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Reisicümhur Yakında· 
Hatayı Şereflendirecekler 
Yeni üçlü ittifak Başvekil Antakgada coşkun 

Amerikayı sevgi iezahüratile karşılandı 
Anlakya 2 (A.A.) - Başveldlimis 

korkutabilir mi? Refik Saydam, refakatinde Tica.ret 
Vekili Na:ımi Topçueğlu, hususi ka-

.. 

Amerika 
Harbe 

Yaklaştı 
---·-· ·----

lngiltereye 
gardım artıyor_ 

--- ----

Telg. lablnbul • lkd•m Tel, 23100 

/l,.ritle bir lıerp fllıuao, 
AmeriAı•nın Aı•rıı•ıntl•, 
.Jline yolnı::r. J•pon .lıaıı· 

v • 1 le r i huluncc•lıtır; 
hup Jalı• :siy•tl• Jc
ni:ıılertle v • h•ıı•l•rda 
c•r•y•n etlccdı. tir; Ame· 
rilıan J o n • n m •• ı Je
ponyanınAıinJ •n J ah• 
lıauu.tliJir; ba itibu/1ı 
Üfler iUif•Aıı, :ııatm yıl
lara•nlıcri J•ponya'y• 
lıerıı h•zıırlaaan Ame
rilı•yı lıorlıatama.:ı;. 

lem müdürü ve yaveri olduj,u halde 
şehrimizi teşrif etmişlerdir. Şehir 

meLhalinden Belediyeye ka.da.ı' bül.iuı 

yol meyda.nJanw dolduraJJ on binler
ce Ha.tas luun coşku 8flt'Ci ıtıer.a

büra.tı arasında yÜrÜyen Başvekili -
m iz Belediye önfuıd e J-Ja.taylılara bJ
tap etmişler ve demişlerdjr ki: 

"' 

r:tl" 
• 

Japonlar Sovyetlerle 
anlaşrnıya çalışıyor 
Vaşington, 2 (A.A.) - Mihver

cilerin japony a ile birleşmesi, 
Ameriıkayı h arbe girmeğe yak
laştınnış l<ib i görünmektedir. İn
fıratcı mahfillerde bile illobahar
d a Amerikanın belki de har be 
gireceği kanaati gittikçe artmak
tadır. Hatta Vaşington<la çıkan 
S tar - Post gazetesi n isan ayını 
bile zikretmektedir. 

Londranıoı, meş.ıwr Taıtmis nehıi ee btıviüc köprü 

Yaıan: ABiDiN OAVER 

Y eni üçler ittifakının, A
merika;ııı korkutmak n 
İngilizlerle beraber har

be girmekten menetmek için ya
pıldığı söyleniyor. Aınerikadan 
Yiikselen slltiler, bu büyük dev
letin kuru güriiltüyc pabuç hı -
takmıyacağını göstermektedir. 
Es~o n.ıner1ka, şırndaiik, İngil
tereye her türlü yardımı Jap -
nıak, fakat filen kendisi harbe 
girmemek kararındadır. Ameri
ka, daha bu itt ifak yapılmadan 
bayii CV\'el, İngi liz - Amerikan 
tabii ittifakında kendi sine düşen 
'Vazifeleri şöyle çizmiştir: 

1 - İngiltereye her türlü silah 
Ye malzeme yardımı yapmak, 

2 - Büyük Okyanusta ve U
zak Şarkta, İngiliz ve Holaııda 
rnüstemlckelerini Japonyaya kar~ 
'1 müdafaa etmek, 

3 - Amerika kıt'asında ve ya
kınındaki Avrupa müstemleke -
!erinin vaziyetlerinde statükoyu 
nıuhafaza etmek, 

4 - Çinde, kendi haklarını ve 
bn arada İngilterenin haklarını 
Japonlara karşı korumak, 

S;;.y;n llataylılar, 

Ankarcıdi:\n ayrıJcağım zaman aziz 
:Milli Şc!iıniz Büyük R eis.icumburu
mu:ı İnö:1ü size muhabbet ve seıam
l:ırını bildinniye beni memur buyur
dLılar \·c en kısa bir zamanda fLrsa.t 
bultınca sizin aranızda bulunacakla
rını y a.dett iler. Bunu s ize se\"ınçle 

müjdeliyorum. 

Sayın liilt.ayhlar, hakkın1da göster
diğiniz st:\'&i tezahüratından dolayı 

~ükrc-ınlarıını artcderinı.'> 

1\-TüiC"akiben vilJ.yet konııiında. bir 
müddet istirahat eden Başvekilimiz 

s-aa-i 20.30 da şereflt>r i ne tf'rtip edilen 
Turizm otelindeki 100 kişilik riyafcl
te b~JunmuşJ~rdır. B~ _ıiy afeti ' ' ali 1 
konuı ba hçesmde venlen bir ka bnl 
resmi tak ip elmiştır. Hatay, bükfı

mei relsimizi aralarında. rördüğ'ü bu 1 
l'ece ba3·ra m yapmaktadır. ller taraf 
donanmlŞtır. Ba.lk memnuniyet ve 

• 
Alman H. 
gittiği yer 

Nazırının 
belli değil 

Moskm·a, (A.A. ) - Reu ter a
j ansı bild iriy.or: Ribbentropun 
Berlindcn Moskovaya geldi.iti 
hakkında h aberl er a l~ ol -
m akla ber aber Al man nazırmın 
Moskovada olduğu hakkında 
~Moskova r esmi mahfillerinden 
hiçbir m al umat alınamamıştır. 

İl : 
' 

" .... t -

Bast•ekil Refik Saudam 
heyecan içindedir. İskenderundan An~ 
takyaya kadar yol üzerinde cl'9arda
ki kaz.a.1a.r ve köyler taklar yaprınş ~ 

Iar ve yüzlerce atlı ve yaya ha.lll Bat~ 
' 'eJdllerini h eyecanla alkışlamışlar

dır. 

---·---
Akdeniz 
Takviye 

Filosu 
Edildi 

Londra, 2 (A.A.) - Reuı.r Ajan
sının askeri muhabiri yazıyor: 

5 - Totaliter devletlere kar- 1 
il demokrasinin muhafızı olmak, 

6 - Bu siyasetin, nihayet ken
disini Japonya ile harbe sürük
liyeceğine emin olduğu için de, 
nıuazzam servet ve sanayi kay
naklarını seferber ederek mil11 
müdafaa kuvvetlerini arttırmak. 

Ribbentropun faaliyetine ve 
Sovyetler bırliğ i n in üç taraflı 
pakt karşısında muhtemel ak -
süliımeline dair olarak veiilen ı 
haberlere gelince, şurası kayde
dilmektedir ki, hükumet gazete
si olari Pravda ve İzvestia, her 
ikisi de Molotofun 1 ağustos nut
kunda söylediği gibi, Sovyetler 
Birliğinin bugünkü harpte bita- 1 
rafl ı ğını ahi~en bilhassa kayıt ve 
i şaret ey Jemıslerdır. 

Ge.nera.I Vavel'ln motörlü süvari ve 
birinci smıt pi.ya.de kıta.lan itibari.le 

esasen kuvvetli olan Mısır cephesi 

şimdi bir Avustralya kıt'a.sile takvi

ye edilmiş bulunmaktadır. Ken;rilda 

Cenup Afrikası kıtaJarının Habeşis

tan hududunun cenubunda 800 kilo

metrelik münakale hatlarını ıot.ıuk

lan kaJ'dediliyor. 

Mısır müdafaası :pe-k z-iya.de tak

'V'iye edllmiştir. Akdenizdeki incili.ı. 

filosu ve büiün Orta. DoCu eephesin

de harekiıta bulunan hava. kuvvetlt-

ri de son bafb.Jar ıarfmda. tıa.kvtye 

edilmiş bulunmaktadır. 

Amerika, kaç aydır, hatta kaç 
Yllılır 1 ultuğu siyasetin, kendi
sini, cihangir olmak SCJ"dasına 
kapılmış bulunan ,Japonya ile 
ergeç çatıştıracağım biliyordu. 
Eğer, Jiaıxnryadan korksaydı, 
büsbütün başka bir yol tutardı. 
Buna cevaben denil• bilir ki A -
rnerika, yalnız Japonyadan kork. 
rnaz da, Almanya ve İtalyanıc da 
ona iltihakile vukun ,gelen üçler 
itıifakıııdan korkar . lngiliz do • 
nanması sapsağlam durdukça, 
Almanya ile İtalya, Amerikaya 
lıiçdıir şey yapamıyacakları için, 
bu üçler ittifakının Amerikanın 
karşısına çıkarabileceği kuvvet, 
hakikatte, yine sadece Japon 
kuvvetlerind0n ibaret olacaktır. 
Biiylcce mesele döniip dolaşıp 
Anıerika ile Japonyanın kuv -
vetlerine dayanıyor. 

Japonya. Amerikayı korkutacak 
kadar ku\'vetli midir? Uzak Şar
kın İııgilteresi demek olan Do
i::a ıı Güneş İmparatorluğu r ~k 
kt"'' 'elli bir devlettir; fakat za
~·.ı( t arafları yok değildir . Ame
rıka ile aralarında , Büyiik ~k -
~· an 1 lS ,· ardır. Deniz, öyle pu
lat bir kalkandır ki, Japonya
nın kuvvetli kara ordusunu, A
~•rikaya işlemez bir kurşun ha
ıne getirnıi~tir. Amerika ile Ja

tQnya nrasında vukıılıul acak bir 
arpte, en büylik rolii donan -

111 alar ovnı'.\'&caktır . Deniz kuv· 
"•tleri ltib~rile Amer ika, Ja -
P<>nyadan üstiindiir. Gerçi, Ja -
P<>tıya 1936 senesinde, deniz kuv-

( Arkası 4 i incii .<mıfada) 
ABİDİN DA VER 

MANiFATURA KA·R NiSBETLERI . 
PIY ASADA TEREDDÜT UYANDIRDI ' 
Manifaturacılar it ha 1 atı durdur• c ak 
gördükleri kararları itiraz için bugün 

mıhiye!fe 

toplanıyor 

B ir manifatura maiiaza.sının içi 
Evvelki gi.ı n , gazetelerde, T icaret maliyet fiatile satış f iah arasında, 

Vekaletin.in b ir tebl.ilö neşredild1 . Bu mal c.ınsıne göre, yüzde seldzlc yüz-
tebl iğle, yabancı men1leketıerden it- de on beş ni.$betlerinde ıehaJül et

bal olunan pamuklu ve yünlü m en
sucat1 yün ve pamuk ipliği, makaro 

• ipl.il;i, yerli pamuk ipl iği, kaput bezleri ı 
satışlarının izaml kfır n isbetleri tesbit 

ve t.ayin edilıyordu. Bu kir nisbetleri 

mekted ir. Evvelce, yüıde y irmi beşe 

k a ..iar o1;;.n ftzanıl kı'.n· nisbet inin h e
men yarı yarıya ind irilmesi üzer i
ne, manifatura i th alfı tçıları ile ikın~ 

( A.rkası 3 üncü sayfada) 

Bazı Amerıkalılarla çok sami
mi görüşen iyi ır.alumat alan 
Almanlar, paktın imzasından he
nüz döı l gün ~ne!. Alnıanyanın 
japoııyay1 şarkın petrol. kalay 
ve kauçuk kavnaklarından uzak 
tutmayı arzu "etmekte olduğunu 
sÖ> lemislerair. Ayni Almanlar 
bu imi değişiklii:İ üç sebebe al
frtrnelc:e<lir !er: 

.._ - Alman)'a harbin uzun sü· 
receğini takdir elmi<tir. 

2 - Almam·a, Amerikada Ruz
veltiıi tekrar "seçilmesi istendiği-
ni an1a.mıştır . · • 

3 - .iaponyanın mihvercilere 
iltihakının belki de Amerikayı 
Av rupa h arbinden uzakla.ştıraca 
ğı kanaati. 

( A rka& 3 iincii. sayfada) 

Gene aşk 
yüzünden 

• 
Dün bir kişi da
ha öldürüldü 

(Dün sabah Yerucamide kadın y ı.i
zünden b ir cinayet dah a ohnuştur. 

Yenjcaın i arkasında daktiloluk eden 
Seyfi adında b ir adamın ölümü ile 
n eticelenen b3dil--enin tafsilAtı 3 üncü 
sayfamızdad ır. ) 

Fransada 
vaziyet 
---·---

J,g.l .ttınJa balanmıy•11 
Fr•n•aıl• ihtilal h•reAıeti 

muhtem•I e-öriılüyor 

Suriyedeki 5 O O 
tayyare kaçtı 

Züricb, 2 (A.A.) - Reuter: Bern'
de çıkan Bund ca.zetesi, i.şra.J a.Jtı.n
da bulunm1y11.n Fra.nsada.ki halkm 
hissiya.hndan ba.h~erek, Mare-p.I 
Pcıen'e ol&n ima.Dm artık kınldliı
nı ve dUıt.atör La.val'e karşı duyulan 
iııfiali ya..-kladır. 

Mak&Je ıauharrlrinin intibalarına 
rö.re ser ve subaylar radyoda De: 
Gaulle'ü.n sözlerini dinlt>dikleri za
man bu sözler kalbler~ ka.da.r işle

JDelı:ledir. 
Bazı klntSeJer· bir ihfilil çıkaca.iını 

zannetmekte, bazı kimseler de La
va.1 kabinesinin yıkılacağını tahmin 
etmektedirler. 

SURİYEDEKİ 500 TAYYARE 
KAÇIRILDI MI? 

Londra, 2 (AA) - T imes ga
( Arkası 3 üncü saufada) 

Maa.rit ' 7ekilliil Devle t kitapları 
mütedavil sermayesi müdürlüğünden: 

Ogretmen ve Talebelere 
Beyoğlu mıntakaSJJlda.J-i okuHar 

öğretmen \'e talebelerine hir kolaylık 
olmak ü1,erc İstikl ill cadd ı sinde Fo
to - Spor mağa.za ... ında bir satış yf'rl 
acı lm.Jştır. 

Al ftkadarla r a bildiril ir. ( 9289) 

INGILIZ HOCUMU 

Alman 
Osleri 

---111---

.Şiddetle bombardıman 
1 

edildi, Berlin' e yapı lan 
akın 3,5 sa&t sürdü 

L ondra: 2 (A.A.) -;-- Hava Ne
zaretinin tebliği : 

Kuvvetli İnııitiz h ava filoları. 
d ün !!ee<ı. Berlin'de bir mühim
mat fa.brı.kasına. Duisberl! ve 
KoloıJYada elektrik .santralleri
ne. Sterkrade. Holden. Ö!.senkir
schen ve Kolon\' ad a petrol tesi
satına. Ham. S öst, Westerholt, 
Grcmberır ve K oblenz vaııon a -
vırma istasyonlarına. Sperıkra<lc 
ve Holden < =irı·olu iltisaklaı -
na, Ruh'da kanal rıhtımına , Ro
terdamda bir tayyare fabrikası
na ve bir çok düsman tayyare 
meydanına hücum e~lerdir. 

Roterdaan. Flessinl!Ue. Dun -
ikerque. Bouloıme. Calais. Havre 
limanları ile Gris-nez burnu ci
varında topçu ımevzileri de ş,i,d -
detle oomıbaroınıan edilmistir. 
Tavvarelerimizdc n üç tanesi üs
lerine dönmemiştir. 
BERLİNE HÜCUM ÜÇ BUÇUK 

SAAT SÜRJDÜ 
Lonıdra: 2 (A.A.) Reuter -

İnıriliz !Hava Nezareti istihbarat 
bürosu 1-2 ııecesi Berlin nunta
kası hedeflerine yapılan hücınn
lar h:>klı:ında diyor ki: 

(Arkası 3 üncü :ıa11fad.a) 

Ze;ıqin dilenci Senet 

i 
ı' 1 

Dilenciler 
saltanatı 

---ı•---

Bir dilencinin 

rinde 6::.1 lira 

de üze

bulundu 
Dün Bakırköyünde. İstanbul 

ca&:!esinde dile nen ihtiyar bir 
kadın vakalanmıs . üzeri arandıih 
zaman 631 lira 84 kurus bulun -
mu..:tur. 

