
• 

- KURU Sabah Po GONLCK SIYAST HALK GAZETESi · tası -
-

Yıl 2 No. 417 -m 

lngil i zlerln gitti kça 
artan mukavemeti 
karsısında 

Alman btqlrumcmJan
lriının I neiltereyi i.tu 
t.,ebbmünii tlaha lmJ. 
retli vasıtalar h-.rla
mak iizcre ileri~ hıralr
hiı oc lırsat kolladığı 
talımi.n eJ ile bilir. Fak at, 
her gegen giiniin, /ngil
tereyi bircu; daha lmv
valenJirmeltttı olJ..P 
nu unutmama liizun· 
ılır. 

Yasan: ABiDiN DA VER 

D
a ngiltere ile Almanya ara

sındaki harp, tekrar ına
hiy,etini d~tirmiş; bir 

Jılclnm. harbi şeklinden çıkarak 
lıir yıpratma savaşı hali;.e gir
nıiştir. Bu, neden böyle olmuş
tur? İşlerin içyözü, ancak, har
ı.ın tarihi yuıldığı zaman anla
fl)acaksa da, Ahnan bava ordu
sunun, ağustoıı ve eyliılde, yap
tığı şiddetli hücumlarla elde et
mek istediği bava üstünlüğünil 
alamadığı meydandadır. Alman
lar, bu bava üstünlüfeünü temin 
edemedikleri gibi İngilizlerin ma
neviyatını bozmak, müdafaa va
sıta ve tertiplerini kırmak, li
manlarını tahrip etmek gibi he
deflerine de varamamışlardır. 
Almanların iki aydanberi kul -
!andıkları vasıtalarla İngilizlerin 
günden güne artan mukavemet
lerini kırmanın mümkün olma
dığı anlaşılmıştır. 

lngiliz kara ordusu, bir taraf
tan mütemadiyen teşkilatlanır 
ve kuvvetlenirken diğer taraf -
tan İngiliz donanmıı.sı da Ame
rikadan nlınan 50 muhrip ve İn
gili• tezgahlarının yaptığı yeni 
gemilerle takviye edilmektedir. 
1940 yılında ikmalleri mukarrer 
olan ve İngiltere, harbe girer gir -
ınez inşaları hızlandırılan King 
Corc V sınıfı beş zırhlıdan üçü
nün, en az ikisinin, bitmiş ve 
İngiliz donanmasına iltihak 1>t
miş olmaları H\zımgelir. Yine bu 
yıl içinde hizmete girmeleri mn
karer bulunan 3 tayyare gemisi 
ile 7 hafif kruvazörün ve 1940-4.1 
1enelerinde donanmaya iltihak 
etmek üzere tezgah ta bulunan 
24 mnhripten ekserisinin ikmal 
olunarak İngiliz filolarını takvi
ye ettikleri kabul olunabilir. Bu
cün, İngiliz donanmasının tem
ıı:nızdakinden daha kuvvetli ol
euğu muhakkaktır. Bir kısım 
Fransız harp gemilerinin de İn
giliderin elinde bulunduğunu ve 
icap edince kullanıfabileceğini 
de unutmamak lazımdır. Bu mu· 
azzam deniz kuvvetinin yarısı 
Akdenizde ise. öbür yarısı da, 
İngiltereyi müdafaaya hazır, 
beklemektedir. 
Şimdiye kadar, İngiltereyi Al

manlara karşı, yalnız, hava or
ıclusu müdafaa etmiştir. İngiliz 
donanması, •flcet in being" ya
ni «donanmanın varlığı• ile te
sir icra etmek sevkülceyşine da
yanarak İngiltereyi, bir ihraç 
taarruzundan korumuştur; or -
du da, ayni vazi)·ette, sadece 
varlığı ile yurdu muhafaza et
mektedir. 
Ahnanlarınkine nazaran, kıs· 

ıne11, henüz teşekkül halinde bu
lunan İngiliz hava kuvvetleri ile 
hava aktif ve pasif müdafaaları, 
Alman taarr112lanna karşı çok 

.... 
(Arkası 4 iincii sa11fada) 

ABİDİN DAVER 
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rl SONTELGRAF !, 
' ilci 6üyıilc Herin lefri

lca•ın• 6epl•ılı 

1. Dönmiyen Filo 

2- Yavuz Sultan Se
lim Halifeler di
yarında ... 

Sontclgrel' t• olıa.)lurıu~ \ 
=--=- - ---e ---~ 

••t11taharrlr1 ı AalDbt DARll '. ~- . ..,. 

