zik-

bitirmektedir: ııme~•ı~ı •- . 240 .. eml7e çıkara-
cBerlinde baş~ olan &örüşme- do ~:ı:,. -:ı;ı~ y A Z A N caı.ı..r. !! lüzum görmüyor. Diğer bü -

1 R d nih 1 ABiDiN DAVER 1 19H de ise, in- tün başmuharrirlerin isimlerini er, oma a ayete erecektir. Su- J>llSlulı: <75 mili· zikredip de İkdam Başmubarri-
mer'in Duçe ve Kont cı·ano ile ya- metre.Ut) bir ha Pil.ere 1 ruoıill Ii-

• riııe gelince, onun adını yutu -pacağı gö~melerin, yeni kararlara va defi topa var· dert, 243 torpidoboi 
vannamakla beraber, üç memleket dtr.» ve mohriple har- vermenin sebebi nedir? Abidin. 
arasındaki iş birliğin! gittikçe daha Biraz da bb, malilmat verelim: cEY- be .. 1rm1şt1r. Harı> içinde in .. m.ıer Daver'i, başmuharrirliğe layık 
faal bir vaziyete getirmiye yarıya- veıoe de bUmüna..oebe söyledli"bniıı el· 31 flolllli lideri ya.ptılar ve 303 muh- görmemek mi? İkdam gazetesi, 
ca~ı şüphesizdir.> bl, bu muhripler, Amerikanın Büyük rlbl iHciha k-Oydula.r. Bu 303 muh- baş sütununu ona verdikten son ... 

RİBENTROPUN SEYAHATİN • Harbe i.şlirakl sıralarında iki bii.Jiık rlpleıı Z36 lanesi harJ> bilmeden lk- ra, radyo gazetesinin de, buna 
DE~ SANSASYONEL HADİSE seri halinde yapılm.q olan ve batı>· nlıaı edl!m4ttr. İncllkılerln Büyıik kabul etmesi lazım gelmez mi! 

BEKLENİYORMUŞ ten sonra., bir kısmı ibllyala pıkarı- Harple muhrip u.yiaıı 64 tür; filotll- Onun içindir ki radyo gazetesi -
Madrit, 1 (A.A.) - Reuter: laralr. muhafaza edilen cFlıısb deeb ti liderlerlndeııde 3 tanesi ba.lmıt- nin, Abidin Davere, dargın ol • 
Informaciıones gazetesinin eBr· tipi cem;ierdlr. Bunlar, tsUnierlnden tır. dui;'IJlla hükmetmek lazım geli -

lin muhabirinin telgrafla bil - ba,ka 72 den 344 e kadar numara Görjlüyor ki, İııg;Jlcre, o harbin ilk yor. Halbuki böyle bir dargın -
dirdiğine göre, Von Ribbentrop, alırlar. 1060 ili 1090 veya 1190 Vı.- üç senesinde, mııhrip batumuıdan da- lığa sebep yok. Çünkü İkdam 
halen Berlinde değildir ve biı şlnglon Tunasmdadılrar. Boylan ha kuvvetleri idi; ayrıca Fransa İtalya Başmuharriri, radyo gazetesjni 
kaç saate kadar sansasvonel bir 95,80 meır., enleri 9,42 metre, çok- ve Rıısyan'·'· 4 üncü yılında ı.e Ameri- tenkit yollu, hiçbir şey yazma _ 
diplomatik hadise beklenilmek - kanın da wardıınına mıulıar olmuştu. k b ••t 1 tedir. tikleri su Z,75 ilol Z,84 tür. 1\.lakbıe ,J mış en; azı mu a ea)arı olduğu 

k il rl •• u· •8 . . .• t d Bu de.fa. Jse, Fransa andan çekildik- h ld b !ar Ank ·ı ··· llİBBENTROP SA. YFİYF.DE İSTİ- uvve e ,.... a. "' bın, &ura leri e a e, un ı, araya gı tıgı 
33 na 35 mu arasındadır. Çlft us- ten sonra, J'a.lnu kalmıştır. Gerçi "fahen k d l RAHATTE lllİ?.. zaman, şı ar a aş arına 
kurJudurlar. Sarnıçtan Z90 - 371 ton bir ka.ç Polonya mutıribıl. ve deuizal-

Berlin, 1 (A.A.) - Stelani bildiri- 1, •emlsl Hol.&nda fuosunıın buyuk söylemek üzere, geri bırakmıştı. 
yor· mazot alır. Saatte 14 mil üzerine sey- a 

. rci.tiklerl takdirde bn kadar mazotla btr kısmı İıviliz donanma~nna Uti- Bu dargınlık. spiker tarafından 
Ribbentrop"un Moskovaya hareket gelemez, •ünkü o, yazılıp kendi-

ett·w · h kk 4300 - 5000 mil katederler. 1'Iürettep- hak etmişse de. bunlar, mühim bir ~ 
ıgı a ında bazı gazetelerin nes- sine verileni okumakla miikel -

rcttiği haber salilhiyetli kaynaktan Jeri umumlyeUe 8 subay ve 124 er- yekü.n tut.maL {Büt.üu Dolanda. fi-
tekz.ip ve bil<ikis Ribbentrop'un kı.sa bas ile erden mürekkeptir. $1Jih- losu, iki eski ve ki.açü.k zırhlı, 4 kruva- leftir. Bu dargınlık,. radyo gasc-
bir is tirahat için Bertin civarında bır ları 4 tane l02 milimetrelik top, 1 •Or, 2 torpido kruvaxörü, 8 muhrip tesinin başmuharrirliğini der .. 

k. 9 torpidobot, 23 deııkalb •emial hl ed ıs· tanbul b' Ah mev ıde olduğu beyan edilmektedir. tane 76 milimetrelik hava. defi l-Opu, • u e en me USU -
----.,._ 12 taue 533 milimelrcllk torpido ko- ile bir tal<un küoük yaı:dımcı harp met Şükrü Esmerden de gele -

A 
cemUerJnde.n ibarettir.) mcz. Çünkü o, benım· en ...... ~. • k d varudır. Amerika. donanmasında. ~ m erı a a ....... dostlarımdan ve arkada•larım -. Fluslı deck tipi, yani baş üstü cüver- ~ --: 