Nüfus ıkiıi'bd ın a ııöre Şakir kı
zı S en-et olduğunu iddia eden bu 
ih tiva r kad ının a vrıca Bakırkö -
v ünde Kartal tepesinde de bir 
evi olduğu ve Marı.ka. Havııanus. 
Suroik ve saire e:ib i ımuhtelif i -
k r le di lendii!i anlasılınıstır . 

Ancak zabıta dilenci kadının 
l isanından süphelenerek ha.1<iki 
h ü,·ivetinin tesb: i icin kendisini 
Elınni,·et Müdürlüğüne sevke\ -
miştır. 

Hava harbinde 
değişiklik yok 

Son 24 saatlik h ava muharebe
leri hakkında verilen malfımata 

nazaran İngilizler Alnıan ıstil~ üs-
}erinin bombardımanına devam 
etmi~. Berlin 3,5 saat su~"1 bir hn
ı.:a hücumuna maruz kaln1 ı~tır. ı\1-

manların İngiltereye yaptığı hü
cumlar ise bir gün evveiki1Er ~ıbi 

hafı! olınU::i ve Londra ve diğer şe

hirler büyük zayiat vern:enıiş-

t lr. 
Alman bücuml~nnm zayıflaina

sına sebep olarak bu akınlara da
h a ! azla avcı tayyarelerinin işti
r aki gösterileb ilir . ~imdiki halde 
İngiliz akınlarının şiddetJenmesi ve 
b una mukabil Alman hücumları

nın azalın.ası İngiltere lehinde vu

kubulan son değişiklik devam et- ı 
nıektedir. • • 

ALMAN HOCUMU 

Şiddetli 
olmadı 

• 
Londra ve İngilter 
nin Cenubu Şarkisi 
de hasar ve zayiat a 
L ondra., 2 (A.A.) - Ha.va ve da 
li emnl)'et neı.arcllertnin tebliği: 

Düşınan a.E:ıl hedef ı; C'n e Londra 
İngi1 erenin Cenubu Şarki mınta 
olmak üze.ı..: mcmtckctL-ı bir çcll 
sunla.n üzerine hücumlar ]"apm~t 

Mersey kJYısuıda. br ~rhire a h 

yi:ikse-k tnfilikH bomba.la.rla b~n 
iv ciddi mahiyette olını~an h a 

Ja.ra. uğTa.nuşttt>. 1· angın bom ba 

sür"aUe söndürülmUştür. 

(Arkası 3 üııcü sayfad 

CERRAH PAŞA HASTAHAN ESiN 
ALINMIYAN YARALI OLD 

~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~ 
Müddeiumumilik tahkikat yapıyo 

Morgun ölüm hakkında vereceği rapord 
sonra kabahatin kimde olduğu belli olaca 

(Evvelld 1"ece Eyüpie c1k:an bir hidisede aCır yaralananlardan 
lıeıoiluJu Otaman ölmüştür. Müddeiumumilik Osma.nm hastahaneye 1•ah 
ına.clığmdan mı. yoksa a.ldı.iı yaraların tesile mi öldüğünü tesblt için ta 
&eslrlle mi öldüğünü kibtt i~in ta.hki- kındakt ta.fsilii 3 üncü sayfamuda.d 

İKDAM 
Yeni ve zengin tahrir kadrosu, daha olgunlaştırılmı 
mUn19ricatı va en mukammal istihbarat vasıtalaril 
ayın 5 inden itibaren 5 kuruşa çıkmıya başhyacaktı 

lkdam'ın yeni kadrocu --- .----· --
İKDAM, büyük bir mecburiyet

le fla.Unı cumar\etii gününden iti
baren bq kuruşa. yükseltirken e 
sasea i kuruşluk ıa.zetclerden hlç 

bir fa.rkı, eksiği olmamasına ratmen 
tahrir kadros~u daha çok zen-
ginleştirmiş bulunuyor ve Türkt
yenin en dolgun mtinderrıcatlı -ve 
en mükemmel havadisli ıazetıesi 
olduğu iddiasını bihakk.tn ueriJ"e 

&tiriişor. 
Cum3rtest ır;üni:inden :H{barea. 

yetti Jekli ile ve tam k~ro.!U 0,e 

6 kurıqa çıka.cak olan iKDAM -
ın ia.hrir ailesi bak.kında b• mü
nr.sebeUe mücmel isaha.t verme
J"i faydalı boluyoru: . 
BAŞMAKAI.E VE DIŞ POLi

TİKA: 
İKDAM'ın başmakaleler! rene 

Abidin Daver tara.tından 1azıla.

catchr. Abidin Daver'in mümtaz 
şalıslyeti ve yüksek görüsleri her 
türlü 12alıta.n mÜSta.fnjd ir. Bu ı

t.ib :ırla yeni h iç bir ' ey siyliye~ 

cek değiliz. 
Dı'} Politika. sütunlanmıu «e

lince. İKDAM siyasi neşriyat sü
tunlarile bugün olduğ-u kadar ya
nn da da.ima en üstün vaziyeti
ni muhafaza edecektir. İKDA-'f'm 
esk i başmuharrirleri H ıtnlld Nuri 
lrma.k ve Şükrü Ahmed'in siyW 

(Arkası 4 üncii sa11fada ) 

Niçin 5 kurut yapt 

Bol'iinkü şartlar ve flatlar 
kuruşa İKDA.."1 kıt 'asında 

C"azetrnin neşir vazifesine dev 
mını tmk.insız kılmakta.dır. 

te.t im dtltt refiklerimiz sa 
ta.Jıdldat.ma. rağmen fiatlarmd 
tedakirlık yapamamışlardır. 

Bununla. beraber İ K D A 
beş kvruşa çıkmak mecburiyet 
de k.a1dığı bucünlerde yı.zı ve 
ber kadrosııııu ideal ırazeı. bal 
~lnniştlr. Neşriyat prop-a 

nıızın tı.bakknku yolunda ka 
ııae.ağımız büyük fedakirlıkJa 
mükemmel yevmi ve siyasi ı-a 
te olmak iddiamızı lsltat etmi.Ye 
lışacağıs. 

İ K D A M okuyuculann 
J''f:ni neşriyat prog'ramımız k 
şısında ötedenberl devam eden 
veccühlerini eksiUmiye<'ekler 
v e eUmi.ıde olmıyan mücbir 
beplerle ftahnuzı arttırdığımız 
dolayı bizi mazur göreceklerine 

miniı. 
Muht.crem ok:u~·ucularımıza b 

has.sa Ş\lllU temin tdcrb.: ki: 
.......... İ K D A M .. Gene ilk f 

salta ve mümki.uı olur olmaz f 
tını tenzilde asla U-reddiit gös 
mi:,-ettktlr. Ancak 3 kuruşa ç 
mak imk.Qnına arbk sahip ol 
dıtımız ve ("aresiz kaldıfımız i 

dir ki beş kuruııı:a rık1yoruz. 



• 

SAYFA - '2 ... 
Büyük Tarihi Tefrika: 4 7 

LI ESO 
Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Hekimler, Muaviye hazineler 
vadedince tedaviye giriştiler 

• 
RVUlll 

Ma<ıemki insanlar, ektiklerini 
biçeceklerdi .. Şu halde Muavi • t 
yenin de, kendi mukadderatına 
razı .,ıması, pek tal~, bir hare -
ketti. İşte Yezit, insafsız ve mer
hametsiz bir (şaki) gibi başına 
dikilmişti. Saltanat hırsı karşı -
sında, bütün evlatlık hislerini u
nutuvermişti. Artık mücaç!ele 
ıku\'Vetini tamamile kaybetmiş 
olan bir insanın, bu vaziyet kar
şısında yapabileceği tek bir ha
reket varsa o da, ancak (testi -
miyet) idi. 

bar eden oğlunu da ihtirasına 
kurban edecekti. 

Hekimler, Muaviyenin vadetti

Bunun mühim sebebi apartımao kiralarının 
banka faizinden fazla gelir temin etme.sidir. 

netice verdi, imala
ta başlanıyor 

Fakat asıl dikkate şayan olan 
cihet şurasıdır ki, (Muaviye) ko
lay kolay bu teslimiyeti göster -
medi: 

- Oğlum!.. Bir kaç gün sab -
ret. Nasıl olsa, meramına muvaf· 
fak olacaksın. 

Dedi. 
Evet.. Bu, pek tabü idi. Fakat 

Yezit. sabredecek halde değildi. 
- Baba!.. Vaziyet, naziktir. 

Halkı toplayıp, derhal hilafeti ba
na cfrağ etmelisin. 

Diye, ısrar gösterdi. 
Artık, baba ile oğul arasında 

bir mücadele başlamıştı. Ve de
vam eden konuşma, şu şekli al
mıştı: 

- Oiilum! .. Niçin bu kadar ıs· 
rar ediyorsun?. Bu yüzle, hal -
kın karşısına nasıl çıkabilirim. 
Bir iki gün sabret. Belki hekim
ler bir çare bulurlar. Çehremin 
tabii hale gelmesine muvaffak 
olurlar. O zaman, arzunu yerine 
getiririm. 

- Ne beis baba!.. Yüzüne bir 
mendil örtersin. Böylece halk! 
huzuruna kabul ederek feragat 
edersin. 

- Hiç olmazsa, bir gün olsun 
sabret, oğlum. 

- Mümkün değil, baba.. Bu 
iş, derhal bitmelidir. 

Yezidin sözleri, o kadar kat'i 
idi ki, eğer Mua,·iyenin yerinde 
bir başkası olsaydı. erhal tesli -
miyet gösterdi. Fakat Muaviye, 
bir gün daha hilafet mevkiinde 
kalmak için, zekasının kudreti -
le oğluna galebe etti: 

- Pekala .. Derhal arzunu ye
rine getireyim. Fakat düşün ki. 
bugün (çarşamba) dır. Çarşam
ba günü yapılan biat, meş'um 
addedilir. Sonu, mutlaka bir fe
laketle neticelenir .. 

Dedi. 
Hayatının büyük bir kısmını 

çöllerde, batıl itikatlara esir o -
lan insanlar içinde geçirmiş olan 
Yezit, bu- sözler karşısında der· 
hal irkildi. Bir an durup dü~ün- ı 
dükten sonra: 

- Pekalii.. Yarın olsun .. 
Dedi ... Babasının odasını ter

ketti. Fakat kapıdan çıkar çık -
maz, orada bekliyen muhafızla • 
ra: 

- Babamın odasına, hekimler
den başka hiç kimsenin girme • 
sine müsaade etmeyiniz. 

Dive emir verdi. 
Yezit odadan çıkar çıkmaz, Mu

aviye bütün hekimlerini celbet
ti: 

- Beni. yarına kadar şu yatak
tan kaldırınız. Servetimin yarısı
nı size vereyim. 

Dedi. 
Muaviyenin maksadı; bir gün 

olsun yataktan çıkabilmek, he -
nüz ölüm halinde olmadığını hal
ka göstermekti. Halifeyi ayakta 
görerıler, hiç ~üphesiz ki onun 
henüz sıhhat ve afiyette olduğu
na kanaat getierceklerdi. O za
man Muaviye son hesabını da 
oğlu Yezit ile görecek... Ölüm 
döşeğinde kendisini feragate k-

ği hazineler karsısında. derhal lıi- ı stanbulda son aylarda ap artıman, ev, dükkan ve sair inşa-
boratuvarlarına çekilmişlerdi. O- at bir hayli artmıştır. Te ,mmuz, ağustos ve eylfll ayı için-

Memlekellmizcle ııhi ı-ıı içla 
Yaı>tlan lelklklff miisbet ııellca 
verım,tır. 8 mlllmetı-.:lllı: çubuk 
d=lrl<ır! çivi yaPp.cıılt ~~ 

~n :rerli cı..ı fabrikabn Jr.o
la.ylıkla 9 • 1Z mlJlmdre kıolmlı
ğındaki çubuklan da cıvı :rapacak 

şekle sokıılacakhr. Böylelikle Ka
rabü1ı: fabrikasının imal ettiği 

9 - 12 mllimelrel.lk aemır çlla.1:.

lar işl<>nebileceltllr. 

cakl~r yanı(y';,';;:k)Ü~erl~inde ten- deki inşaat miktarı 290, geçen sene ayni aylar içindeki inşaat yekil
cHere erl ved.~vülı_ er ...,l:_'1Y'

0~~ ;nu ise 139 dur. Son altı ayda inşa edilen bina tİıiktan altı yüz ola-
avan ar o uyor ... ı.....- ar - ak tesbit edilmişt" . 

zırlanıyordu. T ır. 
Halbuki bütün bu hazırlıklar Beledive istatistiklerine naza -

görülürken, sarayın ve şehrin ran 1940 senesindeki inşaat ~-
vaziyeti büsbütün değişiyordu. tarı 1939 dakine nazaran yfuıde 
Yalın kılıçlı muhafızlar, Muavi- altımıs nisbetinde art.ınıstır. 
yenin dairesinin kapısında bek- Bu sene bilhassa Fatih ve civa-
liyorlar, veliahtın emri mucibin- rındaıki artıma nisbeti dii?er ka -
ce o kapıdan hiç kimsenin gir - zalardan yüksektir. 
mesine müsaade etmiyorlardı... Harbin doihırdultu vazivete 
Zaten sarayda bulunanlar da, ar- rai!ımen msaatın artması bir wk 
tık Muaviyeyi ziyaret etmeyi a- !kimseleri havrette bıraıkmakta-
kıllarından geçirmiyorlardı. Ha- dır. Alakad:aleların tetkiklerine 
lifenin (sadık bende) !eri, şimdi nazaran inşaatın fazlala$!Ilası 
(veliaht) ın etrafında toplanmış- mııhtelif oobepler&!n neşet et-
lardı. Sarayın içini ve dışını bay- ımektedir. 
raklar, kandiller, şallar ve kıy - Haric meınle!ketlerle vaoılan 
mettar kumaşlarla donatıyorlar, ticaret normal sekilde devam et-
biat merasim ve şenliklerine ha- ıınedii!i.icin sermayeli kimselerin 
zırlanıyorlardı. paraları ellerinde kalmaktadır. 

(Arkası var) Ellerinde para ·biriktiğini ı:ıören 
AÇIK MUHABERE: bu gibi 'kıİmseler. inşaatı karlı 

(İkd.a.m) m cbim.i okuyncusu (Sır.ı ... 
d~I B.) imzalı meklup sahibine: 

(Hazreti Muhamıned) tefrikası 
kitap halinde çıkalı, bir hayli zaman 
olmuştur. İstanbulda Ankara cadde -
sindeki her kitapçıda bulabilirsin.iz. 
Ancak, imzaya dikkat eiı.llıdz. 

(Veli) lııualı meklup sahibine: 
Alfıkanıza cok teşekkür ederim ... 

Bahsettiğiniz (unvan), blzim tarafı

mızdan verilmiş değildir Bizim va
zifemiz, tamam.ile bitaraf kalarak, ta-
rbe sadakat göstermeki.ir. 