/ngifu: tayyarelerinin hiicumunu temsil eden bir re•ım 

Hamburg, 
Battrop'a 
hücumlar 
~~~~-ı .. ~~~~ 

İngiliz tayyareleri 
K r u p fabrikalariie 
limanlar• bombaladı 

500 İtalyan pilo
tu Almanyada 

Londra, 3 (A.A.) - H::ıva Neza
retinin tebliğj: 

Fena rüyet $artları hava kuvvetle
rimizin hareketlerine h~lel vermjş

tir. Bununla beraber Stettin, Ham-· 
burg ve Bottrop'da petrol tesisatı

na; Krupp fabrikasına, Kolonyada 
marşandiz garına, Harnm civarında 

bir demir yolu birleşme noktasına 

ve bazı hava meydanlarına taarruz 
edilıniştir. 

Hamburg ve Vlhelmshaven liman
ları ile Manş sahilindek:i yedi mü
hlm liman ve bu limanlardaki ge-

( Arkası 4 iincii sa'!/fadaı) 

Tehlikeli sükun 
Hava harbi son günlerde 

nisbi bir sükun devresine gir
miş bulunmaktadır. Bu va -
ziyetin tahlilini yapmak icap 
ederse nazarı dikkate alına -
cak birinci sel>ep her iki ta- 1 
rafın uzun ve şiddetli bir mü
cadeleye hazırlanmış bulun- · 
maları ve harbi d•vam etti
rebilecek yeni kaynaklar el
de etmeleridir. Çünkü Alman 
erkanıharbiyesi İngiliz mü -
dafaıı.sını mahdut fakat şid -
dctli ham akınlurile kmp 
harbi bitirmek ~'olunda bir 
l'l5n hazırladıkları vakit en 
kuvvetli hava filolarına sahip 
buluiıu_yorlardı. Buna mu -
kabil Jngilt•re harbe girer 

1 

girmez bava kuv,,etlerini tak
viyeye başlamış ve bu işi 
siir'atle ikmal ederek Alman 
planının tahakkukunu imkan
sızlaştırmıştır. Ayni zamanda 
aşağı yukarı müsavi iki kuv
vet haline gelen İngiliz - Al -
man hava filoları arasında 
başlıyan karşılıklı akınlar da 
İngiltere lehine dönmiye baş-

( Arkası 4 iincii sa11fada) 

Manifaturacıların 
itirazı haklı görüldü 

--------------lZID·---~------~ 

Müraka-be komisyonu bugünkü fevkalade 
toplantıda kar nisb· tini tesbit edecek 

Manifaturacılar bir heyet seçti 
Hariçten iUıal edilen bir kısım ma

nifatura eşyasında iUıal3tçı ve ikın
ci el namı verilen toptancıların a

zami ki'ir nlsbetlerini tayin ve tah
dit eden kararın piyasada tereddü1. u

yandırdıiını, ınaniiatura ithaliıtçı

larının bu fiatlara iliraz etmel~ ü

zere bir top1antı y;:ıpacaklarını, !iat 
mürakabc komisyonunun da toplana -

rak stok malların tiatlaruu tesbit ve 
il.ln edeceğini yazmıştık. Bu yazımız 

manif::ıtul'a piyasasında al~ka ile 
karşılanmış, tereddütleri de kısmen 
izaleye medar olmuştur. 

Dün toplanan liat mürakobe ko
misyonu mevcut stoklaı·ın tiatlan 

hakkında veri1cn liste üzerinde me-s
gul olmuş, manifaturacıların ilira.ı

larını ve serdettikleri mucip sebep

leri maküJ ve haklı görmü~tür. Bu
gün s~at on beşte fe\·kalacte bir tor
luntl yapncok olan komı~yon eldeki 

stok ve piyasaya sevkedilmiş olan ma
nifatura eşyasının tiat lıstesi üzerin
de tetkikler yaparak azaıni kar nis
beUerini tayin ve Hiın edecektir. 

Dığer taraftan, kon1Lsyon, maıüJatlı
racılann Vek3letçe tesbıt edilen ~za
mi kJ.r nisbeti.ne yaptık'.an ıtirazJarı 

dınlıyecek, istedikleri. nisbet ve es
babı nıuC'ibesini tesbit ederek Ve
kiı.lete gönderecektir. 

Dün bir çok ithal.fitçı, toptancı ve 
perakendeci ınanilaturacılar da Ti
ctıret Odasına müracaat ederek bu 
nisbetlerin azlığını bildırmjşJerdir. 

Dün akşam, manifaturacılar bir
iğinde de bir toplantı yapılmış, bu 
m.esele göri.lştilrnüş, itiıaJfitçı, top
tancı ve perakendeci ınanifaturacı

lardan mürekkep olmc;ık i..ızere 25 ki-

.... · c;eçilerek bugün yapılacak fiat 
rnürrıkabe kon1hyonu t.oplcınt: ııı:ı 

h;tirak ed ln:e ı ve islenf>n v~hutın 

\'er ınıesi kaıariaştı,·ılını,şt.ır 

CUMA • 4 • 1 inci TEŞRfN • 1940 Tel .. l•tanltwl • ikdam Tal. 23! )3 

Sovyet 
Elçisi 

·ı·Dr. Refi k!Hava Kurumunun va
r Saydamın · d t k seyahati rı atını ~r tıraca 

yeni tedbirler alınıyor Da':J!'!ıt::~'"a~e~~alın· 

1 

Dr. Relik Saydam dün 
Kırıkhaa oc 

Reyhaniyeye. g i t t i 
Dün büyük bir toplantı yapıldı( :::7~~~.;:_:~:. 

1 yetler Birliği tarafından An-
·ı ka~a ~üyük 1: lçiliğine tayin 

Antakya, 3 (A.A.) - Bafve
lı::ll Doktor Refik Saydam, bu 
•hah sut 9 da, refakatlerinde 
!!'icaret Vekili, Vali, bunan
ılan, Parti müfettişi ve Hatay 
ıneb'uslan oJd·nğu halde, Kırık· 
han ve Reyhaniyeye hareket et
mişlerdir. Şehrin bütün caddele
rinde toplanan halk, sayın mi -
safirleriıııizi coşkun tezahürlale \ 
sclimlaınış ve alkışlamıştır. 

edilınıt olan ekaelins Vinoıı· 

i' AL M AN 
hücumu 

radof bugün ıaat 16 da mah
ıuı merasimle Çankaya köt· 
küne giderek reisicumhur İs
met İnönü tarafından kabul 
buyurulmut ve itimat mektu
bunu takdim etmiştir. Hari
ciye Vekili Şükrü Sarac~ğlu 
kabulde hazır bulunmu,tur. 

Ekselans Vinogradof Can
kaya kötkünde, gelirken ve 
giderken, askeri bir müfre· 
ze tarafından selamlanmış· 
br. -Londranın muhtelif yer· 

lerine bombalar •tıldı 
Londra, 3 (A.A.) - Hava ve em

niyet nezaretlerinin tebliği: 
Düşman, mc-mJeketin muhtelif ak

samına, bilhassa Londra ile İngilte
renin cenubu ıarkisine taarruz f:t
mlştir. 

İskoçyaya atılan yüksek infil2kll 
boınbalar bir binayı hasara µğrat

mış, bir kaç kişinin ölümüne sebep 
olmuştur. 

Şimali garblde çıkarılan yangın

ların kMfesi ~imdi söndürülmüş bu
lunmaktadır. Bazı evlerde mühlm ol
nuyan hasarl;ıı· vat"d1r. Telefat aıdır. 

Londra _mıntakasına g-.Jişi güzel a
tılan bombalardan mütevellid ha -
~arlar büyük değildir, telefat azdır. 

Memleketin cenubu ~arklsinde çı

kan bir iki yangın çabuk söndürül
müştür. 

BÜTÜN SİLAH FABRİKALAJU 
ÇALIŞIYOR 

Londra, 3 (A.A.) - Yorkshire Post 
gaıetesine göre iki aydll' yapılan ha

va akınlarına rağmen Yorkshirede
ki blıtün sili'.!h fabrikaları taaliyeUe
rine devam etmektedir. 

(Arkası .; ;;ncü saııfa.da) 

Amerikanın 

Atlantik filosu 
kuvvetleniyor 
~~~-ım~~~-