. (Bastarafı ı inci sayfada) 
sım ve Ingiltereye yeni kre
dıler a.cılmasını teklif etmiştir. 
AMERiKA KANADAYA YÜZ 

tclerf ve kam.aralan olmı.7an bu Muhriplcre: harp&e düşen vazifeJer dan biridir ve radyo gazetesinin 
pek mühimdir. Bu·· ... ~L. zırhlılar ve a- sadece siyaset kısmile al3kadar-muhripler, 156 tanıecllr. Baı:ılan ta- .J v.a 

dır. Gerive kala kala, daktilolar
la gazete hülasalarını yapan N n
reddin Artam kalıvor. Daktilo -
lar, ismimi unutm-ak, ·İkdam i-

mir, batti tecdit cdilmişlerdJr. iır kruva.z.örler, ekseriJra mu.stahkem 

TAYYARE GÖNDERİYOR 
N2vyork, 1 (A.A.) - Ameri -

kanın Kanada askerlerinin talim 
ve t2roivesi maksadile pek ya -
kında Kanadaya yüzden fazld 
tayyare göndereceği haber alın
mıstır. =====-============ 
KISA A.JJANS 

HA 8ER L ~RI 

+ Atadrit, l - {D.N.B.) İspanyol -
Portekiz iktı~adl komisyonu 31 birin

cikilnun n i h~yetine kadar mer'l ol
ınak üzere takas suretile bir müba
dele anl.:ıı;: masına karar veımiştir. 

"""' !{ahire, 1 - Aralarında yapılan 
anla:-;;nıa ınucibince İngilteı-enın Mı
sır keten mahsulünün hep~ini satın 
alacagı öğrenilmiştir. 
+ Berlıl, 1 - (D.N.B.) Yaz saati 
ikinci bir iş'ara kadar mer'iyet mev
kiinde kalacaktır. * Roma, ı - (B.B.C.) Bugünden iti
baren İtalyada zeytin yağile tereya
ğının vesikaya t5.bl olduğu resmen 
bildirilmiştir. 

..._ Bertin, - (Stefani) Almanya ile 
Bohenıya ve i\Ioravya protektovası a
rasında bu·;ün nakdt sahada da vah- , 
det tesis edecektir. 
·'- l\Iadrit, 1 - İspanya cCaudillo 
günü, nü kutlamaktadır. General 
Franko 936 da bugün devlet rci-,11.l!P.
ne geçmişti. 

Amerikanın harpten sonra yaptlan 
büyük mubrlpleri de 348 den 420 ye 
kadar numara alırlar. IH l _ 4Z me:ne

lerlnde bizınele &'irecek olan gemi-

ler ise 420 den 444 e kadar numa-

ra almış olup inşa halin.dedirler. A

merika, 9 eylillde kabul etili"! tahsl· 

salla 115 muhrip daha yapacaktır. 

* Bu 50 muhrip, Fransa ortadan ce
kUdiktcn sonra. İnıillı donaıpnasına 

mühim bir y:ınlım teşkil edecekler-
2lr. Çıinkü İncilizlerln muhrlplere 
büyük ihU7acı nrdır. Harbe rtrcr

kcn İng-ilt.erenJn 175 muhribi var
dı. Harpten biras sonra, bu miktar 

183 e çrkh. Yeni gemilerden 2 ta.ne ... 

si ikmal edilmişti; Bre:ıJlya hesabına 
7apılan 6 ı-emfJre de el konmuştu. 
Tezgihb %4 yeni cemi daha vardL 
BunJarda.n b.lr k.Lmu, şimdiye kadar 

İtalyanlar bir İspan
yol vapuru batırmış 

L ndra, 1 (A.A.) - Sal:ihiyettar 
kaynaktan öğrenildiğine göre, 4291 

tonluk spanyol bandıralı Monte Mon

cayo vapuru 28 ey lfilde Si.cilyadaki 

Ca:ı>Jiari açıklannda bir İtalyan de
nizaltısı tarafından batırılm~tır. 

Vapur mürcttebalından dört kişi öl
müştür. 

iSTiKLAL KAHRAMANI 
Büyük ve 

TÜRKÇE 
tarihi filmler s•risinden 

S ÖZ L Ü bir şaheser 
Bir vatanın dahili ve harici df smanlara karşı müdafaa edilmesi 
H.ile. casusluk, entrikal:ı.r ita eısında, casus, vatanperver bir 

kahranın vatan w istiklal mücadelesi 
BinJ.erce fiııüranın ve binlerce atlı ve atsız muhartbin istirak 

ettiği büyü harp sahneleri 
4 Birinciteşri.n cumadan itibaren 

TAKSİM Sinemasında 

BU .AKSAM 

tvıELEK 
Sinemsında 

Senenin i1k büyük saheseri hatırasuu 
ebediven unutamıvacağuıız bir 
Ask - İhtiras w vazife filmi 

ÖLÜNCEYE KADAR 
Baş rollerde: 

En büııük Fransız 
artistleri 

CRINNE LUCH ~IRE 
JEAN PIERRE AUMONT 

Ayrıca: Yeni FOKS DUNYA Haberleri 
DİKKAT: Bu sece için loca kalmanuşllr. Nnmarah kolluklar 

eTikenden al.dırılnıa lıdır. TELEFON: 40868 

limanlarda. 7atarken bu küçük ı-e

mller, bo7Jarma PoSlarma n.lsbetle 

'°k mühlm işler l'Örürler: Her t.ürlü 
havada zırhlılara refa.kat ederek on

lara düşman muhriplerlnbı ve denl~ 
zaltılannın hücumlarından koram.ak; 
düşman filolarına torpido hücumu 

yapmak, mayn i&rayıcı &'e.milerle tay .. 
ya.re. ~cmllerlne refakat etmek, ba
lon &'tmiler1nt yed.efe almak, denizaltı 
ctmilerine hücum etmek, karakol hlz

mcUnde çalışmak, münft>..rit ticaret 
&"emllerinl ve vapur kafilelerini hi
ma1e etmek, mayn dökmek ve ta
n.ma.k, düşman ta,yyarelerile müca
dele elmek ..• 

Görülüyor ki muhrip smırmın yaP
madığı iş yokt.ur ve İncillere için, 
mümkün olduiu kadar fazla muhrip 
~bibi olmak lizımdır. Bu bakımdan 

Amerika 50 muhrip vermekl'" İng"il

tere7e büyük blr hizmet etmiflir. 