BOLU .. Emekli ve malül yii&ba11 -
B&y Refllı: Firikl,-e: 

(Ali Resül) ün intikamı, fazlasile 
alınmıştır. İstanbulda Maarif K.ı1Up
hanesi tarafından n~redilıniş olan 
(Ebci Müslim) adındaki eserin:.e ruil
racaat ediniz ..• Diğer tavsiyelerini · 
zin tetkiki. için, kıymeUi mektubu ... 
nuzu yazı işleri müdürüne verdim. 
Alkanıza ve teveccühünü~ teşek

kürler ederim. Z. Ş. 

TRAMV AV 
MALZEMESİ 

Beledlyenln teklifini 
dahillye vekili Anka· 

raya götUrdU 
Elelktrik. Traıınvav ve Tünel 

İdaresindeki malzeme buhranı 
devam etmektedir. Hurda bir ha
le ~elen tra:mvav arabalarından 
venıden on tanesi bir hafta zar -
fında seferden cıkarılmıstr. 

Beledive. haric memleketlerle 
vaoılacak veni anlasmalara İs -
tanbul Tramvay İdaresine mal
zeme ithali iıcin ka•·ıt konmasım 
istemektedir. Bu hususta hazır
lanan tı!k.lif. Dahilive Vekili ta
rafından Ankarava götürüLmüs
tür. Daıhilive Ve'kili. Ankarada 
Tramvay, Elektrik ve Tünel İo
lebmesine hark;ten balzeune te -
dariki icin ~ğer alakadar veka
letlerle temas edecektir. 

Dün Uıınum Müdürlükte meş
E!ul olan vali. mevcut tramvay a
r<rbalarile sevrü seferi idare et
mek imkanlarını tetkik etmisür. 
Henüz 'bu hususta l ıic bir karar 
wrilememistir. Dahiliye Vekale
tinin teması mü9bet neticeye 
vaamazsa traınva v hatlarından 
'ba-ıılarının sökü.ime keyfiyeti dü
sünülecektir. 

bulıınakta. derhal apartman vaı>
tınmaıktadırlar. 

Bundan iki sene evvel Tak -
simde 105 bin lira va ıınal olan bir 
avartnıana bu gün 180 'bin lira 
,paha bicilrnektedi. 

Apartman kiralan bankava va
ttrılan paranın faizinden daha 
fazla gelir temin ettiifüıden in -
şaatın daha hir müddet bu rail
'beti kaV'betmiveceği anlasılırı.a.k.
ta-dır. 

DEN l Z 

lzmir. lstanbul vapur 
seferleri 

Deniz Yolları İdaresi İzmirde ih

racat eŞyası birikmemesi için ted

bir almıştır. Bundan sonra İzmir li

manında vapurlar bir gün yerine iki 

gün kalacaklar ve limandan bir gün 

geç hareket ederek İstanbula da bir 

gün sonra geleceklerdir. Böylelikle 

İztnirdeki ihracat eşyasının muota-

zaman vapurlara yüklenmeSi 

edilmiş olacakhr. 

temin 

Küçük haberler 

* Taksimden Karaköye Meyyit yo- 1 
kuşundan gelen otobüsler, pazartesi \ 
gününden itibaren c;işhane yo~un-

dan inecektir. ı * İstanbul orta mektep ve Liselerin
deki ta tebe nakil muamelelerine de
vam edilmektedir. Düne kadar orta 
mektep ve liselere kaydedilen tale
ben.in yekllnuna nazaran bir çok mek
teplerde yeniden sınıf . ve şube açıl

ması zarw-eti hasıl olmaktadır. * Hukuk Fakültesinin ikinci eleme 
imtihanlarına bu sabahtan itibaren 
başlanacaktLr. Elemeleri kazananların 
sözlü imtihanlarına bu ayın on be
şinden sonra ba~lanacaklır. * Hava Kurumunun İstanbul vilft
yeti kaza1 nahiye idare heyeUeri bu
gün saat on beşte Parti VilAyet mer
kezi binasında toplanarak: Hava Ku
rumu mesaisi hakkında görüşmeler-
de bulunacaklardır. * Harbiyede Vali konağının karşt
smdaki Çocuk bahçesinin mermer 
merdiven inşaatı ihale edilmiştir. * Tütün mıntakalarında geçen se
nelerden. kalan tütün stoklan mü
him miktardadır. Yeni mahsulün kon
ması için hemen yer yok gibidir. AlA
kadarlara müracaat edilmiştir. 

iTHALAT 
ARTIYOR Bir aya. kadar da.hllde bol bol 

çivi imaline başlanacaktır. Böy
lece çivi bollaşacak ve rı..tıar da 

lngilteraden yakında mü- .~.ıı_,._""_"_kıır_. ------ı 
him miktarda mal geliyor ~ 

Aliikadarlaıa bild1rildiğine gö- 1 ADLiYE ve POLiS 
re pek vakında İne:iltereden 
memleketiıınize mühim mi'ktarda • 
ithalat eşyast ıı<ıl_ec7ktir. B~nlar Bır mukavva 
arasında teneke. ıplik. manifatu-
ra esvası. madeni esya. lastik te hf k • • 
vardır. Aynca 'bunu diğer oafti- mu e lrl 
ler takio edecektir. İnıziltee böy-
lece bazı maddele üzeindeki ihti- tevkif edildi 
yacıımızı tamamen !kasıla vacak- ı 
tıı. . .. . · Tahtakalede mukavvacılık yapan 
Dıgeı taraftan İngı]tereıe va - Ali Kemal ihtikar suçundan &liye 

-pılan Türk- İnı!iliz müzaker.!le- Altıncı. ceza mahkemesine verilıniş-
ri tamam.en neticelenrnis. v,alnız tL Muhakemesine dün de devam o-
bazt tediye mese.l€1eri kalmıstır. !unmuş, flal mürakabe koııı.isyonun-
'Bu arada gürüklerimiııde bulu - dan gelen cevap okunmuştur. Bun-
nan 1 ::nilvon ouval 1bedellerinin da Ali Kemalin mukavva fiaUan ... 
tediye sekli de vardıı. nın normal olmadığı yazılıdır. 

Müzakerelere devam edibnek
tedir. 

A;ıkaradaki Al
man heyeti geldi 

Tediye şekli ve mıd kıy
metleri müzakereleri he

nüz net: celenır.edi 
Bir müddettenberi Ankarada hil

kÜmetimizle 21 milyon liralık. tica
ret anlaşmasının tediye &elci.Heri ve 

mübadele edilecek maddelerin kıy

metleri üzerinde müzakereler ya
pan üç kişilik Alınan ticaret heyeti 
-dün Ankaradan şehrimize dönmüş 

Perapalas oteline inmiştir. 

Elde ettiğimiz malUmata göre, ya
pılan müzakerel.&de henüz bir ne
tice alınanıamıştır. Müzakereler, BU~ 
hassa Alınanyanın istilası altında bu
lunan memleketlere ait paralara ve

rilecek kıymetJer üzerinde olmuştur. 
Almanların marka göre tesbitini is

ted ikleri kıymet bu paraların eski 
laymetlerinden çok düşüktür. Hükü
metimiz bu memleketlerin paralarını 

eski kıymetleri üzerinden hesapla -
mayt teklif etmiştir. Çünkü Alınan 

tekli.fi hesaplarda aleyhimize olarak 
1,5 TT)İlyon liralık bir frak mey~ana 
getirmektedir. 

---0---

MAARİF 

120 muallimin terfii 
tasdik edildi 

Birer derece terlia hak kazanmış

ken barem kanununun neşri üzeri

ne bu haklan tetkik mevzuu olan 

120 ilk tedrisat muallimiııe ait liste 

VekAletçe tasdik edilerek dün Ma-
arif Müdürlüğüne gönderi!ırı4ıtır. 

Bu muallimler hak ettikleri derece ... 

ye göre maaşlarını alacaklardır. 

Mahkeme bunun üzerine Ali Ke
mali hemen tevkil ettirmiş ve şahit 
leri dinlemek üzere muhakemesi 
başka bir güne bı.rakıJmıııtır. 

RUtvet alan polls 6 
aya mahküm oldu 
Galata merkezi müı:ettebatından 

bulunduğu sırada, Konyalı Mehmet 
adında biI" kereste tüccarını bir ka
dına sarkıntılık ederken yakalıyan 

ve kendisinden 20 lira rüşvet alarak 
serbest brrnkan pal.is" Nuri Altıncı 

Asliye ceza mahkemesinde altı ay 
hapse mahküm olmuştur. • * ÜÇ DÜKKAN YIKILDI - Yeni
ca.mi avlusunda, Hacı Hayreddin so
kağındaki 24, 25 26 numaralı harap 
üç dükkiln dün sabah birdenbire 
çökmüştür. Bunlardan ikisi lstimlAk 
olunduğundan bostu. Diğerinde çalı
~an bileyici Hamdi çabuk davran
mış, sokağa fırlıyarak kurtubnuş -
tur. * 9 METREDEN SOKAGA DÜŞ -
'I'Ü - Beşiktaşta, Çırağan caddesin
de 70 numaralt evde oturan 13 yaş
larında Süreyya, dün pencerelerinin 
önündeki asmadan üzüm koparırken 
müvazenesini kaybederek 9 metre
den yere düşınüştür. Bir çok yerle
rinden ağır sw·ette yaralannu;t, Şişli 
Çocu k hastahanesine kaldırılıruştır. * BİR EROİNCİ YAKALANDI -
Gümrük Muhafaza teşkilatı memur
lan dün Kasımpaşada iskele civa
rında şüpheli bir vaziyette dolaşmak
ta olan Fazılın üz.erini aramışlar 

25 paket eroin bulmll,}lardır. Fazıl, 

Adliyeye verilmistir. * YAMAN BİR TAVUK HIRS! -
ZI - Birkaç gün evvel Üsküdar ha
pishanesinden lahliıye olunan Şilkrü 

adında bir sabıkalı bir hırstZ evvelki 
gece Kısıklıda Ali Nizaminin köşkü
ne girmiş, bahçedeki Li.gorn cinsi 
16 tavuğun ses çıkarmalarına mey
dan vermeden kafalannı kes~, 

vücutlarını bir çuvala koymuştur. 

Şükrii eli yüzü kanlı giderken 
çevrilmiş. ç:uvalda 2.0 tane daha ke
slliniş tavuk bulunmuştur. Tavuk 
hır.;ızı '!İsl<ü~ Adli;yesine veril
miştir. 

• j lkdam1n Edebi Tefrikası : 26 1 • um .. Buna tahammül ederken 
yüzU:nün ~.! ~atıldığı gôılcri
min önüne geliyor .. 

man düşsem gene teselli bula 
cağım ... 

Fakat yalnızken de lruduruyo
ru"ll: Acaba neredeler?. Ne va
pıyodar? .. Beraberler mi?. Yat• 
tılar ını? .. Uyuyorlar mı .. Yok
sa .... 

şama kadar beraberdik. 
Gün karanyordu. Bedia kana-

peye uzanmış sigara iç iye .: u. 
Ben yanıbaşında yere otur:oo uş, 
başımı kanapenin kenarına da
yamış onu seyrediyordum .. Be -
dianın göğsü bir yaz denizi ka
dar berrak, şeffaf ve klrışıksız
dı... Gözleri sakindi... Dudakla
rının arasındaki sigara kımılda .. 
mıyordu .. 

KISKANIYORUM! 
j Yazan: SELAM 1 1 Z Z ET 1 

Bedia ile kocası arasında müş-J' 
terek menfaatler, :,;ular, anlaş -
nınlar vardı ... Bunların arasında 
benim adımın ilk harfi bile yer 
alruıyordu ... O kadar almıyordu 
ki, doktor sıfatı ile bile adımı 
annuyorlardı, doktor gibi olsun 
beni kendilerine yaklaştırmıyor-
lardı.. • 

Bedia bunda haksız mıydı?. 
Hayır!.. 

geldiği, lanı ~partımana geldiği 
zamanla, bir iki kere koca.nan 
bana kendisini muayene ettirmek 
istediğini söylem.iş, ben reddet -
miştiın .. Fakat bir gün ısrar etti: 

- Kocama ne ıliyev•~'? ıledi. 

Hakkı vardı, •ÖYIİl ecek söz 
yoktu. 

- Gebin! dedim. 
GeldL Redianıu koca" geldi. 

Gön1leğhıi ('ıkar~tım, gö~~üue biı 
tülbent koydum, kulağımı yas. 
!adım, dinledim ... 

- Bir şeyiniz yok!.. 
- Nasıl olur, öksürükten h • 

kanıyorum .. 
- Sigara .. a.z içiniz! .• 
Doktor oln1asaın, bana de · '"ll

ra gelir gibi gelmese, zehir .-·me
ği tavsiye edeceğim .. 
Karşımda onu gördük~e. Bedi

a il~ yalnızken, Bedia ile bcra -
herken, Bedian1n kocasL iken o, 
o ve Bedia gözlerimin önüne gc• 
liyor da konuşam1yordttm ... 
Kafasına ka 1 d ırıp bir şey vur-

sam ... 
Yerimden kalkıyorum, tııak ... 

!aşıyorum, bir alet, bir ilaç a
rıyormuşum gibi başka y~rlere 
gidiyorum; yüziimiin sarardığı
nı, gözlerimin döndüğiinü t'llC -

rimin titrediğini, yumruklar1m1n 
sıkıldığını görmesin diye ... 

Bu kudurmuş kıskançlık ate
şine bir nefes üfleyecek olsa, a
levler bütün duygularımı sarı

yordu ... Alevler ortasında ~ır -
pınıyor, kaçacak olsam, kıskanç• 
!ık koruna düşüyordum ... 

Yapacak bir tek şey vardı: A
teş ortasıııda kalmış bir akrep 
gibi kendi kendimi öldürmem ... 

Fakat insandun .. İnc:an, tam 
rn.flnasile insan, ne ölü;,, ne de öl .. 
dürür ..• 

Bir gece hiç aklımdan çıkmaz
Bedianın kocası on giindenbe

ri yoktu .. O gün geleceğini, kaç
ta geleceğini dakikası dakikası
na biliyordum ... 

Bana çok durgun, çok düşünce
li göründü. Bu hissimde aldanma
dığımı da biraz sonra anladım. 

Bedia içini çekti, derin bir gö-
ğüs geçirdi. 

Derhal doğruldum ve sordum: 
- Nen var. 
- Yoruldum ..• 
- Oturmaktan mı? •• 
- Hayır, gitmekten .• 
- Nereye gittin Bedia?. 
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GÜNÜN TENKiTLERi=-=== 

Mode.rn softalıOa doğru oitmiyelim ! 

.~aarif Vekaleliai:n liselerde r 
Latınce tedrisata yer vereceği 
duyulur duyulmaz •Vatan• baş
muharriri Ahmet Emin Yalman 
•Modern softalığa doğru gitmi
yelim• başlığı altında, bizim 
•eski dünya eserlerile• diyece -
ğimiz kendisinin her nedense 
«dünyanın klasik eserleri w,,. 
dediği eserlerle temas içjn Latin
ce öğretmenin çok isabetli bir 
adım olduğunu hayli bedbin bir 
eda ile tasdik eder göründük -
ten sonra, kat'i ve tam inanlı bir 
ifade ile: •lisede edebiyat oku -
yan bir Türk gencine kendi ede
biyatile temas imkanını da ver
meliyiz- deyip, mekteplerimizde 
eski harflerin okutulması lüzu
munu - Divan Edebiyatının •D• 
sini dahi görmediğini belli eden 
bir takım esbalı.ı mueibelerle, bu 
ihtiyacı serahatle izah edemiye
rek - ileri sürüp, bir kültür me
selesini, s.iyasi bir polemik şek
line döküyor: •Liselerimizde e -
debiyat öğrenen her talebenin 
eski yazıya iyice sahip olmas.J, 
diinün eserlerini anlıyacak kadar 
Arab.i ve Farisi öğrenmesi ıa .. 
zımdır. (Osmanlıca) diye bir ad 
çıkararak dünle bugün arasında 
sun'i bir sed kurmanın manası 
var mı? .. Bütün bunları her biri
miz biliypruz ve düşünüyona 
fakat söylemeğe dilimiz varını : 
yor!• gibi kimi, neyi, neden kas .. 