125 gemiden mürekkep bir 
filo Atlantiğe gönderilecek 

r Amerika donarmıasınm yeni 
teskilötıan<lırma Proı;ıramı lbak. 
'kında Anadolu Aiansının verdö
iii tafsilat üçüncü sayfa.mızdadu.] 

il BUGÜN il 
Büyük Okyanusta 
Hakimiyet Davası 

Hamit Nuri /rm•lc'ın 
mühim 6ir m•lı•IHI 

(Yarısı 3 linci! sayfada) 

•• YARIN 
Hava akınlarının İS· 

tihdaf etliği gaye nedir? .. 

Y•~•n : Emekli General 
A1. N. 

-
Bu mühim makaledeu baş-

ka: Abidin Da\·er, Nizamet -
tin Nazif, Mahmut Yesari, 
ProCesör Hliseyin Şükrü Ba-
ban, Seli'ımi İzzet, Osman Ce-
mal, en1ckli general N. D., A. 
Şekip'in yaz1larile günün mü-
him dahili \'e harici mesele-
]erini 'bulacaksınız. 

Vilayette yapılan kongreye iıtirak edenler. Sovyet 
tahşidatı 

Türk Hava Kurumunun mu -
karrer büyük toplantısı dün sa
at 15 de vilayet Parti binasında 
yapılınıştır. Kongrede Vali, Türk 
Hava kurumu başkanı Erzurum 
meh'usu Şükrü Koçak, Parti re
isi, kazalardaki Hava Kurumu 
mümessilleri hazır bulunmuş • 
tur. 

Kongre, vilôyet Parti reisi İz
mir meh'usn Reşat Mimaroğln 

tarafından açılmış, müteakiben 
Türk Hava Kurumu reisi Erzu • 
rom meb'nsu Şükrü Koçak kür
süye gelerek toplantının gayesi
ni izah etmiş, şunları söylemiş
tir: 

- Havacılık bugünkü harple mü-

ingiliz 
Kabinesi 
Değişti 
Çemberloyn lroprıelr.al•t 

Lorıllıılııntl•n lıtif• elti 

ÇEMBERLAYN 

Londra, 3 (AA.) - <Reııteı-.; 
Basvekaletin bir 1>eıbliı'ti Cbur

chill bbin~ su- del'!iı;iklik -
!erin vapıldıi!ını biklinnelrledir: 

Basvelklilet Lordlu?ıı: Dahili 
:Elınni vet Nazın Sir J. Andersoıı 
(.istifa eden Chaıınberla:in'm ve
rine), Dahili Emniy)'t Ne:za -

reti: İaşe Nazırı iHenbert Morri
ııon, İaşe Nazırı: Ticaret Nazırı 

A. Duncan. Ticaret Nazırı: Yüz. 
bası O. Lvttelton. Nafia ve İn -
saat Nazırı: Naıkliye Nuırı Sir 

(Arkası 4 iinci! saııfada; 

ŞAKA 
Türki;yenin. •n lııi;yülc 

MiZAH MECMUASI 
Bugün çıktı 

hiın rol oynamaktadır. H3.len rlevam 
eden harbin i.mili havacılık o'tmak

ta, kara orduları atıl bir vaziyete 
girmektedir. Havacılığın vereceği z.a

ferden iOrllödır ki ancak kara ordu
ları tekrar temasa geçebHecektir. 
Havacılık sahasında on yedi eene

denberi çabşmaktayız. Havacılığa bin
lerce genç ye~tirdik fakat varlda
tnnız az olduğu i~jn teşkil~tınnzı is

tediğimiz i<>kilde tev.ı edemiyoruz. 
Varidat menbauruz, ha kaydine, fıt
re ve zekata, kurban derisine inhi
sar edebHmektedir. Kurban derllerin

den bu •ene ancak İstanbulda on bin 
lira elde <!debildik. Halbuki İstan
bulda on binlerce Jıo,run ltesilnUştir. 
Tahsiliitm muntazam olınayışı, va
ridatımızı çok az miktara inhisar et
tirmekted!r. 

Bugünkü toplantıdan maksadlllllZ 
varidatımı.zı arttırma imkAnlarını 
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arayıp bulmaktır. Azam123.ı halka zor
lıık vermeden aldat toplanabilmeli, 
teberrüat yapılabilmelidir. 

Bundan sonra aza arasından 27 
kişilik bir encümen teşkil edil -
ıniştir. Encümen, varidatı arttır • 
ma imkanlarını tesbit edecek, 
yarın saat onda tekrar yapıla -
cak toplantıda hey'eti umumiye
ye arzed~ektir. 

---•ı---

Alman-Sovyet hududu 
b:::>yunca motörize 

kıtaat yerleştiriliyor 

---·---
So11yctlerin AlmtınY•Y• yap. 

lılı ilır•rot o:ıoldı 

Londra, 3 (A.k) -- Londra -
da Polonya istihbarat ajansının 
aldığı haberlere göre, Bükreşe 
gelen muhacirler, Polonyada Al
man - Sovyet hududunu teşkil 
eden Bug ve San ırmakları bo -
yunca Sovyet kıt'alarının kiille 
halinde tahşit edilmiş olduğunu 
teyit etmektedirler. 