ABiDİN DA VER 

Şimdiye kadar -. 

1 
misli görülmemiş 
Bir harika ... Bir ihtişam ... 

DÜN AKs;AM 

SOMER Sinemasında 
İlk defa gösterilen 

ZAFER SENELERi 
Tamamen tabii renkli 

süocr filmi 
Lavik oklu/;u raj!;betc mazhar 

olmustur. 
Kraliçe Victorııa: ro1ünde 

ANNA NEAGLE 
Tarihin en !}erent ve en parlak 

safhası canlandtn1Dl.3kladır. 

Bu filmin 4 sene evvelki film 
ile hiobir münaSE'beti voktur. 

1939 mamuli.tıdır. 
iLAVETEN 

YAKIN ŞARK hıidiseleri 

çin yazılanları çıkarmak gibi bir 
şey yapamazlar; çünkü yazdıkla
rmm karşılaştırılmakta olması 

tabiidir. Nureddin Artam'a ge -
lince, •Topluiğne• benim 17 se
nelik dostumdur. Ara sıra şaka
laştığımız olmuştur amma ara .. 
mızdan hiçbir kara kedi değil; 
yavrusu bile geçmemiştir. Güzel 
nüktelerini büvük zevkle oku -
duğum bu zarif arkadası, acaba, 
haberim olmadan darılttım mı? 
Galiba öyle olacak. Çünkü Nu -
reddin Artam, benim başmaka
lelerini saçma bularak radyo ga--zetesinin dinleyicilerine söyle .. 
miyebilir amma, ismin1i hazfet: 
mcsioe ne diyelim? Adınıı ağzı
na almak istemeyişinden bana 
küskün olduğuna hükmederek 
üzülüyorum. Etrafımızı çeviren 
kalabalıj\ıı ra/rmcn insanın haki
ki dostu o kadar azdır ki Nu -
reddin rlam gibi yıllanmış bir 
arkadaşı, bilmeden darıltmış ol
duğı.ama müteessir ve mütecssi-
fim. 1 

Bu sitemi dostluğumuza gü -
venerek yapıyorum; yoksa çok 
daha kıymetli başmuharrirlerin 
yazılarından hiç bahsedilmedi -
ğiııc göre, benim şikayet değil, 

teşekkür edici bir rne\"kide bu -
lunmam lazımgclirdi. Zaten faz
la reklam düşkünü de değilim. 
Radyo gazetesi isterse, benden d• 
hiç bahsetmiyebilir; hiç aldır -
marn. Elverir ki •Topluiğne• nin 
bana küsmediğine emin olayıDL 

Bu, i in şaka tarafı; radyo ga
zetesi hakkındaki düşüncelerimi 
de yarın yazacajjun. 

A. D. 

l&.€10im]I :IIJ ~: t;ttt·m 
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Soldan s:ı!:ı: 
ı - Halıfçc kmlmak. 2 - Gö

rü.şmjye gelen, Yunanıstanda b:r mın_ 
t.ak..ı.. 3 - Dil, bir eJal, 4 - Muham
med'in ruınc..,.i, hava b<.ışbuğu. 5 -
Rutubet, ~arx:ıh p iyes, 6 - Birden 
bire. 7 - !\Todern, ferd. 8 - Geri 
ver (mürekk p emir) . 9 - Alman
yad3 bir nehir, heykel 
Yukarıdan aş::ı ~,ya: 

1 - Avrupanın imalinde b ir a-

1 1PıE RIŞ EM BIE il 
2 E G E • M A 1 jD E 
3 ~ l CIA • 1 T A B 
4 A L E f V A L A N -
5 K E PIE K. B 1 N 
6 EN NIF E 
1 N vtE o i R1E K 
8 D U A-, .. , E D Ti B { 
9 1E S Kit 111 A B'E S-

Evvelki bulmacanın halledlınlş şekli 

da. 2 - Bir hay,·an nev'i, Gümüş. 

3 - Madde, Hab~isl8nda kabile re

isi. 4 - Komşu bir devlet, müteal
lik. - Bir cins z.iyu.dar y. Gl, · .;ı

cak rüzg ra verilebilen bir emir. 

6 - Bir harfin okunuşu, bir kağıt 

oyunu. 7 - O!dukça fazla, vermek.

tik. 8 - Erzak anbarı, 9 - Bir tatlı. 



SAYFA - & IKD&• 

Sovyet Rusya ı• 
bitaraf kalıyor Askeri Vaziyet 

(Bastarafı 1 inci saırfada.) 
manya hiçbir mühim netice 
de elde edememiş bulunmak
tadır. 

t Büyük lngiliz 
Hücumu 

(Vaşinotonda mUhimı Dünkü Alman . 
bir toplantı hücumu 

(Başmakaleden devam) 

nn tahokJ..uk ettirmektedir. Bu 
da, anrnk, bugünkü harbin ce -
reyawna ve neticesine ba2lıd.ı:r. Bugünlerde cereyan eden 

ha"·a muhareb<.'lerinde bir de
ğişiklik görülmekte ve yeni 
bir safha fa!?lamış bulunmak
tadır. Bu safha Almanların İn
giltereye bombardıman tay -
yaresi yerine avcılar gönde -
rerek zayiatlannı halifk>t -
meye çalışmalarıdu. 