·E~I~ 
Bir ihtikar ihban 

• 
Beyoğlunda büyük bir 
mağaza şikayet edildi 
İtOalit ve ihracat birlikleri umumt 

katipliğl Beyoğlunda büyük. bir ma
ğazanın manifatura eşyaları üzerin
de ilıtik.iı.r yaptığını t ,.. '1tt etmiş ve 
bu firma hakkında ~'ki.kat yapıl

ması talebile fiat mürakabe komj.s
yonuna müracaat etmiştir. Komis-ı 

yon işi tetkikten sonra bu firma)'"l 
Adliyeye verecektir. 

Peynir lhtlklırı niha
yet farkedlldl 

Son günlerde peynir fiaiları te
neke başına 155 kuruş yükseintiş

tir. Toptan fiatlarla perakende tiat
lar arasındaki büyük farkı nazaI"ı i
tibra alan Belediye peynir üzerin.
de ihtikar yapıldığı neticesine- var
nuş ve yeniden her cin• peynir için 
tesbit ettiği tiat listesini fiat mü
rakabe komisyonuna göndermiştir. 
Yağ fiatlarlnda da ihtikar yapıldı .. 

ğı netices~ varan Belediye bunun 
iç.in de yeni bir fiat listesi hazırfa -
maktadır. 

* ALTIN FİATI - Altın yüksel -
rnekte devam etmektedir. Dün 2150 
kuruş üzerinden muamele olmuştur. 

Selami izzet Sede: 

d".~tiği pek iyi anlaşrlamıyan 
mutaleaiar!a •inkılap aklın 1 
ve ~er~est ~akimiyeti demek~'::,. 
vecızesıle bır sosyolocya sofiz -
mas.ında karar kılıyor. 
~ız .me~lek_taşımıza: •Eski harf 

l~rı hıç bılınıyen bir nesil yclis
tıkten sonra liselerd~ edebiy~t 
oku~an her lalebeye, yani top _ 
yekun -~'Dcuklarımıza eski harf
k!rle Turkçeyi öğ:relmeliyiz. de
~·~ .modern softalığın ta ken -
dısıdır demiyetegız". An k b' iki · · ca ır sual soracağız· 

Farze~elinı ki ~u.klarımıza -
Cumlı~ıyet bize o günleri gös
ter'?~~~n - eski harflerle Türk • 
çeyı. o~~ltik ve: •Haydi dedik, 
?1l aztıınızın e~~b~yat ve fikriyatı 
ı e emasa gırınız.• 

Çocuklanmızın karşısına 
nıısralar çıkacaktır: şu 

Ben gafi.bi mülkü rah · . 
ı vası 

pürt~vişü mekr 
Ben harifi sadelevhu dehr 

pürnakşi füsun 
Her sehikat cilvesi bir seyli 

tufanı bela 
Her hililebru karşı bir serhatı 

meşki cünun• 
Şimdi muhterem Ahmet Emi~ 

.!_almana sorarız: Eski harfleri 
ogı-.,necek olan çocuk, Fü:rulinin 
bu gazelinden ne anlıyalıilir? V• 

(Arkası ~ üncü saııfada) 
S~ iZZET SEDES 

• 
Ticaret vekaleti tetkik· 
fer yapılm•sını bildirdi 

Ticaret Vek!leti bazı maddelerin 
çuvalsız olarak ihraç edilip ~Jllcmi~ 
yeceği hakkında tetldkl•r ya~ı!m.a
smı alılkadarlara bfldirmiştir. Da • 
mide çuvala fazla ihti.;raç olduğun.. 
dan bu suretle çuvalların rnemlekıet 
dış.:ı.na çıkmasına mani olunacaktır. 

, ~nkara borsa;.J 
2. 10. 940 _I 

Kapanıı fiatları 
Açılıt 

1 sterlin 5.2{ 
100 Dolar ' 132.20 
100 İsviçre Frc. 29.687~ 
100 Drahmi 0.9975 
100 Leva 1.6225 
100 Peçeta 13.90 
100 Pengö 26.5325 
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.175 
100 Yen 31.1375 
100 İsveç Kroon 31.005 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Ergani 19.53 
Sıvas - Erzurum. 20.22 

UJ-'~JJ 
A L L A H Y A R D l M yine 2150 olmuş. Nanemolla-

C 1 O L S U N • • ya: .. 
- Ustat bu altın iıatı lıaugi 

hesapla yükselir veya alça -
lu? .. 

Hayırlı havadis: Bu. yıl fs.. 
tanbulda ilk "kullara yeni • 
den 13.725 ve orta mekteple
re de 11,942 talebe girmiş. 

Nanemollaya bu havadisi. 
verdim de önce sevindi .,..,. .. 
sonra da şu hayır duayı eyle
di: 

- Allah _yanmcıları olsun.. 
Duadan sonra, fuıtada sor -

dom: 
- Bu dua ne olUJ'or, M"l • 

la?-
Gülerek şu cevabı vertl.i~ 
- Malum a, imtihanlar 

Londra, talebelik tayyare gibi 
bir ~Y oldu. İmtihana girip 
de dökülmeden yakayı kur
tarabileni pek az. 

SÖYLİYECEK SÖZ 

BULAMAMIŞTIR 

İzınirde bir adamcağız so -
kakla gördüğü karısının üze
rine saldırmış ve bıçaklıyarak 
öldürmüş. Kadının yaşı 22 i
m.iş, yediği bıçak darbesi de 
23 imiş. Hadiseyi haber veren 
muhabir: 

_ Katil, Ziya bunu niçin 
yaptığını söylememektedir. 

Demektedir. Havadisi ve 
bilhassa bu noktayı N anemol
laya söyledim. Üstat, sadece: 

- Söyliyecek söz bulama -
mıştır ... 

Diyerek, ilave etti: 
- 22 yaşındaki kadına 2S 

bı~ak atan bir adamdan söy: 
liyebileceği ne söz beklenir?. 

BİR ALLAH 

Diye sordum; gülerek: 
- Onu bir Allah, bir de sar

raf bilir. Hesabı n mantığı 
yoktur_ 

Dedi. 
EVET .. BİR 

BAKALIM! 

Ebüzziyazade Velit bqma
~alesinde: 

- İkinci perde bakalııu ne 
gösterecek?.. · 

Diyor. Nanemolla? 
- Evet bir bakalım .. ne gö,,_ 

terecek?. 
Dedikten sonra, şöyle devanı 

etti: 
- Ebüzziyazadeninki de fe

na oyun değil. Yiue kendisi 
yazıyor amma •Tasviri Ef -
kar• imzasını koyuyor .• 

İMAN VE 

PARA .. 

Belediyeden yardım isti -
yen bir adamcağı:nn üzerinde 
168 lira çıkmış. Paralar heın 
de çil çil Türk lira~ı imiş. 

N anemollaya; böyle bir a -
dam ne diye Belediyeden yar
dun iste.r?.. diyecek oldum, 
güldü ve: 

- Para ile imanın kimde 
olduğu belli değildir .. demele
ri ne kadar haklı imiş me -
ğer ... 

İhtiyar bir doktorlan vardı._ 
Bu doktor hem kocasınm, hem 
karısınını yani Bedia ile koca -
sının itimadını kazannnş!ı.. İti
mat kaz~nmak! .• Se güze! şey
ılir bu! •• İtimat kazanan inandı
rır._ Jluu11 ra~en Bediı, bana 

Dinlerken kulaı';ıma, tiilhendin 
altından göğüs kıllarının hısıl- ' 
!ısından başka bir şey duymÜ -
yorum. Bedia bu adama nasıl ta
hammül eder diye d~üııüyor -

Çenelerim, çiy et yemel;len 
hoslanan, karnını pişmeıniş., ta
ze kanla doyuran bir hay\· aıı çe
nesi gibi kenetleniyor .. 

Bu on ı:ün içinde Bedia bana 
üç giin gelmişti. Üç gün onu ge
ne doya doya sevip okşamış, fa
kat doyamamıştım. 

- Gitmedim amma gideceğim BİR DE SARRAF 

Dedikten sonra, ilave ettiı 
- Belki memlekette ala -

eaklılan savmak veyahut ben 
Belediyenin verdiği bedava 
bilelle zor canımı buraya al
tını... Siz benden ne parası 
bek.liyorsuıtuz? .. demek için-

Bu hale yalnız onu ve onunla 
beraber Bediayı gördüğüm za- Kocasının geleceği gü.n de ak-

ya .. Gideceğim hatırıma geldik
ce yorul'uyoruın. 

(Arkası vaT) 

Altın fiatı bir aralık 20 li
raya kadar düşmüştü. Şimdi dir... A. ŞEKİP 
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DIŞ~~ 
POLİTİKA 

.... *•. 

Sovyet Rusya ve 
yeni pakt 

Yazan: Profesör 
Hüseyin Şükrü BABAN 

IF==\\ ün, üç baş~ anl~şma -
U::::/J nın unıumı manasını 

tahlile çalışmış ve bu
nun sarahaten ve siyasi vesika
larda mutat olandan daha fazla 
bir vuzuhla Birleşik Devletlen 
nıüteveccih göründü,.öiinü tesbit 
etmiştim. Filhakika Amerika 
nıatbuatının aksedebilen haber
leri bu ciheti teyit etmektedir. 
Amerika hariciye nezareti mes
ul ricali, gerek Hull, gerek Sum
nıer Vels gayet ihtiyatlı bir lisan 
kullanmışlardır. Derhal bu ye
ni anlaşmaya karşı cephe ala -
caklar gibi bir ton ittihaz etmiş
lerdir. Vukuatın inkişafını takip 
edecekler ve Japonyanın hare -
ket tarzına ayak uydurmağa ça
lışacaklatdır. Maaınafih İngilte
reye veya müstemlekelerine mü
teveccih bir taarruzun şifahi 
Protestolarla geçiştirilmiyeceği 
tasrih edilmektedir. Esasen bu 
vaziyetin imili ve mübaşiri ve 
nıihvercileri ta Uzak Şarkta yar
dımcı aramıya sevkeden Mister 
Ruzveltin Büyük Britanyaya kar
şı fazla teveccühkar politikası 
olmuştu. Bahri Muhitin ötesin
den yapılan askeri, iktisadi ve 
nakdi yardımlar totaliterleri bir 
mukabil teminat aramağa mec
bur etmişti. 

Maamafih böyle bir anlaşma 
Anıerikaya müteveccill <>lmakla 
beraber Rusyayı da tamaınile bi
gane bırakamaz. Çünkü Japon -
yanın Çinde tevessüüne karşı sed 
çekmek isteyen ve bu ba_pta fili 
yardmılar yapan bir devlet de S. 
Rusyadır. Filhakika on seneden
beri Japon ve Rus münasebet -
leri çok tehlikeli zamanlar geçir
nıiş ve dış Mongolistan ve balık
çılık meseleleri acı tatlı notala
rın teatisini müstelzim olmuş -
tur. Fakat Avrupa harbine te -
kaddüm eden zamanlarda ağ -
lehi il>timal Bedinin tavassutile 
bu niza ve didismeler dinecek 
derecede sükfın.;t bulmuş ve bir 
ademi tecavüz akdi liilnrdılan 
ısrarla dolaşmağa başlamıştır. 
Japonyayı Busyaya karşı böyle 
cemilekiir olmağa sevkeden sebep 
Avrupa biidiresinin kopması ve 
binaenaleyh İngiliz mtvetine 
darbe indirildiği takdirde dün -
ya nimet ve müstemlekelerinde 
Yapılacak vasi yağmadan kendi
sine de büyücek bir payın isabet 
etmesi ihtimalinin pek ziyade ço
ğalmasıdır. Bir halde ki elyevm 
Japonyaııın na.zarları cenup Hin
d.içini, Singapur ve Avustralyaya 
müteveccihtir. Cihanın bu kıs
mındaki arazi o kadar geniş ve 
o kadar iktısadi nimetlerle dolu
dur ki Çinden alınacak parçalar 
veya yapılacak anla.şmalara inzi
mam edecek olan .bu küşayiş hiç 
olınazsa yarım asır için en aç
gözlüleri bile tatmin edecek ma
hiyettedir. Japonya böylece baş
ka kedileri kırbaçlamak emelin
de olduğu için Sovyet postuna 
çok rağbetkar değildir. Sovyet -
ler için de ayni mütalealar der -
meyan olunabilir. Evvela hiç si
lah çekmeksizin veyalıut pek az 
emekle elde ettiği Finlandiya, 
Letonya, Litvanya_ Estonya ve 
Besarabya ve Bukovioa vardır. 

Merkezi devletlerin galebesi 
şılanda kyımetli bitaraflık bit
tabi kendisine iyi bir bedelle 
tesviye olunacaktır. Bu yüzden 
de yeni ufuklar, bilhassa şimal
de açılabilir. Şarkan Japonya ve 
garLen Almanya gibi iki büyük 
ve askeri kudreti yüksek devlet
le muhat olan S. Rusya külfetlere 
katlanmaksızın fe\'ait toplamak 
itiyadını hiç de şimdilik bozn1ak 
tasavvurunda değildir. Bahusm 
ki Pravdanın dediği gibi muka
veledeki Sovyet R usya lehinde
ki kayıt So\•yet bitaraflığıııa kar
şı bir hürnıet ve r iayet mahiye
ltindedir ve paktın immsıııdan 
evvel S. Bus~·a Almanya ile anlaş
nıası çerçevesinde, vazi~retten ha
berdar edilmiştir. Binaemıle,·h 
mnkavele Vaşingtonda ıı:vand·ır
dığı nıiiz'iç ve sinirlendirici te -
siri Moskovada u~·andırn1aınıs -
tır. Bu paktın hükümlerini miih
rnel ve tatbik edilmez bir takım 
düsturlar Jı~line sokmak ' 'cya 
canlandırmak .dalıa ziyac'• Bah
:riınuhitin ötesinde Yeni DHn -

1 
yanın aJacağı ta\'ra bağlıdır. Rı_1s
ya lıarııte ıle!i;il·'ir. Alman ve I- 1 
lalvanlarla beraber rarııışma -
maktadır. Yalnız onlara mal sııt- • 
!maktadır. İngilterenin mubası- 1 
mı da değildir, kuvvetli dostu 1 

olmaktan ise uuktır. Stalin tam i 
müstakil bir Sov)'cl si~·aseti ta
kip etmoktc ve ~il fa~dalar 
elde etnıeğc çafomaktad.;'.. Bu 
imha harbinin sonu So,yalist İt
tihadı icin arzu ed ilmiy~cek bir ı 
Şey değildir. Düsünmek daha 
ziyade garbe racidir. 