Ayni ajansa göre, bu muhacir
ler, Karpatlaraltı Rütenyası hu
dudu boyunca da, asker tahşi -
dah başlamı,ş olduğunu il.iive et• 
mektedirler. Burada, kuvvetli 
makineli müz'ütamlar, orman -

(Arkası 3 ii.ncii sayfada) 

~YARIN-~~ 

Niçin beş kuruşa çıkıyoruz? 
IKDAM'ın kıymetli okuyu
cularına zaruri bir izahı 

İKDAM, yarından itibaren 
5 kuruşa çıkıyor. Efkan umu
miye ile daima dost münase
betler idamesini ana prensip 
olarak kabul eden guetemiz, 
bu fiat yükselişinin en haki
ki sebeplerini izah etmcği ah
laki bir borç telakki eder: 

Rarbin başladığı günden 
bugüne kadar kağıt ve diğer 
matbaa levazımı fiatlarmı 
muntazaman arttırmakta de • 
vam etmişlerdir. EV1'e1ce ki· 
!osu 8 kuruşa alınan ldıiıt, 
bugün matbaamıza 31,5 kuru
p mal olmaktadır. Bir ıue
tenin kağıdı 30 gramdır. 

Bi:ı, bugüne kadar, bütün 
hüsnü niyetimizi, izami geniş 
hudutlara vardırarak, imkan
larımız üzerindeki tazyiki da
ima arttıran maddi hesaplara 
mukavemet ettik. 

Hakikat halde, biz, 1 K
D A M' ı harbin haşladığı 
gündenberi 5 kuruşa çıkar
mak ıztırarile karşı karşıya 
bnlnnuyordnlı:. 

Bugiln, bu, kat'i bir mec • 
bnriyet halini aldı. 

yahut, gazetenin her ay bir 
kaç bin liralık zararını göze 
almak .. 

Biz, Muharrirlerimiz, mü -
rettiplerimiz ve tevzi teşkilil
tımız vasıtasile okuyucuları
mız arasında, İstanbulda ve 
Anadolu ile Trakyada geniş 
bir anket yaptık. Anadoluda 
ve İstanbUlda karileriınlıin 
,.ımle doksanı, İKDAM'ın tek 
yaprağn inmesine muhalif ve 
5 knruŞll çılmıaBllla taraftar 
bulunuyorlardı. 

Biz, okuyucularımndan al
dığımız bu teşvik edici fikirle, 
1 K D A. M'ı 5 kuruşa çıkar-
111ağa karar verdik . 

Esasen, 5 kuruşa satılan di
ier refiklerinden hiçbir eksi
fi olmıyan İ K D A M, fi
yatını arttırırken, daha ha
zırlıklı daha mükemmel bir ' . . halde intişar vazıfesıne de-
vam etmeği bir vazife teiakki 
etnıiştir. Dün ilin ettiğimiz 
gibi kadromuz, büyük mas
raflarla bir misli daha tak -
viye olunmuştur. 

i K D A 1\1, yeni hayatına 
girerken, güvendiği tek kuv
'Vet ve kıymet muhterem o
kuyucularının teveccühüdür. 

Yapılacak tiç hareket vardı: 
1 K D A M' m yan kağıdını 

{ kesip, tek yaprağa indirmek, 
· İKDAl\l'ı 5 kurw;a çıkarmak, 

~ ~------------------;iiıöôiiiiiiiiii~-~---·----~~--------4 



SAYFA -2 

Büyük Tarihi Tefrika: 48 
A sO 

Yazan : ZİYA ŞAKİR 

Yezit, sarhoş, sefih, din ve iman ile 
alôkası olmıyan bir adamdı 

Vakit vakit, alkış sesleri yük-
seliyordu. _ . .. .. 

Muaviye, artık hadısatın onu
ne geçemiyeceğini hissetti. O 
derece scvdi~i oğlu tarafından, 
acı bir hakarete veyahut kor -
kunç bir felakete maruz kalma
mak için, hilafetten feragate ra
zı olmak mecburiyetini hissetti. 
Kendisinin en yakın adamların
dan Dahhak bin Kıs, Müslim bin 
Ukbe ile son bir müzakereden 
sonra· ferağ merasimınin yapıl
ması 

1

için emir verdi. 
Yezide, en kıymetli kumaşlar

dan yapılmış elbiseler giydird~~ 
ler. Onların üzerine de. 3 upcu 

halife Osman'ın kanlı ı:ıömleği
ni geçirdiler. Beline Muaviye • 
nin kılıcını kuşattılar. Böylece, 
merasime hazırladılar. 

Muaviye, bir sedye içinde ol
duğu halde merasim salonuna 
geçirildi. Emevi hanedanının bel
li başlı erkanı ile Şaroın en mu
teber eşrafından yetmiş kişi da
vet edildi. Muaviye, bunların hu
zunında, hilafet makamını oğ -
lu Yezide ferağ ~e terketti. 

maddi ve yahut manevi bir ta
zim, tekrim, ıhürmet, muhaıbbet 
hisleri bulunamaııdı ... Hatta, iş
gal ettiği •meW<iin lkutıs.ivetine, 
büyüklüğüne, ve kime aidiyeti -
ne de vakıf değildi. Netekim bu
nun ilk eserini, hal'kın biatini 
'k8'bul etmef< kin saraydan cıka
raık Şamın büvüık caımisine ıtit
tiiıi zaman ı:ıöstel'd..i. Camide min
·bere ctkarak haJ:k.a hitaben bir 
nutu1< söyledi. Ve bu nutukta: 

- Hepiniz biliyonıunuz ki, bi
ziım düsınanlarınnız vardır. Bu 
düsmanlarunız, artık bize itaat 
etandidir. Eı?er etmezlerse, on -
!ar halk'kı.ndaki hüıknnü.. kılıç ve-
recektir. 