(B:%$taq;ı/ı 1 inci m1(fai!a) (Ba.$taartı 1 inci sa:ıda.dtı) 
Londra, 1 (A.A.) - liava .ut:-are- zıyet hak.kında hariciye nezare -

tbıhı ıs&ilıbarat .ervtsi bil~irfyor: tinde bir noktai nrnar ihtilafı 
Al:man7ada Elıraıt&', Ma.nhelın, So- :mevcut gibi görünmektedir. Su-

est "'e Coıblenccde demir yollan bom- mmer Welles nutkunda, Japon-
bala.ıımı:;; Colorne, Esnobnck '" ya ile muslihane bir itilafa açık 
Bamm emtia anba.rt1.n.nda yanrm- kapı bırakmış ise de, bu hususta 
l.r çıkanlmLttır. Son tayyare Ha.n.o- ileri gidilebileceği pek zannolun-
ver elvanııda.n •:vrıtdıldan Yirmi a... .mamakta<lır. Ja-ponya, Birleşik 
k.ikıı. sonra bir petrol tasfi:yehaM&io- Amerikanın hukuk ve mena .. 
de büylik bir 7:uıgın devam ediyor- füni düşünmekte devam ettiği 

(Baitam"fı 1 inci ac.vfada) 
ve iyi _yetişmiş 4000 pilot kaybettik
leri tahmin olunınıaktadır. 

Londra, 1 (A.A.) - Pat Aja:oaı bil
diriyor: 

Polonya başkumandanı general Si
korski, 26 eylUlde radyoda söyledi
ği bir nutukta, Londra üt.erine ya
pılan Alman hücumlarının muvafia
kı:yetsizliğini babse~tir. 

4 - İttifak muahedesinin be
şinci maddesindeki Sovyetlere 
ait ih tira:ıi kayıt, belli ki Mosko
vayı memnun etmiştir. Onun i -
çin gazete bu kaydı, So\'yetle -
rin bitaraflığına riayet ve ade -
mi tecavüz paktlıırmın ehem -
nıiyetini teyit addl'diyor. Prav
da'nın, bu bahiste bö) le bir hoş
nudi göstermesi ga~·et tabiidir. 

~ Diğer taraftan İngiltere en 
mühim Alman nskeri merkez
lerini şiddetle tahribe devam 
ederken Britanyaya hücum 
eden Alman filolanna da mu
vaffakiyetle karşı koymakta
dil'. 

da. Hanover 7ak.lnl.nıde btJ" fabrika- takdirde, hariciye nezaretinin bir 
ya hücumlarda kıfili.kler kaydedil- çok memurları, Birleşik Ameri-
nıı.tır. Dortmund oivannda başka bir :kanın evvelinden tadbirler al -
fabrikada 7anınıı eıkanlmıştır. masıve Birmanya yolunun açıl -

Bu hareket mütemadiyen usulleri
ni değiştirmekte ve harbin başından 
beri Almanlara -!581 tayyare ve 15000 
den fazla pilota mal olmaktadı,r. Kuv
vetlerin ~vazün nisbeti mütemadi
yen İngilterenin lehine inkişaf et
mektedir. 

Burada şunu Hiı\'e edelim ki, 
yeni ittifakı imzalı~·an üç dev -
Jet, 'J'ürkiyenin İngiltere ve Fran
sa ile imzaladığı tedafüi Ankara 
muahedesinin Sovyetlere ait 2 
numaralı protokolumı taklit et
mişlerdir amma çok daha zayıf 
bir sekilde. Esasen iki muahede 
aras~nda da büyük fark vardır. 
Ankara muahedesi tamamilt! 
tedafüi, Berlin paktı ise dünya
yı fü; devlet arasında açıkça tak
sim etınek istediği için tecavüzi 
bir mahiyeti haizdir. 

Bugünkü vazi~·et inriltre 
h:ırbhıfn başlangıcından bu -
güne kadar de\"am eden hava 
muharebeleri V<' ha,•a baki -
mi·;cti bakımından bir de~ 
şik.lik arzetmekfedir. Bu 
netice gelecek hava mnhare
belerinde ve nihai zafer ilu
rinde İngiltere için büyük bh 
kaza~ addedilebilir. 

• • 

Holaııdada Am.sterdamcla lsWicl-
lar ta.rı&fmdan müsadere edilen ve ması Japonlar tarafından İngi-
doltlara. :rakm bahınan büJ"ük Fok- liz topraklarına bir tecavüze se-
ker tayyare fabrika.sa pek şiddeUe bebiyet verdiği takdirde, Ameri · 
boınba.rdmıan edilmiş, binalarda n 'kanın şifahi proteS'to ile iktifa 
doklarda Y&D&'ınlar çıktığı, infili.ıı:- eylemiyeceğini kat'iyyetle söyle-
ler vııtubuJdufu rörülmüşttir. Bo- mesi lazımgeldiği kanaatini iz -
landada beıı tanare meydana ve har etmektedirler. 
bunların ar.ısmda Amsterdamın en Londra, 1 (A.A.) - Reuterin 
mühJm ta.nare tsta.ıı:ronu Chifol diplomatik muhabiri, Birroanya 
flddetU rece lı.öcamJarma marm yolunun yeniden açılması hak-
bıra.kılmlşlanbr. kında ·İngiliz - japon anlaşması 
Manş salıillerindekl btili iislerüe nihayete erince, pek yakında Bir-

yapılan rece ltücumıan amaaında n:ıanya yolunun yeniden açılına-

~eral Sikorski kendi tecrübesi
ne istınaden, İngilterenin bu harbi 
kaybetmesine inıkln olmadığı ka
naatine varzyor. Bu h<eyat memat 
mücadelesinde Polonya bilııka,ydll3art 

İngilterenin yanında bulurnaktadır. 

de teşvik etmiştir. Amerikanın 
bu vaziyeti beynelmilel vaziyet 
üzerinde belki de bir tesir ihu • 
sule getirecektir. 