Hüseyin Şükrü BABAN 

SAYFA :ı 

11.::.,ı!ll'lrm:::m:!ll'/!alaP.;!~~anifatura Kiz~ Nisbetleril.IJAı}f ~~] 
F d / N · · = a - - - Pıgasaaa T ereddut Uyandırdı _ı;_ ~ ~ ~ !_ c:~~ _ r an sa a a z 1 z m Süt fırlarken (Baştaarfı linci sa.11fada) dir. Bu tarzdaki işin piyasayı dürüst Radya gazetesi 
v a z i y e t p e ş •. n d e ıa!::~e::,~~~:"Ja:r:!ce,fıro~ ~ e~:::ç~:,.. n~::;~::;:ı'en.:::: ~==:'."' uzaklaşluması da hatıra lô adyo ga>"AO(esi h~kkın-

saman, kepek fiatlannıll artma- demekti. Buna mukabil halk da, FİAT MÜRAXABE KOMİSYONU BU- ~ daki fikirlerimi bugüne 
(Bastaa?fı 1 inci sa11fada.) sı imiş! Sütün kilosu beş kuruş yüzde on, on beli ucuza ve meseli llA İTİıtAZ EDECEK bırakmıştım. Gazetenin tevsi e-

zetesinin Kahire muhabiri bildi- değil, isterse on beş kuruş fır - bir liraya aldığı malı seksen be:ı, <lilmesi doğru bir fikirdir. Her 
riyor: Romanyanın Nazileşnıesi lasın, bu fırlayış, nihayet seni, doksan kurup almak suretile fay- Manifatura ithalıl.tçıları, aylardan- gun-kü si•asi ve askeri vaziyet-

. beni şunu b b" d .. ·· d lan .. ,,... beri yapılmakta olan tE::tkiltlere isti- "' Suriyenin teslim şartlarını miı- ' ' unu ıraz nşun - a ac-... !erle gazete başmakalelerinin 
zakere etmek üzere Musolininin gittikçe kuvvetleniyor düriir; fakat bu, bizim torama- Bu azami kAr nisbetlerinin piya- naı eden ve uzun =ndır bekle- bulasalarını dinleyicilere bil _ 

· na vız gelır" d ı b. ıe · t "-- te'ı-"'- nen bu kararlan hayretle kı:ıl"<l:ıla-ilk gönderdiği lbeş general goz- Bükreş, 2 (A.A.) - Reuter: Eski • sa a nası ır sır yap ısu.ı ~ -· dirmek iyi bir düşüncedir. 
lm - Sizin toraman d.'! kim? ettik. Kendilerile gÖl'Üctügwn~- üz it- mışlar ve itiraz ıetmiye karar ver-

den düşerek geri çağın ~!ar ve Transilvanya krallığına ve Banat'ya o· k . . k , • ınişlerdir. Bugün, manüaturacılar Tatbikata gelince, evvela, ye-
Romaya d"nm';<Jerdir. Bunlar v•-·' umumi valiler ta"'" edı·lın- ıyece sınız Kim olaca la - lıal.itçılar, bu nisbetlerin doğuracağı . .k . . ku d-

v ......, , ~ , -· - a1 tt · b · ' Birliğinde veya Ticaret Odasında top- nı spı_erın sesı ve o yuşu ra 
500 tayyarenin teslimini iste - sinden başka Alınan ekalliyetieri bu- e ayın ir toraman işte! neticeleri şöyle telhis ediyorlar: yo ;...ın· bi- nıı·ı·saı·t degı""ldir. Her ' n·· k"• • • la.nacaklar, manifatura ithalfi.tçıları ~); 'Y 

dikleri zaman bu tayyareler or- lunan 12 büyük şehir~ AJ.m.an Bele- un u 0 mevsımsız ve yaman İTllALA'.l'ClLAJI. DİYOB. ıti birli&; vasıtasile, ferden veya gruplar ses radyoda iyi gelmez. Mümtaz 
ta Şarkta meçhul bir semte ha- diye reisi ve Be!edive reis muavini sıcakta baktım, tramvayın gü • halind Faik Fenik -k daha canlı ve ' neş taraf ti kü·ı·· tür :Neırediı..n .kararlara g&e, itha- . e veya Ankaraya bir hey'et •v 
reket etmiş bulunuyorlardı. seçilmiş olmasına bakılırsa Romanya- ına ras ıyan us berrak konıı~uy<>rdu,· Radyo ga-ka d b" ül k 'b" li:tçılar, pamuklu mensucattan ham &:öndererek Vekalete müracaat etmek 

Hava üslerine gelince, burila- nın :Nazileştirilmesi oldukça yol al- nape e, ır s · Ü gı ı yapış- üzere bir karar verceltlerdir. zetesiııfo m vaffakiyetinde, bu 
rın Lübnan arazisinde bulun - m.ış demektir. mış memeye, durmadan onu sö- ve kaba düz mallarda yüzde~. ka- arkadaşımızın büyük hissesi var-
dukları ve manda hükümleri mu- Bundan başka Alman ve İtalyan mürtüp duruyordu. Zavallı yav- sarlı ve ince düz mallarda yfizde altı, FİAT MÜAKABE KOMİSYO:SU BU- dır. Şim<liye kadar, herkesten o-
cibince bunlara el atılamıyacagı" pilotları Rumen askeri · ti nıcağın, ne ot, saman, kepek fi- topu veya ipliği boyalı mallarda yüz- GÜN TOPLAN!Yoıt nun meth:inı" duydnm. Radyo ga• 

pil o arının a tlarını.n tına d d .. t d~ yedi, merserize ve- ...,,,...rime mal-
bild irilmiş tir. yetiştirilmesini deruhte etnıişlcrdir. ar SUi an, ne e su · -~ Fi.at mürakabe komisyonu da b·u- 'zetesine bugu""nkü muvaffakiye-

fiatl f I d ... d h b · larda yüzde dokuz kazanabilecekler-
Ordunun 4<> bin kişiye ircaı hu- Bir çok İtalyan pilotları !!imdiden darının ır 3 ıgın an a erı dir. Azam! kb:r n;,,betini ele alalım: günkü toplantısında ithal.itçtlann e- ti temiu eden unsurun, gazetenin 

susuna karşı da Fransızlar hali- Bükreştedir!er. var ı. Dün, tramvayın güneşe !inden çıkıp piyasaya intikal etmiş o- <imdiki hey'etioden uzaklaştırıl-
. · rastlıyan t af d k" g··ı·· ru·r Yüzde dokuz ... Bunun yansı, yani ~ 

hazır vaziyette bunun Suriyeyi BERLIN VE PEŞTEYE GiDECEK ar ın a ı u u 5 lan malların sandık, top, paket ve masındaki hikmeti, anlamak 
··d f b k " ·dd· t- RUMEN HEYETLERİ kanapede, dünyanın en lezzetli dört buçuğu, kazanç vergisidir. De-mu a aasız ıra acagını ı ıa e b 

1 
lı mek ki, kar nisbeti yüzde dört bu- grosa olarak azam! satış falını tes- mümkün olmuyor. Bizim farkı-

mişlerdir. Bükrcş, 2 (A.A.) - D. N. B.:· Ro- ve en es eyici sütüuü tat tat- bit v~ ilan edecektir. na varamadıgı" nuz bir kusuru ol-
İ lı " bakt d çuktur. Bu kadar da olsa iyi. .. Faiz Bu beş generalin yerine tal- manya ekononti nezaretinin bir he- emen yavrucaga ım a: daysa, onu tashih etmek IizımdL 

yanlar yeni murahhaslar tayin yeti, Berline, bir heyet de Bud~peş- - Çocukluk ne iyi şey yaJıu! ardiye ve sigorta ücretlerile sair u- Müıntaz Faik'in ayrılması Rad -
etmişlerdir. leye gidecektir. dedim, zavallının ne süt.ün fırla- mumi masra_flar da. karara göre, ma- Gene A~k yu"zu"nden yo gazctes-i için bir zaf olmU$. 

Bükreş, 2 (A.A.) - Lejyon hare- dığından haberi vardı, ne de yo- liyete ithal edilıniyeeektir. Demek, Y tur. Onu tekrar ha hev'ete al -

Amerı•ka har- keti şefi Hoda Sima, bütün lejyoner- ğurdun fırladığından!.. bunlar da kara dahildir. Şu hale gö- mak icap eder. " 
ı .,. ~YGILI re k - d ·· •- D"'1 sabah saat 8,5 da İş Bankası leri önümüzdeki pazar günü yapıla- OSMAN CEMAL ~ • • anca yuz e uç k= kalacaktır. Askeri mütaleaların ,hakiki ilı-

b kl f 
c.ak büyük bir tezahüre io::.tirake da- Halbuki, bir srmayedar, parasını u- önünde bir cinayet ~lenmiş, Seyfi tisas sahı"pler· t fınd lı e ga aş l ' adında bir seyyar daktilo öldürül- 1 ara an azu-
vet etıniştir. Bu tezahür esnasında KISA AJANS zunca vade ile bir bankaya yatırsa 1 d ;;.1 anlaşıl y F k t b ·· ' müştür. I(atil Çenberlitaşta, Çukur an 1~ 1 o~. a a u mu-

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Vaşingtonun diplomatik mah

fillerinde tahmin edildiğine gö
re, Almanya japonyayı paktı im· 
ıı:a etmeğe ikna etmek için Hin
distanın şarkında eline geçire -
ceği yerleri muhafaza etmesine 
müsaade etmiştir. 

AMERİKANIN KARARI 
Vaşington, 2 (A.A.) - Stefani 

ajansından: 
Dün ayan meclisi hükı'.ımete 

japonya taralindan satın alınmış 
ve henüz gitmemiş harp malze
mesini müsadere selahiyetini ve
ren bir kanun 18.yihasını tas -
vip etmiştir. 

Bunlar, İngiltereye satılacak
t:r . 

LATİN AMERİKASININ 
ASKERi HEY'ETLERİ 

Vaşington, 2 (A.A.) - D. N. 
B. bildiriyor: Ruzvelt dün, as
keri müesseseleri gezmek üze -
re Nevyorka gelen Latin Ameri
ka memleketlerini temsil eden 
20 aıenelkurmay başkanile aske
ri lıey'etleri kabul etmiştir. 
SOVYETLERİN VAZİYETİ 
Londra, 2 (A.A.) - Times ga

zetesi, üçüzlü pakt hakkında di
yor ki: •Sovvetlerden gayri as
keri yardımlar elde etmek hu
susundaki Alman ümidi, Mos -
kovanın, garpta Alman ve şark
ta .iapon, iki cephede tedafüi 
harp ihtimalini nazarı dikkate 
almasındaki tarza bağl:dır. Krem
linin kararona tesir edecek bir 
keyfiyet de Avrupa harbinin a
lacağı vaziyet ve Amerikanın 
İngütereye yardımının ehemmi
yetidir. 

Nevyork, 2 (A.A.) - Stefani 
ajansından: Çinde bulunmakta 
olan Amerikanın Asya filosu -
nun cüz'ütamları, iki muhrip fi
losu ile birlikte Filipine varm:ş
tır. Bunlar yakında Honolulu üs
sübahrisini takviye edecekler -
dir. 

Tokyo, 2 (A.A.) - D. N. B. 
Japon gazeteleri. üçüzlü pak

ta ve muhtemel aksülamellerine 
hususi ehemmiyet atfına devam 
etmektedirler. 

Yomuri Şimbun da ŞÖ)'le de
mektedir: 

<Sovye!lerle japonya arasında 
diplt.>mat!Jı: müzakereler başla -
malıdır. Ingiltere ve Amerika bu 
yakınlaşmaya mani olma'{a çalış
maktadır:ar. Fakat japonyanın 
yeni Moskova elçisinin tayini, 
japonyanın karşılıklı münasebet
leri iyileştirmek azmini sarih su
rette göstermektedir.• 

JAPONYANIN MOSKOVA 
BÜYÜK ELÇİSİ 

Tokyo, 2 (A.A.) - D. N. B. a
jansı bildiriyor: General Tate -
kana, 11 birincitesrinde Mosko
vaya giderek büyük elçilik vazi
fesine baslıncalı.tır. 

JAPONYADA FKONOMİI{ 
VAZİYET 

Londra. 2 (A.A.) - Tiınes ga
zetesinin neşrettiği raporlara gö
re, japonyadaki vaziyet, ekono- 1 

mik bakımdan memnuniyet ve
rici .olmaktan çok uzakt:r. Bu ı 
vaziyetin bariz vasıflarını. tah
diUer. vesika usulleri. kıtl•k ve 
yüksek fiatlar teşkil eylemekte
dir. 

Meksikada siyasi 
bir müsademe 

Meksiko, 2 (A.A.) - Reuter: 
'l\lonteareyde ikametgahl şa

faktan az evvel polis tarafından 
sarıldıktall sonra geenral Par -
zoza ve yaveri müsademe neti
cesinde öldürülmüştür. 

G<ıenral Parzozanın, yeni in -
tihap edilen Meksika cumlıurre
isi general Avila Camacho aley
·hine geniş bir isyan hazırladığı 
söylenmektedir. 

general Antonesku, memleketin kal- yüzde beş - altı fa.iz alır. Esham ve t 1 1 t · k 1 ·ı t Mektep aile evinde oturan seyyar sa- n ca arı,, gaze ecı a emı e yon -
kınması hakkında direktifler vere _ H A B E R L E R 1 tahvilat alsa, yüzde yedi faiz, muhte- k ·ı·ı k ı· d M tıcı Mehmet Balcıdır. ma - ve cı a ama azım ır. e-
cektir. mel olarak da ikramiye ve saire ala- seli ge~enlerde Mısıra yapılacak 

---<>--- bilir. Mehmet, dün sabah Yenlcamiye ge. İtalyan taarruzunda su mesele -

Alman hu .. CUmU * Stakhol,m: ı -İsve· demir- Şimdi düşünelim: 'erek daktilo Seyfiyi beklemiş, Sey- si hakkında verilen tafsilat iyi 
yolları virınişer tonluk 1500 vük Kar nisbetinin azlığ~ itbalUı a- fi gelince, yanına yaklaşarak kısa "di lnı d . t ti 

1 . bir münakaşadan sonra sustalı akı ı ; ya z enız suyunu a ı 

(Baştaartı 1 inci saııfada) 
A" ı..-. ın:r . ....,mbaııdınıan tavvareleri 

22·30 .dan __itibaren üc buçuk saat 
B.~rlın uzerinde kalınıslardır. 
Dıııer tavvarelcr de biribi-riııdeıı 
cıclk uzak hedeflere 'karsı hare -
ıketlerde bulurunuslardır. 

Dün aksam tebliı!in<le zikredi
len hedeflerden baska Klin!?:en
ber~ ve esasen evveke ciddi ha
sara uğratı1mıs West Power e
lektrik santrallerinde infilaklar 
ve vangınlar vukua e-etiriJunistir. 

Leiozi~'in sarkında Hanovre 
ve Lenna petrol tasfiyehaneleri 

''aıkı.l.rr>· . ' ·-. 

İngiliz hücumu 
(Baştaarfı 1 inci saııfada) 

Şimali garbideki diğer şehirlerde 
de evler ve endüstri binaları hasara 
uğramıştır. Bu fthirlerde.n birinde 
çıkan bir çok yan~la.r derhal sön
dürülmüştür. Bu şehirlerde az yara
h ve bir çok ölü vardır. 

Londra mıntakasının bir çok kısım
larına ye.il.iden bombalar ~erpilmiş
tir. Raporlara. göre hasar, yara]J ve 
örü miktarı ciddi mahiyette değildir. 

1',..emleketin cenubu şarki mınta.ka· 
smdaı baz• malı:ı.Uere atdan bonıba· 
larJa bir kae ev yıkrhruştır. Bir kOy
de bir miktar ölü vardır. 

Memleketin diğer ınıntakalannda 
klsa.r, yaralı ve ölü.nün · pek. a.z ol. 
duğu bildirilmektedir. 

---o--

Yeni tayin ve 
nakiller 

Ankara~ 2 (İKDAM Mu.ha-birin
den) - Emniyet l Tmumi Müdür • 
1üğ'ü muavinliğine İz.ı:nir vali mua vi
ni Emin, L3.dik kaymakamhjına Ak
dai madeni kaymakamı Fahr1, Simav 
kaymaka.ınhğına u .. ak kaymakamı 

Feyzi; Uşak kayma.kamlığ"ı.a:ı Simav 
kaym:ıkanu Fazıl; Edirne İkinci :sı-

nıf Emniyet imirlifin«: İstanbul baş. 
komiserlerinden ııamu Yeldan tayin 
..tıldiler. 