Dedi. 
Yeni halifenin. sırtında Osrna

nın !kanlı gömleği olduğu halde 
irat ettii'!i bu nu.tuk. do_ğrudan 
doil.ruva (Ali Resül) e karsı ibir 
harp ilanı mahiyetinde idi ... Mu
aviye, bu 'kanlı ı:ıöınleitin bayra
ğını, anc~ 'ımam.ı Alil yi ma.1!
lıip edebilmek için icat et:misti. 
Faık:at (Alil, wktan Allahın rah
metine kaVUŞup ıtit:mis .. ve ara -
dan senı:].er ı:ıeçrnişti. Eğer m~-* sat (Osman) ın intiıka.rnı ise (Ali 

Muaviye, elli bine yakın in - Resıi!) oo •bir ıkuııban vermiş.. 
sanın kanı pahasına eline geçi- Resulıilli:lıın sevgili torunu, Ali
rebildiği saltanat makamında an-ı nin güzide oğlu (Hasan). zelrirle 
cak 19 sene, 3 ay kalabilmiş .. Bu sehit edilmişti ... Şu hale nazaran 
fani dünyanın bütün ikbal ve artık (Fımeviler) in (intikam) 
saadetleri gibi, nihayet onun par- hisleri deı:ıhal sönmek !azım ee -
lak yıldızı da sönüvermişti. lirdi. Halbuki, sömnaınisti. Çün-

Fakat.. Bu tabii hadisede, ta- kü, Osman'ın kanlı gömleğinden 
mamile gayri tabii bir mesele yaoılan bayraktan ma:ksat. onun 
varsa o da, (Resulıillah) ın hila- inti!kaım.ını alımaık: değil.. (Hasi
fet makamına (Yezit) gibi s_ar - mi) hanedanını ortadan kaldır -
hoş, sefih, din ve iman ile hiç ımak: icin, (Ali Resül) ün ocağı.-
bir alakası olınıyan bir adamın nı ebediven sönd'Ürunekti. 
geçmesiydi. 

Muaviye, mevkiini böyle bir 
adama vermekle, gerek tarih ve 
gerek insaniyet huzurunda, en 
büvük bir cinayeti işlemiş olu • 
yordu. Ve bu cinaw'tin mes'uli
yeti, şimdiye kadar hayatlarına 
kasdettiği insanların ölümlerin
den ınütevcllit mes'uliyetlere de 
benzemiyordu. 
Başta (Resulüllah) ın sevgili 

torunu da olmak üzere, bu in -
salnarın kurban gitmesi, şahsi 
ihtiras ve menfaate de atfedile
ibilirdi. Fakat, Hindistandan, Çin 
hudutlarından, Toroslardan, At
las Okyanuswıa kadar uzayan 
islam ülkesindeki yüz milyona 
yakın insanın mukadderatını Ye
zit gibi cahil ve sarhoş bir deli -
kanlının eline teslim etmek, ne 
tarihin ve ne de insanların ebe
diyyen affedeıniyeceği bir cina
yetti. 

(Resulüllah) ın, en yüksek in
san faziletleri üzerine kurulmuş 
olan (Dini mübin) i, ancak ve 
ancak o yüksek fazilet dalgaları
nın hamleleri sayesinde, hudut
larını o derecede genişletmişti 
Fakat şimdi, bu fazilet dininin 
başına geçen· adam, kafasının i
çinde bir zerre bile (din ve ah -
lak) mefkı'.ıresi bulunmıyan bir 
gençti. Ve bu genç ·bütün haya
tını sarhoşlukla, kumarla, Şa -
mın bahçelerinde en müptezel 
fahişeleri oynatmakla .. Ve bun
lardan vakit buldukça da, av 
peşinde koşmakla geçirmişti. 

Yezit İslamiyetin mana ve 
ıınaksadı. hikmet ve felsefesi. e
dep. erkan ve ibadeti ,l(i,bi her 
IMüsliımanın az çok 'bilımesi 18.zm 
gelen seylerle, bir gün ıbile ala -
kadar olımaınıstı. Tabiidir kıi böy
le bir insanın ka1bindoe de ne 
(Allı:lh) "· ne dıe (Resulüllah) a 
ve ne de (Ali Resulwlaıh) a ~ar
sı en kiicüık ibir iman .zerresi, 
m sın blwıa omfhv drıaofh ıım 
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lzmir civarında muhtelif 
~i cidette zelzeleler oldu 

İ=:ir 3 (A.A.) - Evvelki ı!<'ce 
saat 20.30 da [)ilkilide 41 saniye 
süren hafif ve 41 saniye süren 
şiddetli il'<.i zelzele olmu.:;tur. B€r
ııamada da bir daıkika ve müte
aıki:ben 4 saniye süren orta sid 
dette iki, Focada da şimalden 
cenuba doğrµ 5 saniye süren şid
detli bir zelzele ol.mustur. 
SİMA v 'HA.RİKZıElJJELERİNE 

YARDIM 
Simav 3 (Htlmlsi) - 30 Evlül 

ı:ıecesi Simırroa vuılı:ubulan vıan
ı:ıı.nda evl.€ri yanan vurd'Clasların 
en zaruri ihtiyaçlarına sarfedil
ıınek üzere Kızılay meııkezi umu
m.isi tarafından tel,grnf havalesi 
ile 1.500 lira ı;ıönderilııni<;tir. 

İLK İNQİLİZ VAPURU 
İZMİRDE 

İzmir: 3 <A.AJ - italvanın 
!lıariıe istiralkmc!en ıberi ilik defa 
olaraılı: Moroe adlı bir 'lnı?iliz va
nuru limanııınıza ı:ıelınist.ir. Va
~ur Portsa.itten ı:ıelmektedir. Bu
radan mal alacalktır. -----Eski Yun•n Ticaret 

Nazırı geldi 
Konvansiy~:ınel trenile eski Yu

nan Ticaret Nazırı Bakkalbası 
sehrimize ııel:mis, Tokatlı vwı o
teline inmistir. Eski nazır llllilln
leketimiıde bir müddet kalacak
tır. 