5 - Nihayet, Sovyet Rusya, e
linde olduğu kadar, barış ve bi
taraflık siyasetine sadık kalaca
ğım söylemekle yeni ittifak kar
şıSmda da, şimdiki siyasetinden 
ayrılmıyacağını, yani İngiltere 
ve Amerik~a mütevttcih bir si
yaset takip etmiyeceğini anlat • 
mak istiyor ki biz de, ka_ç gün -
dür bu mevzu üzerinde yazdığı
mız yazılarda, Sovyet Rusyanın 
lıemen, İngiltere ve Amerika ile 
anlaşmaya kalkışmıyacatmı söy
lemiştik. Bunun sebepleri basit
fu. Sovyet Rusya1 şimdiden ye
ni ittifaka karşı cephe alırsa 
bundan İngiltere ile Amerika is
tjfue eder; fakat, kendisi zara.r 
görill. Çünkü, yüzde yüz bir 
Sovyet siyaseti takip eden Mos
kova, Alman ve İtalyan ordula
rı büyük lusım]arile Japon or
dusunun yan yarıya, serbest ol
duklarını görüyor. İngiltere ve 
Amerika ise, ordu vücude gefu
meğe daha yeni başlamışlardır. 
Bu sebeple üçlü ittifak, So\•yet 
Rusya ile harbe tutuşursa, · İn -
giltere ile Amerika, Sovyetlere 
nıtiessir bir yardımda buluna -
mazlar. Harbin karada bütün a
ğırlığı, Kmlordunun ve Sovyet 
Rusyanın omu:ı:lanna yüklenir. 
O halde, bugün i(İD kendisine 
teminat veren iiçlü mihvere kar
şı cephe almakta, Sovyetlcr için 
fayda değit, zarar ~·ardır. İngil
terenin mukavemeti artar, ordu
su büyür; Amerikanın askeri ha
zırlıkları kıvamını bulursa mese
le değişebilir. Sov~ et Rusya, o 
zaman, ihtiyaç görürse, demok -
rasiler]e ittifak eder. 

· ------------ ıa. AKiSLER Lorien.t deniz üssü üçüncü defa bam- sı imkansn telakki olunmamak -
baaıunış, rüyel kabiliyetıntn a.r.lıiı- tadır> demektedir. 

Belediyede ga. 
rip bir hadise 

(Ba.ştaar(ı 1 inci $a1{fa.da) 
•- İki gündür ağzıma tek bir 

lokma ekmek bile girmedi... Aç
lıktan gözlerim kararıyor, dizle
rim tutmuyor ... Bu gece sokak -
larda yatacağını .. > diye acındrr
rnı.ştır. 

Belediye Reis muavini bu ara
hk adamın ağlama taklidinden 
şüphelenmiş ve: 

«- İstersen seni boğaz toklu -
ğuna bir işde çalıştırayım.. Hiç 
paran yok mu sahi? .. > demiştir. 

Öbürü beş parası olmadğıına 
ısrarla yemi nedip boğaz toklu
ğuna çalı.şrnayı da kabul etme -
yince Lutfi Aksoy iki memur ça· 
ğırıp adamın üzerini arattırmış
tır. 

Bu arama neticesinde fakir tak
lidi yapan sahtekarın iç gömlek
leri al'asında kirli bir clıkma sak
lan~ olarak bir tomar para 
mevcut bulunduğu hayretle gö -
rülmüştür. 

Bu paralar sayılınca 169 küsur 
lira tutmuştur. Lutfi Aksoy -pa -
raların içinden yol masratnı a
yırtmış ve mütebakisini sahibine 
iade ederek kendisini memura 
teslim edip IIaydarpaşaya gön -
dcrmiştir. Memur a tren bileti
ni alarak kontrıolöre vermiş ve 
yalancı adam bu suretle memle· 
ketine yollanmıştır. 

na. raimen hedefe b:.:yük çapt& bom-
balar döııüiiii ıöriilmü.ştür. PAKT, AMERİKAYI BAZm -

Ca.laisde dok mmtakalarma, o.- LANMAÖA TEŞVİK EDİYOR 
tende'de doklara. isabetler kaydedil- Muharrir diyor ıki: cSon pakt 
mı.tır. Boulocııe'de sonıefer ha- bilhassa Amerika ve Sovyet Rus-
vuzlaruıa, Flwıhin&" doklarına ısa - ya nıoktai nazarmdan efkarı u -
btler olmqtur. Cap Gre:ı-NCT.deki mu.miyeyi alakadar ey lem eğe 
uzun mendili ba.ıa.ryaların mevzileri devam etmektedir. Bu hususta 
7akininde yüksek lntilikll bombalar söz söyliyen hat:pler ve matbu-
baş~br. 
BERLİNDEKİ COCUKLAR DUN at ciddiyetlerini muhafaza et • 

mektedir. Paktı imza edenlerin 
YERLERE NAKLED.İ.Lil'OR 

arzusu Birleşik Amerika ile İnBerlin, 1 (A.A.) - Stefaoi Ajan-
sından: giltereyi korkutmaktır. Fakat 

Berlin Betedi7 e reis muavini, ebe~ pakt Amerika ahlisini hazırhk -
veynJerl iyi mücehhea sıfma.glara ma- larına devama ve İngiltereye 

PAKT HAKKINDA FELE • 
MENK HİNDİSTAN! NE 

D"ÜŞl}NÖYOR? 

Batavia, 1 (AA.) - Felemenk 
gazeteleri ve :yerli gazeteler Ber
lin paktı hakkında şu suretle hü
lasa edilebilecek tefsiratta bu -

. lunmaktadırlar: 
«Anlaşma, ja-ponyanın iharbe 

Almanyanın yanıba.şında gire -
ceği manasını değil, japonya ve 
Almanyanın Avrupa ile sözde 
Uzak D<>ğu hayat sahasında kar
şılıklı olarak birbirlerini serbest 
bırakacakları maansını tazam -
mun etmektedir.> lik olmıyan bütün ÇOcukları emin ı yardımda bulunmağa daha ziya-

mıntakalara nakletmek tçln tedbir- ==========:::=:=================== 
ıerin aıınmıt oıcıuıunu sö:rıemişfu. Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden 

TEPEBAŞİ 
DRAM 

KISMINDA 

Simdiye kadar mektebe kaydedilmiş olan talebe adedi alınacak mik
tan tecavüz etmi:;ı olduğu cihetle aşağıdaki &ünlerde bir girl:;ı müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

2/10/940 çan,a.m.ba 

akşams saat 20,30 da 

OTELLO 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

1{01\fEDİ KISMINDA 
2/10/HO Çarşamba. günü akşamı 

SAAT 20,30 da 

YALI UŞAGI 
Her iarafa otobüs temin edJlmlı:ıür. 