Rize M.aarif Miidiirtiiğii:ne Sifrd 
Dl&a.rit müıtliirü Zek.l tayin eiil4t 

En:urum. posla müdürii Hamdi Ali
li iebli.g:at işleri müdilllüğiıi.ne, Kii.
tahya posta müdürü Himid Ank.&.ra 
posta müdür muavinliğine tayln edil
diler. 

Uelçika kongosu 
ve İngiltere 

Nairobi, 2 (A.A.) - Reuter: 
Beçika Kongosu umumi vali

si, radyoda sövledii:!i bir nutuk
ta ikt:sadi bir vazife dernhte e
den Lord Hal ey ,in Kongoya gel
diğini ve şu anda bir lngiliz as
keri bcy<:...inin Leopoldville'de 
bulunduğunu ve Kongo müdafa
asının her ihtimale kaı·şı hazır 
oldugunu söylemiştir. 

Belçika ihtilale doğru 
mu gidiyor 

Londra, 2 (A.A.) - Reuter: 
Times gazetesinin son zaman

larda Belçikada bulunmwş olan 
bir muhabirine göre, Al
man askerlerinin ekserisi harp
ten bık.mış bulunmaktadır. Bel· 
çikallıann ekserisi, Alman isti
liisının yarattığı baş döndürücü 
dal'benin tesirinden kendilerini 
kurtarmışlardır. İhtilil kelime
si, ya\aş sesle pek çok tekrar -
!anmaktadır. 

va!!'Onu ısmar aınııstır. KamV'On- zaltacaktır. Ithalat yapılmayınca, pi- ç su yapmak gibi, nazari olarak 1 

!arla SOS€!erden yapılan nakl~ yasanın ihtiyacı olan bazı ciııs mal- ile S•ytiyi 21 yerinden yaralamış- doğru fakat ameli olarak adeta , 
yat 'ben.ıı!n vıtizünden o kadar ların stokları azalacak ve nihayet hir Lır. Daktilo Seyfi yediği darbelerden imkans>z şeylerden bahsederek 
azalmıstır ki 'bu veni sioaris te gün bitecekür. yere ~. bağırsakları deşi!ınif, sözü utatmağa lüzum yoktu. Rad 
kaCi ııelmivecektir. hastahaneye götürülürken ölmüştür. yo gazetesinin zamanı mahdut * Ziırih: 2 _ Müddeti 30 Ev- Diğer taraftan gene kararlaı;a ıö-
lül<le biten İsvicre _Macaristan re, ithalatçıların elinde bulunan· ve Tahkikata müddeiumuml muavin- olduğu için, fazla söz kalabalığı-
r t 1 "vvel"'! yarılan listedeki !iatlara gö- !erinden Turgut el koymuş ve kaW na yer vermemek, cümleler kısa 
ıcare an aşması ile av uzatıl- - · ve kuvvetli olmak ıa·zımdır. Söz ttnıstır. re satılan mallara da bu k:ir ni.sbet- dun Adliyeye getin1erek !kinci eor-

*Tokvo 2 (D.N.B.) - JaPOn !eri tatbik edilecektir. Bu nisbetier, gu hakimliğince, istcvabuu mütea- dilinin yazı dilinden farkını u-
trsolrlr P.YQm cdrıtu aınfrı ı\iyasada büyilk !iat 1arlcları tevlid kip tevkil olunrn114tur. nutmamak gerektir. 
İmparatorluğunun 2600 üncü edebilir ve bir çok esoat ve taciri kuv- Mehmet müddeiuınumilikte ver- Bazan bir gazete başmuharri -
vıl dönümü rmünasebetile Yo- vetli zararlara sokabilir. diği ifadesinde bildiseyi §Öyle anlat- ::: ~~~:::n B:!h':ri~~z~~ı: 
kohama ~ıklarında büvük bir Sekiz on senedir saWmamış, tapan mıştır: d 
"·~nı·z ~c'~' vaoıla~aktır. ••b· edil şryor. Yazı a bunları bir •lır -
ut: <:::"'. M...U "' w ır en çeşitlerin maliyet fiatı- «- Ben evvelce Bakırll.Öylti. Ali k · ·ı k k b"I 

ı * Cenevre: 2 - Visi haberle- ru bulabilmek için de sekiz on sene- aia adında birisinin kız.ile nitanlu- na • ışaretı e ayırma a ı se 
rine ~öre Oh•·m·berv m-'-k~-e- lik de, radyoda daha sarahatle a -

fi. aı dlJII o.ıu vesailtin. ibrazı icabedecektir. DUflun. Seyfi ba aileyi kötüliyen:k 1 dır 
si Fransız tabı·ı·vetı.nden cı·ı·arı - yırma ı · 

il\. Bu hal, tüccarı b•m bü._.,, .. bı·r '~"- b--; k:ı-.ll-- ..._. ltı -e kendı· L.- L-r G t h""l' al ı· ce, lan esl>.i.nazır P. Cot'un 0 bölııe- " ,_ A~ -~ - ~"' • ~ - • aze e u as anna ge ın 
deki d:ıiitün emlı}kini müsadere fete sokacak, hem de, ekseriya. bu ev- deş! Servele ııftan!Mlı. Nişan ri- Radyo gazetesinin. en zayıf ia-
kararı ve~mistir. rak ve vesaiki bulmak hususunda zükl•rl aldım. :ıt.a& elbise •-re rafı bunıdadır. Evvela, her güa * Paris. 2 _Yolların tamiri için tnüşkilliltla karşılaşılacaktır. Bulama- için 90 Un maon.f eıtım.. Faka.t - muntazaman verilen Falih Rıf-
300. nehirlerde sevri sefainin ıs- yınca maliyet fiatuıı isbat edcmiye- wamaııl- Se7fl .... iııe Yasılf ..ıoı- la Atay'ın baıımakalelerindea 
!ahı icin 100 milvon franklık tallı- cek, bu takdirde de, haksız ve nis- da bir &'eııel almı1a başladı. Y- başka hulasa edilen maka-

aık, Blk geliyor ... Sen-et ile beraber lelerin intihabı, lı:.eyfi ve gelişi 
sisat avrılınustır. 
* Paris: 2 (Havas) - Nazırlar 
meclisinde Yahudiler hakkında 
hazırlanan statü tetkik edilmis
tir. General Hutzinger ord·unun 
'kuvvei m~nevivesi hakıkında 'be
yanatta bulunmustur. * Budapeste: 2 (Macar aiansı) -
Hük\l;ınet pazartesi. salı ve CUillla 
·ünler[ et satısını menederek et
slz >ıünleri üce cııkaıımıstır. * Budapeste 2 <D.N.B \ - Ma
car- Slo,·ak umurmi af anlasması 
dün bura<la imzalan.rnıstır. A. A. 

Cerrahpaşa has
tahanesine 

alııimıyan yaralı 
Eyüp müddeiurmuımrne-i mü -

him bir vak'anın tahkikatına el 
Jrnv.mus ve Cerrahpasa hastaha
nesinde evvelki gece nöbette o
lanlar hakikında takibat krasına 
ııiı:ismis bulunmatktadır. 
İddia olunduiiuna göre hadise 

sudur: 
Evvelki ııece Sa!baha karşı E -

yüııte bi:r kavga <>hnui ve kasao 
Zekinin ıkavın.bira<ieri Tahsin, 
l?'CCC vaotılkları kk.i alemi sonun
da İnhisar tütün deJ>Osunda ca
lışan Halıcıoğlulu Osman ile Sa
raohaneli Haımdrvi bıcakla muh
telif yerleı1nden varalamıstır. 

he müddeiuımurmi.Jik el kov -
mus ve sudu vakalanarak her 
İki varalı da Cerrahpasa hasta -
hanesine ıkaldırılmıstır. 

Fıclı:at hastahane varası wr o
lan O&man ile nisbeten hafif va
ralı Hamdivi PanS>man vaoıp 
,-aralarını sardıktan sonra bı
rakmıstır. Osman hu vazivet ü
zerine inlive• inliye dlin sahalı 
Eyüp müddeiwnumiliğine mü. 
racaat et:ınis ve halini anlatmış
tır. 

Müddeiumumi muavini Refik, 
o .. ııanı bu halde görünce ken -
disini tekrar Cerraiıoasa hasta -
hanesine göndermis fakat üs
man hastahaneve !!ittikten biraz 
sonra ö!müstür 
Omıanm cesedi Adlive dolro

ru Salih Haşim taraiın<Jan mua
venc edilmis ve Yaraların tesir: 
ile mi. vdksa tedavi edilıniverek 
fazla kan zayi ettiit.inden mi öl
düi'ünün tesbitl kin cesedin 
:Moraa kaldırılmasına lüzum eö
rülmüsür. 

Moreun vereceği raoo.::a gi:ire 
vazivet tavazzuh edecek ve üs -
manın hastahaneye ~atın.ima -
ıması ölümüne sebep olmus ise 
hastahanede nöbetci bulunanlar 
hai«krnda ölü.me se'bebıyet su -
<;undan takibata ıtirisilecekir. 

bet.siz bir kıymet takdirine varıla

bilecektir. ~ugün tüccar piyasada 
ne şekilde iş yapacağını bllmediği i
çin, ithalitçılarda alış veriş durrn~ 
gibidir. 

... zmı7e &idlyorlardı. Nihant 1-1 güzeldir. Bu seçmede, mubarri-
al.lalmak istediklerini anladıın ..., sa- rin şahsi mi, siyasi fikirleri mi, 

okuyucular arasındaki nüfuz ve 
bahleyln Seyfi7l bekliyerek Mmm tesiri mi, 0 günkü yazısının e-

Bazen ve divitin gibi fiat.ı. çok yük
selen çeşitler esasen piyasada be.
men hemen yok denecek derecede-

Soldan aağa: 
1 - Zart, edatı; gazetenlı.. 2 -

Bir uzvumuz, soru. 3 - Katre. 4 -
Esas; bir Ajans. 5 - Zaliin bir ci
hangir. 6 - Yağlı lı:ııta, eentşlik. 7 -
Rabıta. 8 - Yuvaj bir edatın kısal-
tılmışı. 9 - Bir meyve; bir hayvan . 

Yukarıdan aşağıya: 

1 - Cilt.li kAtıtlar. 2 - Bir :renk; 

90 Ura.mı vumeslAI, :rokaa itia lea& 

olaeatuu mledim. 

Küfür eUI, lı:enüıııl ltaybdtlııı, nır
dum.» 

Evvelki bulınaeaDJD halledilmiş fekli 

hav.asının tallilığjJe meşhur bir ~hir. 
3 - Evin Jasunlanndan; bir erkek is-

mi. 4 - Bir Peygamber; dilsiz. 
ı>- Oyun evi. 6 - Ağacın losım!ann-

dan; bir nevi pasta. 7 - Mükemmel; 
başı sonu olmıyan hesap. 8 - Bir
denbire; bir nota. 9 - YanlışlılL 

hemmiyet .e kıymeti mi hakim
dir? Bu, anlaşılamıyor. Bir mes& 
le üzerinde muhtelif makaleler
deki filıir ve mütaleaların hepsi 
dinleyiciye bildirilmek icap e -
derken eaeriya, yalnız birisile 
iktifa ediliyor. 
İstanbul gazetelerinin hülasa

larını Radyo gazeteşlne bildiren 
Anadolu Ajansının fstanbul mel' 
tezidir. Bu işe memur edilen ar
kadaş ise, ya hülasa yapmağı bil 
miyor; yahut baştan savma ya
pıyor. Hfilasa yapmak göründü
ğü kadar basit ve kolay bir İli 
değildir. İyi okumak, dikkatli 
olmak, mevzuu kavramak, baş
makale telaı.iğini bilmek şarttır. 
Bir başmakalede, esas fikir et -
rafında, ya maharetle ya hece -
riksizce srralanmJŞ bir hayli te
ferriiat vardır ki makale hiila -
sa etlilirlren bunlan atıp esası 
bulmak ve almak, hülasacılığın 
hüneridir. 

Radyo gnetesinde okunan hü
liısalar, bazı muharrirler için h& 
men hemen bütün makaleyi oku· 
mak şeklinde olııyor ki buna, hii· 
ti.sa denilemez; bazı muharrir -
!erin yanları da iki saJırlık bir 
cümleye indiriliyor ki bu da 
hülasa değil, lcompri.medir. •!1111•••••••••••••••••••••--•••• Matbuat bülasalarında esaslı 
bir sistem kabul etmek, ya yal-

Bütü.n dünya sinemacı.l.ığuıın eşs~ rakipsiz. ve emsalsiz filmi l · · 1 
- Bir su gibi milyonlar akıtılan c.ihan şaheseri. .. 

Vatan Kurtaran Arslan 
EKOL 1' L Y N N - OLİVİA DE HAVİLAND 

TORKÇE 
Ta.bil renkli 
A 

Bu akşam LALE sinemasında 
Hususi İliıve: Manş Tüneli (Türkçe) 

Numarnlı yerlerin evvelden kapatahnası rica olunU"r. Tel: 43525 

·------------------------

nrz Ulus başmakale ermı a ıp 
ıliğll\·leriai bırakın.ak, yahut da 
bütün gazetelerin makalelerini 
dikkatli ve iyi bir çalışma ile 
hüliisa eclaek dinleyicilere bil
dirmek icap eder. Mesela, Nec
meddin Sadak gibi hakikaten kıy
metli ve iyi görüşlü bir başmu
lıarririn bir mesele hakkına ne 
düşündüğünü lıiç bildirmeyip de 
başka muharrirlerin yazdıkları
nı uzun uzadıya okumak elbette 
doi{rtı değildir. 

Radyo ·gazetesindeki kıymatli 
arkadaşlarım, fikirlerimi m~kul 
görürlerse, elbette nazarı dık -
kate alırlar. A.D. 

ı ·--lôllal----------~·----;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;-..-;;-. 
Türkçe sözlü en nefis arap 
musikisi ile süslü büyük bir 

eu AKŞAM 
BPEK 
Sinemasında 

LE KEL 
aşk ve macera filmi 
• 
1 K AD 1 N 

Mısırın hakiki hayatından alınan sahneler, muazzam mizansen 

BAŞ llOLLEllDI!: L E Y L A M U R A T _ y U S U F V I! H B İ 

•ı---- Ayrıca FOKS Dünya havadisleri gaze.tcai J 



SAYl"A - 1 

IDAM'ın ·ı 'Yeni üçl~ ittifak ı 
. Amerıkayı 

Yenı Kadrosu k k t b"l" """ 

Modern softalığa 
doğru gitmiyellm ! 