A vnı trenle. Belçlkada tahsil
de ibulunan talebe:miz<lıen Ceıırni 
04ıill. Hali>k Öz.ı<en, Murat M<a, 
Kam.al Kırm,,]ı ve İbrab.im Çam 
da ı:ıe1mi<;lerdi.r. 

ikdamın Edebi Tefrikası: 27 

KISKANIYORUM! 
• ! Yazan : S E L A M 1 1 Z Z E T j 

-Daha vakit var. 
- Geç oldu. .. Hem biraz son-

ra ... 
Birdenbire ısustu, sözünü ta

mamladı .. İkimizin de gözleri • 
nin önüne ayni hayal gelmişti. 
Karalnıkta ayni simayı gördü. • 
ğümü:ı: muhakkaktı. 

Bu gece, evet, Bedianın hak -
kı vardı, biraz sonra da .•• 

Bir= sonra gelecek olan ko
cası, şu dakikada vagonun kö • 
şesine yaslanmış, onn evde bek
lemekte olan sevgili kadınını 
düşünüyordu ... 

Birdenbire Bedianın ağxındaki 
sigarayı kapıp attım, bileklerin
tlen yakladım, çektim., 

- Buak, artık &idiyonı.ıq, _ 

- Gitme. 
- Çıldırdın mı, çok geç oldu. 
- Hayır, gitmiyeceksin ! 
Bedianın yanında bir miknatıs 

gibiydim, fakat bu kudretim 
aşktan değil, hiddetten, kıskanç
lıktan ileri geliyordu. .. Kudur -
muştum. 

- Seni bu gece eve bir külçe 
et ve bir yığın kemik halinde 
göndereceğim... Caııs.ız, ölü bir 
bir mahlıi.k gibi kocamın brşw
na çıkacaksın!.. 

- Yapma, iizil.lüyoruın! .• 
- Üzül, harap oL 
Ve Bedianın ıritme zamanı gel

di. Dnrdunılnıasına imkan ol • 
llllY•n zaman yürü}'.or, ilerliyor, 
ıe!Q'ur ve ıeÇ;yor M• 
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• 
B.ınkanın bu kararı üzerine dünkü toplantı
da İstıınbula kömür getirilmesi ve tevzi işleri 
belediye kooperatifi ile üç firmeya bırakıldı 

E ti Bank, İstanbulda köm~r tevzi ve satışı işini organize e
demiyeccği neticesine varmış, tevzi ve satış işleri için yeni 

formül aranmasına başlanmıştır. 
Şehrimizde bulunan Eti Bank Umum Müdür Muavininin işti

,raki ve m:ntaka iktisat, ticaret, belediye iktisat müdürlerinin hu
zuru ile yapılan toplantıda Eti Bankın bu kararı konu~ulmuş, 
,ZOngulda:ktan kömür sevkiyatı Dö;t firmaya bırakılmıştır. 

İstanbula kömürle.r, Ereğli Kö· \- --
ıınür Şi.tket.i. B€ledıive Kooııera- Od f • t• 
tifi, Hayri Arabo,1!lu :'e diğer bir 1 u n 1 a 1 
tüccar vasıtasıle getırilece!k, da-
j'(ı tılacaktır. • 

Evvelce deniz nakliye masraıfı K . k . k I I . 
olarak ııo kuruş tesbit edilmiır omısyon sev ıs e e erı-
ti. Vapurcular la yapılan temas- ·· d k 

ta ton başına nakliye m"srafının ne memur gon erece 
300 kuruş olabileceği anlaşılmış, 
nııkliye ırnasrafının iböylece ye -
niden tes.bitine lürum hasıl ol -
muştur. 

lstanbulun kur -
tuluş ha yramı 

---·---
Pazar günü yapılacak me-

r•sim programı hazırlandı 
İstanbul ilruTtutl.ıışwıwı yı1dö -

nümüne ait ibayram programı ha
zırlanımıs. alakadarlara bildiril
miştir. Altı Teşrillıİevvel pazar 
günü bütün resmi ve ilıususl bi
nalar, na1cil vasıtaları ıbayralklar
la donatılacak ve ı:ıece fenerlerle 
avtlınlatı1acalktır. 

Merasnme i;;tirak edecek kıta
at, askerl ve sivil okullar. diğer 
tesekküller o gün saat 9,30 da 
Sultanahmet ıınevdanı.nda top -
lannus bulunacaklardır. 

Saat onda merasim koınutan
hğının emir ve tert1bi üzere hir 
batarya tarafından 21 pare top 

atılaca'ktır. Bunu mütea!kip İs -
tanbulu kurtuluşa ıkavuşturan 
şeiıit kahramanlar irin bir dalki
:ka ilıtiraım vaziyetinde du:ruıla -
ca:ktır. Bundan sonra tramvay 
yolu ve Galata köprüsü ta.kip e
diliınek suretile Ta:ksiıın :meyda
nına hareket edilecektir. 

Taksimde bayrak çekme mera
siııni, askeri bandonun çalacağı 
İst1'k!al marşı ile yapılacaktır. 
Nutuklar söylenecek, abidey-e çe
leı:ıkler lronulaca:ktır. zere a yjaü 
lenkler Jronaca.k. merasime niha
yet verilecektir. 

G€oe Taksim ıın-eydanındiı se
hôr !bandosu tarafından milli par
çalar çalınacak. Vali tarafından 
Belediye gazinosunda kahraman 
ordumuz serefine ziyafet verile
cektir. 

BELEDİYEDE 

Dün cezal•ndırılan esnaf 
Dün d-e sehrin muhtelif seıınt

lerinde beledive nizamlarına mu
halif harekette bulunan 8 şoför 
ve otobüslerine fazla yolcu alan 
9 otobüs sahlbi bak!kında ceza 
!kesilmiştir. 