'7 /Birinciteşrln/940 pa:ıı:a.riesf: 

Saat 9 dan 12 Ye kadar cebir, trikonometri 
Saat 14 den 17 ye kadar ieometri 

8/BirincJ:ıe.rin/1940 sah: 

Saat 9 dan 11 e kadar fizik 
Saat 13,30 dan 15,30 a kad:ıı· kimya 

Saat 15,45 den 17 ye kadar yabancı dil «Fransızca, İngilizce, Al
manca> 

Mektebe yazılı saatlerden geç gelenler, kayıt karnesini yanında bulun
durm:ıyanlarla kopyc kalemsiz veya ma\"i mürekkepsiz gelenler imtihanlııra 
iştirak edemezler. (9303) 

'İSTİKLAL LiSESİ 
İmtiyaz Sahi!li ve NC§riyat Di

rektörü: E. İZZET. Basıldı~• yer. 
SON TELGRAF Basımevi. 

IIülasa, Pravda'n ın ma lrnlesi, 
Sovyet Rosyanm şimdilik ihti
yatkar siyasetinden ayrılmak is
temediğini göstermektedir. Bu -
na rağmen, her iki taraf da Sov
yetleri kendi cephelerine çek -
mek için, ellerinden gelen gay
reti sarfedeceklerdir. Son söz 
olarak şunu da ilave edelim ki 
Sovvet Rusyanm hakiki menfa
ati İngiliz ve Amerikan cephe -
sindedir. Çünkü bu cepheden 
kendisine hiçbir tehlike gelmi -
yecejti halde, Berlin - Roma -
Tokyo mihveri, Sovyetler için, 
ciddi, büyük ve daimi bir tehli
ke kaynağıdır. Ve yeni ittifak; 
Amerika kadar, Sovyet Rusyayı 
da istihdaf etmektedir. 

.Gazetelerin dikkat 
nazBrına 1 Kız ve Erkek • Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına devam · olunmaktadır. 

ABİDİN DA VER 

Denizde sıyım 
20 birincite.şrin nüfus sayunında 

limandaki vapurlar, liman me -
murlarmın yardımile sayım me
m urları tarafından yazılacaktır. 

Sefer halindeki vapurlarda 
savımı kaptanlar yapacaklar ve 
neticeleri ilk uğrayacakları li -
rnanl~rda alakadarlara bildire -
ccklcrdir. 

Türk ordusu; ~neş do~arken 
Ezam Muhammedi nidasile na
maza doğruldu. 

Sabah namazı ·büyük bir me
tıaıbet ve itikadı tam ile kılındı 
Ve namazdan sonra baranya • 
vardan hareket edildi. 1 

'Kanuni Süleyman. hareketle 
beraber hal'be ginmek taraftan 
de~ild.i. Ordusunu almış olduğu 
nizamda bQzmadan ileri yi:rüyü-

1 
şe basladı. 

Kanuni Süleymanın serhad 
lbeı lerin<len Bali bey beş bin 
süvari akıncı ile ordunun önün
de piştar ı?idiyordu. [1] Peçevi 
tarihi bakınız ne diyor: 

• . . . Kendisi kullarından bin 
miktarı adam ile sefer aşırmış. 
Semendere askeri dahi dört 
bin cübbelı'.i ve çuşenlu ve Kos
tancelu asker olurmuş. Taliai 
askeri islam olup yani dilci ve 
~arhacı tayin olunup.• 

Bali bey Kanuni devrinin en 
mümtaz kumandanlarından biri
dir. Padicah, Bali be;, i pi~tar 
sürmüştü. 

[1] Peçevi, cilt 1, S. 88. 

TÜRK BASIN BİRLİGİ İSTAN -
BUL MINTAKASINDAN: 

ld Şehzadebaşı Polis karakolu arkasmda, Telefon: 22534 

İlkteşrinin yirmincl günü umumi 
nüfus sayunı yapılacak ve o gün sa
bahtan sayımın bittiği ilan olunaun· 
cıya kadar kimse yazılı bulunduğu 

yerden ayıılamıyacaktır. 
Sayım günü ııazeteıerin neşir ve 

tevzi işlerinin ııekteye uğramaması 

ıçfl Birlillmaz tarafmdan vilayet 
nezdinde teşebbüs'le bulunulmuş ve 
cünlük gazetelerin yazı, tertip, fo
toğraf, klişe, idare, nakil, satış ve 
tevzi işlerınde çalışanlann bu ka
yıttan lstiı:na edilmeleri müsaadesi 
almmı~tır. 

Bu hususta kendilerine birer vesi
ka alınmak üzere güadelilt gazete i
darelerinin müesı:cselerirıde yukarı

da zikredilen hizmetleri gören ve 
sayım günü çalışmaları icabeden 
kimselerin adlarını soyadlarını ve 
mufassal adreslerini havi ve makine 
ile yazılmış bir listeyi iki nü~ha ola
rak ve üçer veı:ka fotoğrafı ile bir
likte azami bir hafta zarfında Birli
ğimize göndermeleri lüzwnunu say
g.larımızla bildirıriı. 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 

Ölü Yani Delakoridi 
rinden ikametgahları 
Menelaos ve Eleniye: 

940/106 
varisle -

meç1'ul 

Büyükada Gülistan caddesinde 
2 No. lı gayri menkulün kabili
yeti taksimiyesi olmadığından a
çık arttırma ile satılarak şuyu
unun izalesi hakkında Olrunbiya 
Delakoridinin aleyhinize açtığı 
davanın duruşması sırasında i
karnetgaMnız m~hul ·bulundu -
ğu anlaşılmış olduğundan ilanen 
tebligat icrasına ve duruşma -

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmet lkkoyun1u 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün •aat 
J!l Jen sonra. Tel: 401?.7 

nın 26/10/~40 cumartesi saat on 
.bire bırakılmasına karar veril -
:miştir. O gün ve saatte bizzat 
gelmeniz veya ibir vekil gönder
.meniz lüzumu tebliğ yerine ol
mak üzere ilan olunur. (29248) 

Leyli y • K ı • Nehari 
ti*'* m Erk•lt en 1 Q e J Kız ımııızrwr.-ım 
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Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖÔRETİMiNE 
Ehemmiyet vermek, talebe~lnin sıhhat ve inzıbatı ile yakından alfıkadar 
olmaktır. TELEFON: 41159 .. • 5§#*fi MMWfS EM M 

• Dm• YAZAN: M. Sami Karayel rıaıa1tı11 • 
rindeki yürüyüş vaziyeti &öyle 
idi: 

On iki bin Rumeli süvarisi, 
2-000 yeniçeri, 30 t>p vezıri~zam 
İbrahim paşa kumanclasmcl.:ı .. Bu, 
ordunun birinci hati:mı teşkil e
diyordu. 