(Ba•tarafı 1 inci sayiada) 
makalelerin mu.a.11eıı ,-ünJercleı 

,....recı-timb &fltl ıülde ordi
Jl&l'7ÖS prolesör ve eskJ Tercüma
lll lbkikal razrim b<&4Jnllbarrirl 

Bliee7iıı. §bkrü Bal>an da laer ıım 
İK.DA;\l'ın Dlf roliüka si.ı.tunuu 

yaucaktır. 
ASKEKLİI \: E HA,. ACILIK: 
i:KnA..,l'lD ukcrllk söWnlanıı

cla (.:umhurlye4 ıızetesirwlck.J neş
riyatı ltt bUha.c;sa. ~1ckettn her 
tarafında bü7tik bir alika u;ran
dıran AbJc:lin Doı"·er'fn ihl l!as ma
k&lrlerin.I bala.cığınız rtbi aynea. 
F...mt-ll:h General Koçer'in ,,." Emek

li ıenrraJ D. !'ıı'. nm askrri mü ta.
le& ve makalelerinl oukyacaksı-

nız. D. N. ber &iin a.sk.cri va2.lseU · 
aynca hah edecektir. Harp vazi-
7ct.i içinde fevkaJoide bir ebemml

;yei k.e&bf'deo hava bahislerinl de 
İKDAM sülonlannda ırene Şakir 
U.Lamı Erıökme.n büyük aatih.lyt--
111 ile Jda.rcye devam e71i7ttek-

11r. 
JlO.MAN, :MAKALE, FDUtA, 

!>WsAHABE, TİY ATKO: 
İXDM1'cla malu.le, fıkra, mD

aaUbe, hlkl1e, edebi rom:mla.rı

nı mımtau.man okuya~ınıs 

fOhreUer de fUlllar olacakiar: 
NlumeU:hı Nazif, Sel.lmt İ'lzet, 

M.alullu& Yesari, Saill Dervl1 Cum. 

hurl1et rue~ muharrirlerbıdeıı 
Safaedclln Kanıalı:oı, ve (,'umbarl
Jei PHtesln4e cllem Naima -
Hem Mıbınu sütummu İKDAM'
da cYan Şaka - Yan Cicldi» !t\İ
ta.nunda devam etiJ.ttttk ol~n 

A. D., Osmaa Ctmal, A. Şeklp, Fa- 1 
lk Bercmen, Sa.dun Galip, Rami 
K&ra7el, Sis. 
TAKİIIİ JlOMANLAR: 
İKDAM edebi romanlann en ı .. 

yilerlni n tn mükrmrnelleriul 
nqredeoetı rlbl larihl eser n 
romanlann da en yükseklerinl ll""!· 

n:y leme k üst.öı:ı 1 ütün ü da.ima mu· 
hafaza eyl.iye<ekllr. Çilıılı:ıi Ü TAD 

Zil" A ŞAKİK larihi eser ~e ro
manlannı dalma İKDA..'-I'da n~· 
tttmf'yi vldeyltmlştir. 

BİL. f.ECE, MAGAZİN, EG • 
LF .. 'IC'E: 

Okoyaculonnın fikri ttvltl•rl
ni ve mewuJ.f7rtt~r1n1 fikir, polt-
1.ika. bandis sahasında oldutu ka
dar temin eylemrk arzusunda bu· 
lunan İKDA.1'-1, her l"ÜD bilmece 
koyacatı ırlbi (Kadın - Moda -
Sin('ma) clbl mükttevvJ ve eilen· 
teli ya.adan 4a mümkün oldufu 
ni!bttte n~re devam eyl.becck -
llr. 

ulLASA: 

llolisa btilün ba lr.aballan maı.
sadınuz 9od11.r kf, e a.sen bf"Ş ku
ruılulı: raael•lttden hiç bir far
kı ve ekslii olauyan İKDAl'tl bu· 
ıü.ne kadu' 3 kuruşta sırf prensip 
bakımından stbat röslermiştL Fa
kat. mali ve lkh...adi icaplarla ar· 
tık 3 kuruşa iistün lddlada bir ra
:ırte neşretmenin imki.nı kalma· 
mıt. İKDMI bunun l<'ln fialmı 
5 kuruşa. tıkarimalr: mecboriy~

tinde kalmıştır. Bunu 7apukeu 
de, f.Jı:ir, hanclis, lı:allle, politi
ka bakım.ındau tn IJ"i ve en mü· 
Jı:emıneı bir halde bulwımayı rö• 
önönde lnlmoftnr. 

' 

·--------------1• 
ZAYİ ORDİNO 

TCDD tarafından 8.12.939 ta
rihinde 405 say1lı Barnamede da
hil UA markalı 85 numaralı ı 

sandık filme ait alınış olduğu -
muz Ordinoyu zayi edildiğinden 
ve yenisini alacağunızdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Beynelmilel Şark Nakliyat 
Şirketi 

Dr. Hafız CemaJ 
( Lokman Hekim) 

DAHiLiYE MÔTAHASSIS! 
Divan yolu 1().1 

or u a ı ır mır 
( B11$111.4kaleden devam) 

vetlerini tabd:t eden bütün mu
ahedenameleri vırlarak scrbes
tisini temin et,,;i ve gizli gizli 
hazırlanmışsa da, Amerikanın 
iistünliiğü muhafaza ettiği şüp
hesizdir. 1939 yılında .Japonya -
nın 938,000 tonluk 292 gemisine 
mukabil, Amerikanın 1,250,000 
tonluk 427 gemisi vardı . .Japon
yanın J937 denberi gizli gizli 3 
veya 4 tane 42,000 tonluk zırhh 
ve gl)ya 2 tane d~ 15 - 16 bin 
tonluk cep zırhlısı yaptırdığı 
söylenmektedir. Bunlara muka
bil Amerika da, 1941 - 43 de bit
mek üzere 35.000 tonluk 6 ve 
1943 - 44 de bitmek üzere de 
45.000 tonluk 2 ~- ani 8 zırhlı yap
tırmaktadır. 

AMcrikan ve Japon donanma
ları arasında deniz silahlarını 
tahciit konferanslarının koyduğu 
nisbet 3 - 5 idi . .Japonlar bu nis
beti bozmak için, gizlice çalış -
mışlarsa da, 'kuvvet müvuene -
sinde esaslı bir değişiklik yaptık
ları kabnl olunamaz. 

Havacılık bakımından da A -
merika, Japonyadan üstündür. 
.Japon kara ordusu bayii büyük 
kuvvetlerle Çinde meşgul ol -
masına ve Sovyetlere karşı d• 
mühim bir kuvvet ayırmak mee
buri~etinde olmasına rağmen, 
Am~rika kara ordusundan kuv
ve!lidir. Fakat, yukarıda da söy
lediğimiz gibi, bir Amerika - .Ja
ponya harbinde kara ordularının 
rolü azdır. Donanmalar ve hava 
kuvvetleri çarpısacaklardır. Bu 
bakımdan ise Amerikanın, bu -
gün dahi, Japonyadan korkma
sına bir sebep yoktur. Alman 
deniz kuvvetleri •kendisi muh -
tacı himmet bir dede. voziye -
!indedir; İtalyanlar ise Akdeniz
de mahpustur. 
Şu kısa tetldk, bize gö>terir ki 

yeni üçler ittifakı, Amerikayı 
yıldırıp siyasetini dei"i~tjrtecek 
mahiyette değildir. Bilaki,, A
merika. kendisi için en hayali bir 
ihtiy~t ve müdafaa tedbiri ola -
rak lngiltereyi takviye etmek -
te ve onun eksik1f"rini tan1am ~ 
lamakta devam edeoektir. Bu i
ki büyük demokrasi, daha itti -
fak etmeden ev,·cl uziveli teh
likeli bularak endi~eye dü;en ve 
bu endişeyi izale için ittifaklar 
araştıran asıl .Japonya olmuş -
tur. Bunu söylc-mekle Japon 
kudret!ni küçük görmüyoruz. Bi -
liıkis! lngiltere ile Amerika bir
le:mek. milli müdafaalarının ek
sik taraflarını sür'atle tamamla -
mak \ e bilhassa bütün İngiliz 
DominJoııla ~ hemen a&kerlik 
hizmetini kabul etmek mechu -
riyetindedirler. 

ABİDİN DA VER 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 
Füzulinin bu gazel parçacığını 
okuduktan sonra •Vatan• beş -
muharriri bbe haliı: •O~maıılı
ca diye bir ad çıkararak dünle 
bugün iit ~sında sıcn'i bir sed kur-
1rıanın n.Jnası \"Rr mı? sualini 
•ormakta de,·am edip btı artık 
aıılaşılm~< mb ınb ınbmbz 
aşılmaz, aşılamaz, aşılmasına 
imkan olmıyan tabii sedin sun'i 
<lduğuntta l'l'~r edebilir mi': 
Hayır <ayın 'ıay Ahmri };min 

\:alınan, modern softalığ:ı doğ -
ıu gitm:-·rfim. l_\nivers\tede A
rapça ve Farsça kursları açnıa
ğı düşünelim H bundan evvel, 
eski eserlerimizi yeni harflerle, 
şerhli 'e izahlı ncşretmeğe haş· 
lıyalım. Bu arada da siıc: •Dü
nün o>se1lerini aıılıyacak kadnr 
Arabi ve Farisi öğretmek• ten 
ne kasdetliğinizi suralıır.-. Çün
kü bizden enci Baki: 

;ı., <len' içinde benim padi -
~~hı mülkü sühan 

Bana sunuldu kaside bar.a ve
rildi gazel 

Diyen Baki bıyık altından gü
lüp eğleniyor: •Bize anlamak i
çin bir Arap münevveri kadar 
Arapça, bir İran münevveri ka -
dar farsça bilmek gerektir di -
yor ve •Vatan• başmuharriı'ine 
şu mısraları sunuyor: 

Zibü fer vermek için ruyu 
arusu çemene 

Yasemen şane saba maşite 
ab ayinedir 

•Vatan• başmuharrİ'rinin bir 
aralık •Cumhuriyet. gazetesinde 
ayni teklifi ortaya atıp sonra su
san, teklifi şiddetle reddedenle
re ~evap \"Crmiycn Peyami sara 
gibi •vurdu ~.açtı• oynaın~) ııı bir 
davanın aydınlatılmasını istedi
ğine en1ini.ı, bonu'l için btt giizel 
nu.•\·1u etrafında b:'li ccva)Jsız 
bu· :.'kınıya".'nğını .:;anıyor, kcndi
sinrl<·'} cr,·ap bekliyoruz. 

~.LLAMi İZZET sı:.ın:s --------- . ·----
İstanbul A<liye Birinci Hu -

knk Hiıkimliğlnden: 
935/1234 

İstanbul muhasebei hususiyesi
ne ait Zeyrekte 41 inci mektep 
Şebbisefa mektebi müştemilatı
nı füzulen işı;:al eyliyen Galata
da Balıkpazarında Yaprak tütün
ler müdürıyetinde 113 No. lı mu
hafaza memuru Necip aleyhine 
mezkur m~Jürlük tarafından i
kame olunan ecrimisil ve tahliye 
davasının yapılmakta olan mu
hakem<·sinde müddeialeyhin ika
metgahın·n meçhul olduğu anla
şılmakla bu kere <(!karılacak da
vetiyenin 20 gün müddetle ila -
nen tebliğine \"e muhakemenin 
5/11/940 cuma saat on dörde ta
likına 24/9/MO tarihli celsede 
karar verildıgi tebliğ makamına 
kalın olmak üzere ilan olunur. 

(29458) 

Ticaret vekaleti iç ticaret ur.ıum müdür lrğJndan: 
30 i!,inciteşrin 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve sermayesi esha

ma münkasım Şirketler kanunu hükümlerine tevfikan Türki;·e -
de çalışmasına izin verilmiş olan Ecnebi Şirketlerinden Di Gudyir 
Tayr End Raber Eksport Kampini'nin Türkiye Umu- 1 Vekili 
Koni Hulberg (Conni Houlberg) bu defa müracaatla haiz old. ,:u 
seliihiyete binaen gaybubeti esnasında namına yapacağı işlerden 
doğacak davalarda, bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçün
cü şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak üzere İstanbulda Galalada 
Billur sokağında il numaralı büvük Tünel hanında 9 - il nııma
rada mukim William Jackson perkins'i vekil tayin ettiğini bildir -
mi.şiir. Ancak ticari mahiyette bir sıfatla hareket etmek hususu ha
riç ve mfutesna olmak üzere mumaileyh William Jaclcson Per -
kins'e verilen hukuk ve selahiyetler vekil Koni Hnlberg (Conni 
Houlberg) in Türkiye haricinde bulunduğu vakit ve zamana maksur 
ve münhasır olmak ve evvel<'e azledilınedıkçe 28 nisan 1943 ta -
rihinde hitam bul;:nak şart ve kaydiyle mukayyettir. 

Keyfiyet tetkik edilerek muvafık görülmüş olmakla ilfın olu -
nur. 

Beykoz tüme':1 satınalma komisyonundan: 
1 - 3480 ton ot ve 2300 ton saman 7{10/1940 pazatle ı g(ınu ;aat 

11 de Beykoz ı-ıa~k P(jrt. i bina~ındıı Tümen satın alına kornL<;yonunda 
pazarlıkla ve ayrı , ;ıyn satın ahııtı<.:<-ktır. 

2 - Ot icin ilk ll:"Ilinat 1696 lira, , Saman lçtn 10.50 lıroıdır. (9378> 

e YAZAN: ~· S:~i Karayel -[!] 
KANUNi SULEYMAN 
VfYANA KAPILARINDA 

Bunun üzerine Hüsrev bey: 
- Biz kendi reyimiz ile bir iıt 

görmemize ferman buyurulu1sa 
gidip sair ar:..:adaşlarla müzake
re edelim. Andan sonra kat'i ma
lı'.ırnatı verebilirim .. dedi. 

Hüsrev beyin bu cevabı üze -
rine Kanuni Slileyman: 

Tefrilıa No. 22 
- Kiminle müzakere edecek

sen ol adamlar huzuruma gelsin. 
dedi. 

Muhaç ovasını ihata eden 
tepeler ve ormanlardan tesettür 
ederek d~manın sağ cenahını 
tehdit etmek için Paçkalopaya 
Doiiru ilerle .. ve, hücum asli 
kolunun hareketini bekle .. 

Kanuni Süleyman Bali beye 
bu emri ,·erdikten sonra, öğle -
den evvel Pusu kiliseye vard, 

Ve, Macar ordusunun Muhaç 
önunde muharebeye hazır bir 
halde olduğunu haber aldı. Son
ra, Macarların Türk tepesi bi -
:ıim Hünkartepe dediğimiz yere 
gelerek at:ndan indi. 

Padişah, tepede kurulan bir 
t 'ıta olurdu. Bu sırada Rumeli 
alil\ larını tanzim eden veziria -
z.ım İbrahim pru;a ruzuru padi
~ahiyc gddi. 

Kanuni Süleyman düşmanın 
ahvaline ve arazinin tabiatine 
dair malumat almak için serhad 
beylerinin davet olunmasını fer
man etti. 

Padişahın etrafında bir harp 
n:eclisi kuruldu. Tecrübeli ve 
muharip elan serhad beyleri gel-, 
meğe başl&dılar .. 

Serhad beylerinden i':< gelen 
Hüsrev bey oldn. İbrahim paşa, 
padişahın huzurunda Hüsrev be-
ye hitaben: ' 

- Serhad umuruna herkesten 
zıvnde viıkıf of,, anız hasebile 
hazreti padişah ::tizinle müsav~ 
re etmek htıyor. İ şte Muha~ sah
ras .. Düşmandan eser }ok. Düş
'l. ıa dair ne rrı Umatın . .ı \"~rsa 
sü.) e} i. iz .. dedi. 

Hüsre_v bev maivyeti efradın
dan birine hitabe,;: 

- Koca Alaybeyi ile Kara Os
man, :Mehmet Subaşı, Adil Tuca 
ve B~laban Çeribaşının, 

Çagırılmasını emretti. Sert:ad 
beyleri toplanm;ştı . Herkes Hüs
rev beyin çağırttıgı adamları bek
liyordu . 

Aradan bir müddet geçi•. U
zaktan. tulgası arkas•nda. kepe
neği başında olduğu halde ka -
ranıaha doğru bir atlın.n ilerle
diği görüldü. Bu, zat Adil Tuca 
idi. 