Bundan ba.Ska Koca Musta.fa
ooşada Melırnedin !fırınında 45, 
Saınatyada Hüseyinin fırınında 
70 kilıo eksik elıımek bulunmus. 
sahiııleri cezaya çarpıJ:ırustı.r. 

Samatvada ııislilk ve sair suç
lardan da altı dülkıkan sahibi ce
zalandırılmıstır. 

Peynir kararı bugün 
-verllocok 

Fiat ıınüralkabe komisyonu dün 
toplanmıştır. Beyo.ii:lunda bir fir
ıroan ın kumaş sa tıslarında ih ti -
'kar yaptı.i!ı haikıkındalki od<lia tet
kik edilmiş fakat bu husustaıki 
evrak noksan ~rülerek Manifa
turacılar Birliitinden bazı malu
mat istenımesi lkararLas:mıstı.r. 

Knmisvona beledi ye tarafından 
yapılan mürocaat fu.i'\·ine wvnir 
:filatları tetkik edilımiş ve bu hu
susta Ticaret Odasilı> Zahire Bor
sasından verilen raı:ıorlar oık.un
mustur. Bu raporlarda Belediye
nin fikri 'kabuıl edilmekte ve pey
nir fiatlerinin ıınuhtelif sebep -
!er ile mahallinde viiksel:miş ol
duğu obildirilımektedir. 

Komisyon bu ı:ıün saat 15 te 
yapacağı fevkalade toplantı<la 
'bu hususta •kat'i !kararını vere -
cektir .. 

Evvelce lromisvon tara!fın<lan 
tesbit edıilen odwı satış fiatlaruıa 
itiraz eden odun tüccarlarının 
müracaatları da tetk.ilk edil.rniştir. 
Tüccarlar nalkliye ve amele üc
retlerinin fazla.lııbnı ileri süre
rek odun fiatlarına zam yapıl -
masını istemişlerdir. Komisyon 
İstanbula odun sevked<m y<>rle -
re iki memur ııöndererk bu isi 
mahallinde tetkik etmi ve karar 
vernıistir. Buna !!Öre bir karar 
verilece.1<tir. -------
İKTiSAT 

• 
Bir tacir Adliyeye verildi 

Fia:t müralk.a:be komisyonu ma
nifatura istdkları ilıak:kında be -
yanname venmediiti anlaşılan 
Ed v ~r Henni 'İSminde bir tüccarı 
müddeHıımı.ıımili,ğe verme!l:i ika -
rar lastı.mustır. 

Küçük haberler 

* Kendisine Ticaret Vekllleti tara
fından iki ay mezuniyet ve,·ilJTUş olan 
İstanbul teşik:I.aUandl.l"ma müdürü 
Hakkı Nezihi M.uıtaka Ticaret Mü
dürlüğünde bir vazifeye nakledil -
m~tir. 

* Mezunen memleket.im.izde bulun
makta olan Bükreş sefirimiz Haı'1.

dullah Suph~ dün akşamki Vdpurla 
Romanyaya hareket eb:niş, rıhlımda 

Vali ve Belediye Reisi DWdor i.iltfi 
Kır.lar ve dostları tara:!Jnclıı.n uğ- ı• .• 
~tır. 

+ Baha Tekeli Ticaret Vekftbtl 
leşkillltlandırm.a wnum müdürlilğ1 

müşavirliği.ne tayin edilmiş ve dün 
Ankaraya gitmiştir . 

-il 

Nüfusumuz 
Son beş sene içinde 
iki milyondan fazla 
artmış olduğu te

min ediliyor 
istatistik umum müdürü Celil 

şehrimJ.zdelli nüfus sayımı hazır
lıklannı son dcla tetkik etmek ü
zere bir kaç Kiine kadar İstanbu
la gelecektir. 

Yapılan istatistiklere &öre, nü
fusumuz otoına.tikman senede bin
de 22 nisbeünde artmaktadır. Bu 
besa.ba göre her sene nüfusumuz 
350 bin çoğalmaktadır. İkinci nü
fus s,a.yıını 1935 senesinde ya.uıl

dığına. göre, 1940 senesine kadar 
nüfus tezayüdü bet senede bir 
milyon yedi 7ÜS elli bbı olması li
znn gelmektedir. Beş sene za.rfm
da. )la.ikan memleketlerbıden mu

h.a.cir gelmiş. D.a.tay metnıeketlmize 
ilhak edilmiştir. Alakadarların te
min ettiklerine göre son beş se
ne ~inde nüfUsumuzan ikt mil
yondan fazla bir artış göstermesi 

li:ıımdır. 194Q lahriri nüfusunda 
Türkiye nüfusunun on dokuz mtl
y9na pek yaklaşacaiı knvveUe 

labmln edilmdtledlr. 
Beş sene zarfında., İsiaubula bö-

7ük bir talebe akını olmuş, fab
rikalar .. enöşlemlştlr. Ba al'Ul ZO 

sinde y•pılacak nüfus tahrirhıde 1 
İstanbulnn nüfusu da teza;rüt et
ml.ı olarak ~örüleeektır. 

·~- . 
ADLiYE ve POLiS 1 

Fatih cinayeti 
faili iki kardeş 

Dün Adliyede sorguy• 
çekilip tevkif edildi 

Bir kaç gün evvel Fatihte bir ga
zinoda bir cinayet işlenmiş ve ga
zinoya sarhoş bir halde gelen iki kar
deş Hüseyllı adında biri.sini öldür -
müştü. 

Ekrem ve Mehmet adında olan kar
deşler gazinoya gelince, makttl.l Hü
seyin, birisi küçük olan Mehmede 
s:ı.rkıntıljk etmiıı. Ekrem de buna 
'kızarak bıçağuu çeker çekmez Hüse
yini yaralamıştL Hüseyin Cerrahpaşa 
hastahanesinde ölmüştür. 

Ekrem ve Mehmet dün Adliyeye 
getirilerek Yedinci sorgu hA.k:imliğinE 
verilmiş ve sorgularını milteak.ip tev
kif olunmuşlardır. 