KANUNİ SÜLEYMAN 
ViYANA KAPILARINDA 

Tefrika No. 21 

Beş bin Türk atlısı Muha<:~ , 
doğru ilerliyordu. Bosı:ıa b~yı 
Hüsrev bey Bosna askerıle dum
<lar tayin olundu. 

Daha sonra tüfekle müsellal1 
iki bin yeniçeri ile bir miktar 
top ve Rumeli ~kerlerile bera -
tıer veziriazam lbrahim paşa, o
nun gerisinden Anadolu asker
leri ve bir miktar topla Behram 
paşa, daha sonra da yeniçerinin 
ıon bin kişiden ibaret bulunan 
kısmı küllisi ve bir miktar top
la beraber Kanuni Süleyman ha
r eket etm~ti. 

Kanuni Sükyrr.anın etrafında 
muntazam süvarı ilt be:-aber 
kapıkulu cfraö, wırdı 

Ord:ı bu surt?t:~ tcrtıbat a!a -

rak alt '' s bin kişiJJk bir kuv -
vetle ·/..i.ıyilşe baş!ad!~ı sırada 
eili bin :ıj ak bil' mc~&fc i~geı! e
diyorJu 
Hakı~· .. ıer. üç yüz bin kişHik 

Türk 1;rdu5u.-,t:11 rrıüse'iı:·ıh e!ıc.· 
aı ancaı< altmı~ bın k:şiydı. Di
ğer kıs• 11 ! ır hep ordu hıdematıı.a 

' . ' memuc ,nam•d;aı. 
Türkler, harp selerlerındc, ev· 

velleri askerin le•la.mmn·1 çok 
dikkat ederlerdi. Bu sebepl8 de
veci, mekarid ve saire nam•Je 
orduda on binlı0rce ins!'\n buJu
nurdu. Bu kuvvetler mu
harip olan kuvvetlerin bazan üç 
dört misli olurdu. Feıkat !ııçbır 
suretle sıkıntı çekilmezai. 

Türk ordusunuıı Muhcıç sefe-

Behram paşa kWl"arıdasında, 
on bin yeniçeri, iki bm Anadolu 
piyadesi, yirmi bin Anadolt• sü
varisi, iki yüz yetmiş top 
Asıl yük asıl k•ıvvet J\nndolu 

askerlerinde idi. Anadol:ı ru.keri 
ordunun esasını teşkil e.J.iyor -
du. 

Sonra, Bali bey kuvv.~cle.d beş 
bin J:\9sna süvarisi, Hüsrev bey 
:maiyyctinde beş bin süval'i, pa
di.<:ahın maiyyetinde bhı st>çme 
sfü·ari ki, mecmuu on dort bin 
piyade, kırk üç bin süvarı ve, üç 
yüz k>ptan ibaretti. 

Türk ordusu bu taksirr.a~ı ve 
tertibatı yaparak ilerliyordu. İş
te bu yürüyüş e.snasında padişah, 
piştar olan Bili beye şu emri ver-

1
1 

di: 
(Arkası var) 
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Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kır1krtk ve bütün ağrılarmızı derhal keser 

1cabmcla günde tiç kaşe alınabilir. Taklitlerden sakınınız. 

Her yerde pullu kutuları ı•rarla isteyiniz. 

6000 kilo balye lpi ve 1000 kilo 
kınnap aluıacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 3/10/940 perşembe günü saat 
14 de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 76Mı lira ilk temina
tı 573 lira 75 kUJ11'tur. Nümuneleri 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka-

1 
nuni vesikalarile belli saatte komis-
yona ıelıneleri. ( 426 - 90H) 

~ 

Bir adet sinema makinesi alma
caktw. Pazarlıkla eksiltmesi 7/10/940 
pazartesi günü saat 15.30 da Top -
hanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 3000 lira, ilk teminatı 225 lira
dır. Şartnamesi komisyonda görü -
Hlr. İsteklilerin kanuni vesikalari -
le belli saatte komisyona gelmeleri. 

(-!50) (9265) 

* Dokuz milyon alüminyum cadır 
düğmesi alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 3/10/940 perşembe günü saat 
14,15 te Tophanede İst. Lv. amirliği 
satınalma komjsyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 38.700 lira, kat'l 
teminatı 5805 liradır. Nümunesi ko
misyonda görülür. Taliblerin kanuni 
vesikalarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. 449 (9264) ... 

Bir &det hasta arabası ve bl'ş ad.ıt 
ııezlong alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 10/ 10/ 940 per~embe günü saat 
16 da Tophanede Lv. Amirliği satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 325 lira k.at'l temina
tı 48 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin bel
li sa.at.te komisyona gelmeleri. 

(463) (9356) 

* 5000 adet su fıçısı alınacaktır. Pa· 
zarlıkla eksiltmesi 8/10/940 salı gü
nü saat 14 de Tophanede ist. Lv. A
mirliği satın alına komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bqdeli 17,500 
lira ilk teminatı 1312 lira 50 kuru:;ı
tur. Nümun~si komisyonda görülür. 
isteklilerin belli saatte komiS)'ona 
gelmeleri. (4ri5) (9145) 

* 200 kilo ince, 400 kilo kalın balık 
ağı ipi pazarlıkla 3/10/940 perşem
be günü sant 15 de Tophanede Lv. 