Hü rev bey Adil Tucac:yı ken
di da\'et.ı üzerine gclni zanretti. 
Ve, y~nır:" oOkularak· 

( .4 r/;csı ı:ar J 

~- - 9 •• 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
icabıuda fiinde üç kaşe alınabilir. Taklitlerden sakınınız. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

IWJı:lan 

6312 adet 
6312 > 

11592 
4208 
2104 
2104 
4208 
4208 

> 
> , 
, 
, 
> 

4208 , 
7,:i kilo 
s,n , 

2104 adM 
2104 
4208 

, 
, 

Tutarı İlk lemlnatı 
Llra Kr. Lir.:ı Kr .. 

189.36 
132,55 
347,76 
547,04 

1578 
263 
315,60 
210,40 
105,20 

18 ) 
( 10,50) 

37,87 
42,08 

841,60 

H.20 
9,94 

26,08 

41,03 
118,35 
19,72 
23.6? 
15,78 

8 

2,14 
2,85 
316 

83,12 

CİNSİ 

Dört kö~e halka. 
2.5 santimlik tek telli tıkırıkh 
2..5 santımli.k çift yanlı toka. 
Çeki çengeli. 
Kantarma demiri. 
4 St. koçan tokası. 
Paldum başlık halkaeı. 
4 Sl, Pa]dum ucu tokası. 
Hamut burgulu halka. 
2 St. Bakır perçin c;ıvisi. 

tolı:a. 

• > > > pulu. 
1,5 St. tek dilli toka. 
2 > > > > 
4 St. çift yataklı bamuı 
Kol kayıa tokası. 

4208 > 147,28 11,05 3,5 St. tek dilli toka. 
2104 > 1387,60 104.07 Hamut ağacı. 
2104 > 263, 19,72 Çavdar sapı sintit. 

Yukarıda yaz.ıh malıemelerin pazarlıkla elı:siltmesi 8/10/940 •alı eünü 
saat 15 den 15,30 kadar Tophanede Lv. Amirliği satın alına komisyonunda 
f'Opdacaktır. N\.imune]eri komisyonda eörülür. İsteklilerin kanuni vesikala -
tile belli 18atte komisyona gelmeleri. (448) (9263) 

Jlliktarı 

Adet 

30 
25 

250 
sory 

50 
50 
50 
50 

* Tabmln ilk 

b<dtll 
Lira 

1890 
1075 
1562,50 
1200 

125 
475 
175 
200 

teminatı 

Lira Kr 

141 75 
80 62 

117 19 
90 
9 38 

35 62 
13 13 
15 

C"lnsl 

Buyük bakır kaznn 
Kü~·ük bakır kaz.an 
Bakır kapaklı bakraç 

> kara\·ana 
> kl'pçe 
> Suı.gcç 

> Saplı tar. 
> yağ tavası 

Ttrltarıt1a yazılı sek:z kalem bakır takrmının pr.zarlıkla ek!iiltmesi 
4/1 'l/940 cuma günü saat lS,30 da Tobhanede Lv. Amirliği satın alma ko
ptisyonunda ~apılae<Jktır. Nümuneleri ~om1syonda göri..ıJür. İsteklilerin ka-
nunl \'esiltalarile bel li faattc komisyona gelmelerı. (436) (9146) 

750 adet katlanır demir karyola Adet 

alınacaktır. Paı.arlıkla eksiltıne~i 

4/10/940 cuma giınü saat 14,30 da 
Tophant'de Lv. Amirliği satın alına 

komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 16,500 lira ille teminatı 1237 
lira 50 kuru~tur. Nümunesi komis-

yonda cı>rülti~. (431 - 9105) 

* Beş ylız bin paket ı;orbalık seb:ıe 

kon1primcsinin pal.J:jrlıklc.ı (·ksiltmesi 
4/ 10/940 cuma günü s-aat 15 de Top
hanede Lv. AmırHgi soıun dlma ko
n'.l.ısyonunda yapılacaktır . Tahmin 
bedeli 62,500 ilk teminatı 4375 ll

ratlır. Şartname ve nümunesi komis
yonda görülür. İsteklilerin kanun! 
vesikalarile belli saatte komisyona 
&elmeleri. (430-9104) 

* ı 0,000 adet soba borusu, 1000 a-
det 60ba arka dirseği, 2000 adet ala
franga dirsek 5/10/940 cumartesi gü
nü saat 11 de Tophanede Levazım 
Am.irUğl satın alma kom.isyo~unda 
pazarlıkla satın alınacaktır. Istek
lilerin nürnune ve teminatlarile bel
li 541atte komisyona eelme1eri. 

(471) (9364) 

* 60 ton kuru ot alınacaktır. Pazar-
lıkla eksillme»i 4/10/940 cuma günü 
saat 14,45 de Tophanede Lv. Amir
liği satın alına ko-nisyonunda yapı
lacaktır. İ tek1ilcrin teminntlarile 
bell. saatte koınl"yoııa gelmeleri. 

(470) (9363) 

* 50,000 adet b6 un çuvalı alınacak-
br. 4/10/940 cuma günü saat 14,30 
da Tor>ıanedc İsi. Lv. Amirliği sabn 
alma komi!Yonunda pazarlıkla ek: ilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
38,750 ıtra ilk teminatı 2906 lira 25 
kuru~tur. Nümuııcsi komL~onda ıtl
rillür. isteklilerin belli saatte komis-
yona gelmeleri. (440 - 9187) 

* 
45 günde teslim şartile 35 ton sade 

yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksilt· 
meol 11/10/940 cuma gilnU s:ıat 

16 da Tophanede İst. Lv. An' ırli!:ı 
satın alma komisyonunda yapıla· 

caktır. Tahmin bedeli 52.500 lira ilk 
tem:in;.tı 3875 liJ.adır. Şartnamesi 

kumi:-yonda görUl~ır. İ.:;tekJilerin J..a
nu!ıi vesikalarlJe belli saatte komls-
yuna &\!lme~eı:i. (461) (93~4) 

* \"edek Subay okulunda çamaşır

hane kazanı ne istim makinesi ve 
sıcak su deposu tamir ettirilecek
tir. Pazarlıkla ek~iltmesi 14/10/940 
paz;:!rte ı günU sa~t 14 de Topha· 

nede L\" An1 Jiğ.. satın ohna ko
mi~yonunda yapılacaktır. Ke~ :f be
de?: 710 lıra tiO kuruş itk teınu:;:ı.tı 

53 li~-a !!!) k~ır ~tl r. Kc~!f le ~art-

n ... .,H~ kn:11ı~yonda görultir 
(472) (9389) 

3 Yangın talumbnsı ve 25 er met

re hortum ve rekorları ile be

raber. 

3 Beheri 20 şer metrelik yangın 

hortumu '\'e rekorları. 

\•ukarıda yazılı malz.eı11e 7 /l 0/940 

paz:ırtesi günü saat 16 da Tophanede 

L'\. Amirlığı seı.tın alına komisyonun

da pazarlıkla satın alınacnktır. Nü· 

mune ve kataloğu koınısyonda görü

lür, İ:steklilerin tcminrıtlarile belli 

saatte konı.iı:iyOn<ı gclml'leri. 

(469) (9:62) 

* Adel 

1 Klarnt't Si B. 

J Soprano saksifon Si B. 

ı Alto saksiion MI B. 

4 Trampet Si B ve Mi B 

2 Korno 

2 Tranbon 

3 llaı'iton 

2 Bas 

1 Tramp<I 

Yukarıda yazılı mızıka fılet1eri Top

hanede Lv. Mamul eşya anbarında 

olup tamir ettirilecektir. Pazarlıkla 

eksiltme:i 8/10;940 salı günü saat 

16 da Toph.-:ın(-de Lv. An1ırliği satın 

alma ko:nlsyonunda yüp1lacaktır. 

Aletler anbarda görülür. Taliplerin 

be1lı saatte ko:· tJ·ona gelmeleri. 

(453 - 9305) 

Acltl 

250 Bakır ya; ~vası 
250 Bakır kep•;e 

Yubrıda yaı.Jlı jkJ kalem bakırın 

pazarlıkla eksiltmesi 4/10/840 cuma 

ıünü saat 16 da Tophanede Lv. A
mirH(i ıatın alına komisyonunda ya· 

pılaf'aktır. Tahmin bede:.i 'G25 lira 

ilk teminatı 121 lira 87 kuruştur. Nil

mun-aleri komisyonda görüJür. İstek

lilerin kanur:.t ves!ka1arile belli sa

atte k.onıHyc.na gelmeleri. 

(43';) 19147) \ 

---
- Çocuk Hekımı 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Takaim-Talimhane Pala• No. 4 
Pazardan maada her gün Alt 
1'; den •nnra. Tl'I: 40127 

ZAYİ - 3! / ı4387 numaralı ika -

met tezkeT(>:n ı zayi ettım. Yenıs.ini 

elacağırrıd~n eskis,n: n htilonLi yok -

tur. 

POKER 
Trıış Bıça1.lan 

dünyanın en iyi traş 
bıçaklarıclır. 

Tra~ bıçakları geldi. Her yerde bulunur. 

Markasına dikkat ediniz. 

DEPOSU: JAK DEKALO VE ŞÜR. 
ISTANBUL TAHTAKALE No. 51 

Gayrim~nkul satış ilanı 
İstanbul emniyet ıandığı müdürlü~ünden : 

Halide ve Ali Naz.mi ve Fatma Atıfenin 12729 hesap No.sil.e sandı
ğımızdan aJdıA1 (1300) Jiraya karşı birinci derecede ipotek edip v~dc
&indc borcwu... vermediğinden hakkında y;:.pılan takip ü ·.erine ~~C2 N _ıJı 
kanunlJnun 46 ncı maddcıinın rrı.1tu(.J 40 ıncı maddesıne gôr-! satıln1ası 

icabedcn Üsküdarda Sinan p~a mahalleainde kasap soktıt'lnda eski 26, 26 JCnl 

42. 42 No.lı mukaddema ev halen bina hc-dmolunarak arsa, tamamı bir t J

çuk ay muddetle açık arttırmı:/d kı.nmuştur. Satış tapu sıcıl kaydına göro 
yapıhnaktadır . Arttırnuya girmek istiJen (315) 1ira P<'Y akçesi verecektir. 
Mil!i Bankalarımızdan birinın teminat mektubu da kabul oluı ur Birikn1i!; bü

tün vergilerle Belediye J"esin'.1.lerı ·•e ı,rakı! ıc.ıresı \'C ta\ı;ı: bedeli ve teı·a
ti:rc rüsumu bc:rçluya aitLr. Artttrma şartnamesi 9/10/940 lılr 1indcn itil>a
ren tetkik etmf'!<. istiyenlere sandık hukJk işleri servı.sindc açık bulundurtıla

caktı . Tapu s.icjJ kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnaınede ve takıp dos-
1a sınd::ı \·ardır. Arttınnıya ginniş olarylar. bunları teu··ıc ederek satılığa ı:ı

karılan gayrimeııkul h"-kkında her şeyi öğrcnnu15 ad ve itıbar olunur. Bi
rinci ;ırttırnıa 21/11/940 tarihine müsqdıf per~ınbe glınU Cağaloğlunda ~in 
Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. ~tuvakkat iha1e yapıln

bilmc~i için teklif e<lilcctk bedelin t~ıcihan alınması icabeden gay in1Pnkul 
mükeJlefiyetlerHe sandı.k aiacağını tamamen &eçml:; olma~ı şarttır Aksi tak

dirde son arttıranın taahhüdü b<ı.id kalmak şartile 6/12/ 940 tarihine nıü
sadif cuma günü ayni mahalde ve a)'ni saatte &on arttırnıası yapılacaktır. 

Bu arttınnada gayrim<-nkul en çok artlıranın ilstünde bırakıl<.ıcaktır. Hakları 
Upu sicillerile sabit olmıyan al.5.kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
lannı ve hususile faiz ve masarife dalı iddialarını illin tarihin<lPn itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri h"ızım

dır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile s41bit ol
nuyanlar satış bedchnin paylaşmasında~ hariç kalırlar. Daha !a:ıla ma1ümat 
almak istiyenlerin 938/1735 dosya No. sHe Sand1ğınuz hukuk i~leri ser\.'isi
ne müracaat etmeleri lüzumu il<'ln olunur. 

* •• •• • 
DİKKAT 

Emniy-et Sandığı, Sandıktan alınan s:ayrimenkulü ipotek go~tcnnek h;tl
yenlcre muhamminlerinUzin koymuş olduğu kıynıctin yüzde 40 ını tecavüz et
memek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık 

göstermektedir. (9399) 

3 Ayda Biçki-Dikiş 
"""..... Tesis tarihi: 1930. Müdiresi: ELENİ Çorbacıo&· 

lu. En son ve çok kolay bir usulle Fran,;ız lüks me
todla dilci~ bilen bayanlara üç ayda, az bilen bayan
lara altı ayda, biç bilmiyen bayanlara 9 ayda biçki 
ve dıkiş öğretilir. Bayanlara tayyör, tuvalet, rop hiç 
provasız japone ve reğlan ve son modellerin :metod 
üzere şekilleri ogretilir, 

Erkek kostüm, reğlan, pardesil, pijama be-yaz ça
ma,ır denlf"" bayanlara verilir. Yurddan tıkanlara 

Kült\lr Bakanlığından tasdikli şahadetname ita olu
nur. 1905 ııencsindenberi timdiye kadar yetiştirdiği 

san'a.tkfırlar her tarafta takdir ve tahsinle karşılanmış ve bir çoğu ma
kastar olmıya ve yurt açmıya muvaffak olmuşlardır. (Devre) kayıt 

günleri: Pazartesi, perşc.•tnbe, cumartesidir. Derıı.ler 1 Birincite&rinde baş
Jıyacaktır. Adres: Kumkapı Kadirga caddesi No. a,j 

Yüks•k Mühendis Mektebi Direktörlüğünden 
Şimdiye kadar mektebe kaydcdilmio olan talebe ackdi alınacak mik

tan tecavüz etmiş oldugu cihet:e asa~daki ıünlerde bir eiriş musabaka 
imtihanı yapılaco.ıktır. 

7 /Birinclleşrin/9t0 paı:arlesl: 

Saat 9 dan J 2 ye kadar cebir, trikonometri 
Saat 14 den 17 ye kadar geometri 

l/Blrlncllefrüı/1940 0&h: 

Saat 9 dan 11 e kadar fizilı: 
Saat l 3,SO dan 15,30 a kadar kimya 

Saat 15,4~ ~n 17 ye kadar yabancı dil cFransızca, ln&ilizce, Al

manca> 
Mektebe yaz.ılı saatlerden geç gelenler, kayıt karnesini 1anında bulun

durmıyanlarla Jı:opye kalemah veya mavi mürekkepsiz ıelenler imtihanlara 
lltlrak ecıem02ler. (9303) 

8eykoz tuman satın alma komisyonundan : 
Mllı:t.an İIJı: le. 

~~-~~-~-K_U~o---=L=lra:::.~_E::.:IUl=i=ltme::.::....:'~iın=· :_cv~e------•=aa:.::.:l;_I 
Kuru fasul7e 66000 1050 8/10/940 tarşamba 10 da 

> > t6000 1050 > > il de 
• > 66000 1050 , , 15 d• 

• , 40000 600 > > 16 da 
J Muhtelif kıtaların senelik ihtiyacı lçın yukarıda yazılı kuru fasul-

ye biz.alarmda gösıerilen gün ve aaa1\erde kapalı zarfla eksiltnüye kon

ınuıtur. 
2 - Eksiltme Beykozda Balk Parti.Si binasında tümen ıatın alma ko

ıniayonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şeraiti her etın mezkür komi~onda görülebilir. 
4 _ isteklilerin hizalarında gosterilen saatlerden bır sa;ıt evveline ka

dar k.anunl tekildeki teklif mektuplarını komisyona vermiş olmaları IA • 

um.dır. (9031) 

lM'IİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
BASILDICI YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 