Amirliği satın alına k omisyonunda 
satın alınacaktır. Tahmin bedeli 377Ş 
lira kat'ı teminatı 566 lira 45 kuru~ 

tur. Nümuneleri komisyonda görülür. 
İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri (4HJ - 9066) 

* 31 ton keçi kıh alınacaktır. Pa -
zarlıkla eksiltmesi 3/ 10/ 940 ~em
be günü saat 15,30 da To~hanede Lv. 
Amirliği sabn alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 26,350 
lira ilk teminatı 1976 lira 25 ku~
tur. Nümunesi komisyonda görülür. 

İsteklilerin kanun! vesikalarile belli 
saatte komisyona &elmeleri. 

(423 - 9071) 

1000 adet mahrut: çadır direği 

alınacakhr. Pazarlıkla eksiltmesi 
3/10/940 perşembe günü saat 14,30 

da Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 1750 lira ilk teminatı 131 
Ura 25 kuru§tur. Nümwıesi komis
yonda görülür. İsteklilerin kanunt 

vesikalarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 428 - 9076) 

* Tophane fırını albnda bulunan 9 
adet düklcln tamir ettirilecektir. Pa
zarlıkla eksiltmesi 3/10/ 940 :perşem

be günü saat 16 da Tophanede Lv. 
Amirliği ll8tuı alma komisyonunda 
yapılacaktır. Keşi! bedeli, 10,866 li

ra 20 kuruş ilk teminatı 814 lira 96 
kuruştur. KŞi kom.isyanda görü
lür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(427 - 9075) 

TASHİH - . Dünkü nüshamı
zın son sahifesinde neşredilen 

(İstanbul 3 üncü İcra Memur -
luğundan) serle-vhalı ilanın 9 
uncu satırında (323 Ada) numa
rası yerine (2"32 ada) şeklinde ve 

.dosya nurnarasmın da 940/971 
oldu_ğu yazılacakken yine seh -
ven 940/97 şeklinde dizilm4 ol
du~u tashih ve tavzihi key Iiyet 
olwıur. 

5 kilo kloridrat dö papaverin alı

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
10/10/940 perwembc günü saat 15,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılac:ıktır. Tah
min bedeli 1900 lira kat'i teminatı 

285 liradır. İsteklilerin belli saatte 
lr.OOlisyona gelmelert (462) (9355) 

* 821,700 kilo .ı;aman alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltmesi 8/ 10/ 940 salı gü
nü saat 14,15 de Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satın alına komisyonunda 
yapılac3:tır. Tahmin bedeli 34,922 
lira 25 kuru~ ilk teminatı 2619 lira 
17 k~. Şartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli saatte ko-
misyona gelmeleri. ( 434) (9144) 

* Matbaa hurufat ,.e rakamları alJ-
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11/10/ 
940 cuma günü saat 15 de Tophane
de Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktll'. Tahmin bedeli 
805 lira 35 kurustur. İlk teminatı 60 
lira 40 kuruştur. Kataloğ ve ra
kam ı ümuneleri komisyonda görü -
ltir. ( 464) (935i) 

* Matbaa ıçın işareti mahsusa dö
küın kalıpları alınacal,tır. Pazarlık

la eksiltmesi 11/10/940 cuma günü 
saat 15,30 da Tophanede Lv. Amir
liği satın alın~ komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 1137 lira 
kari teminatı 1";0 lira 55 kuruştur. 

İşaretlerin resimleri komisyonda gö
rülür. Taliplerin belli saatte koıniıı-
yona gelmeleri. ( 465) ( 9358) 

* 60 ton kuru ot alınacaktır. Pazar-
lık.la eksiltmesi 4/10/940 cuma günü 
saat 14,45 de Tophanede Lv. Amir
liği satın alına komisyonunda yapı
lacaktır. İsteklilerin tem.inatlarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(470) 19363) 

* Adet 

3 Yangın tulımıbası ve 25 er met
re hortum ve rekorları ile be
raber. 

3 Beheri 20 şer metrelik yangın 
hortumu ve rekorları. 

Yukarıda yazılı malzeme 7/10/940 
pazartesi günü saat 16 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alına komisyonun
da pazarlıkla satın alınacaktır. Nli
mune ve kataloiu komisyonda g<lıii
lür. İsteklilerin teminaUarile belli 
ııaatte komisyona gelmeleri. 

( 469) (9362) 

* 10,000 adet soba borusu, 1000 a
det soba arka dirseği, 2000 adet ala
franga dirsek &/ 10/940 cumartesi gü
nü saat 11 de Tophanede Levazun 
Amirliği satın alına komisyonunda 
pazarlıkla ~ alınacaktır. İstek
lilerin nümune ve teminatlarile bel
li saatte komisyona ge~leri. 

(471) (9364) 

* 35,100 kilo yufka alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltmesi 9/10/ 940 çar:ıam

ba günü saat 16 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi konıigyonda 

görülür. İsteklilerin teminatl:ıdle • 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(466) (9359) 

* Bin kilo mühür kurşunu alınacak-
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 9/ 10/ 940 
Qar§amba günü saat 15 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Numunesi komis -
yonda görtilür. İstcklllerin belli saa~ 
te komisyona gelmeleri. 

(463) (9360) 

* Eyi.ipte Bahariye anbarında açılan 
atölycınin elektrik tesisatının pazar
lıkla eksiltmeır.i 9/10/940 çarvıımba 
günü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Kesit bedeli 491 lira 
kat'l teminatı 73 lira 85 kuruştur. 
Keşfi komisyonda görülür. İsteklile
rin elektrik rnühendiş veya :ikin~ 

sınıf ehliyetnameli olması şarttır. 

• (468) (9361) 

Adet 

270.000 Büyük delikli tahta düğme 
570.000 Küçük delikli tahta düğme 
240.000 Tahta çelik 
Yukarıda yazılı üç kalemin pa

uırlıkla eksiltmesi 7 / 10/ 940 pazartesi 
günü sa.at 14 de Toph&nede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 3540 li
ra ilk teminatı 205 lira 50 kuruştur. 
Nümuneleri komisyond.ı görülür. İ~
teklilcrin kanuni \ esikalarile belli 
uatte komiı:yona gelmeleri. 

(446) (9219) 