• -'-- BEYOGLU MÜDDEİOMUMİLİGİ 

Adliye Vekaleti Beyoğlu müddeiu
mumi muavinliğini !Ağv ve Beyoğlu 
müddeiumwnl muav,ini Ziyayı, Bi
rinci Asliye ceza mahkemesi mua
vinliğine tayin etmiştir. Bwıdan böy
le Beyoğlunda yalruz cürmü meşhut 
i<>leri için bir sorgu memuru bulu
nacak, işler merkezce görülecektir. 

..>... İKİ KEMAL ARASINDA - Ka
mal ile arkada~ı Ke:n.al bir mese
leden dolayı kavga etmişler ve Ö
mer oğlu Kemal çakı ile arka~ı
nı yaralamıştır. 

Ömer oğlu Kemal yakalanmış, ya
ralı tedavi altına alınmıştır. 

+ AROZÖZLER DE Mİ BAŞLADI -
Şoför Yusufun idaresindeki 154 nu
maralı arazöZ Eminönü meydan.mı 

sularken l·atman Abdurrahmanm 
idaresindeki Ortaköy - Aksaray tram
vayı ile çarpışınıs, her ik.i.9i de ha
sara uğram.şıtır. 

Bedia kalktı. Hazırlanıyor. Ben tren Baydarpaşaya yaklaşıyor- sinde inliyor, azap çekiyor, muz. 
sessiz seyrediyorum. Aynada du.. tarip oluyor, inliyordum. .• 
pudra sürerken: İşte görü.yorum. Tren durdu. Bu aşk beni serseme çevirm:;-

- Beni çok üzdün diyor, ma- Kocası vagon pencerelerine ya- ti; ztırabımın, azabımın, inilt'İe-
kiyajla bile saklanamıyacak ka- landı. Karısını gördü.. Be- rimiıı farkında değilmiş gibi, gü-
dar ... Allaha ısmarladık canım_. dia gülümsüyordu .. İndi. El sı- ]er yüzle dolaşıyor, güler yüzle 
Allaha ısmarladık deli!.. kıştılar, vapurda dizdize oturdu- geziyordum; serbest, hür bir in-

Bed. lar. Eve geldiler, yatak odalarına san gibi hareket ediyordum. Bal-- ıa .• 
_ Ne var? çıktılar, öpüşüyorlar. Kocanın buki değildi. Zihnim, bir oluk • 

kolları kadının omuzlarını ok - tan bir çanağa akan su gı·bi, yal-
- Bir türlü alışamıyorum. 
_ Neye? şu yor.. nız ve yalnız .gönlümden akıp 

Çıldıracağım.. ı Bediaya varıyordu. 
- Senin gitmene.. Yerı·mdcn fırla,·ın, sokag" a çık- t w Her şey Bedia idi ptidaın ve 
Bedia dudaklarını büzüyor, o- tını. Unutmalıyım, bu hıyanet - intiham Bedia idi. Bediada baş-

muz silkiyor: ' ten kurtulmalıyım ... Her ne pa- Ianuştım, Bediada bitecektim. 
- Bu çaresiz ... İnsan çaresiz- hasma olursa olsun. Hedef Bediayd.J. 

!iğin karşısında... <>- • K · 
- uun]ur e•ı.. O, bir sene sonra, gene ilk 

- Boyun eğmeli değil mi?. - Bonjur doktor.: günkü kadındı. Kaçıcı, lakayt, 
- Ha şunu bileydin?. Akşam yemeg'ini Keti ile ye - şen, kaygusuz bir kadın .. 
Bir gün de Be<Uanın avdeti • dim. Sabaha kadar Keti ile be - Ben sanki bu bir sene içinde 

ni nasıl beklediğimi hiç unut - raber çalıştığı barda içtim .. Şa- Bedia ile münasebette değilmi-
mam.. . fak sökerken Ketinin evine git- şim de, arada sırada bir kadına 

Uzak değil, Izmite gitmişti.. tim. O giin hastaneye uğrama • tesadüfen rastlayıp çapkınlık e-
Evet, Bediayı İzmitteki dayısı <!nn ve akşama kadar hasta ka- diyormuşum sanıyordum. 

bul etnıediın .. 
davet etmişti. Bedia gitti ve bir Liıtüfkar Keti .. Beni bir an ka- Bedia, apartınıana, bir teşrin 
hafta kaldı. bııstan kurtardı.. güneşi gibi mütereddit ve solgun 
İsanbula döneceği gün, kana- * geliyor ... Ondan sonra dost olu-

peme uzanmış, sigara üstüne si- yor, tereddüdü ve-solgunluğu ge-
gara iciyor, her an saate bakı • Tam bir "lenedir bu aşkın pen- çiyorw 
yordum; Bcd.ianın bulunduğa. çesiude esirdim, bu aşkın pençe- (Arkası var) 
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GÜN 0 N TENKiTLERi ==== 
Şehir tiyatrosunun dili 

Seliimi İzzet Sedes 
Yirmi sene memleketimizden uzak- ı 

ta. kaldıktan soıu·a. avdet eden ve ı 
«Tan» gazteslnde üya.tro tenk:idleri 
yumıya başlııra.n Ulunay, yirmi sene 
zarfında tiyatromuzdaki tekamül 
merhalesini a.nlataca.k yerde, müdde-
ti üınrüntlc ne memleketimizde, ne 
de Fransada görmediğine şüphe et
mediğimiz k.lisik perçiveden kurtul
muş modern tiyat.To üslUbunu yadır .. 
gıyarak, Fransada bile modaları geıı
miş, gözden düşmiiş bir takım arilsı 
isl.tnleri sayarak tiyatromuza. ve dik
siyonerle a.nsiklopedya.la.ra baş vu -
nra.k bize hücum tt.:i.. O zaman kendi
sine her şeyden önce kitap ka.rıştır
mas.ı.nı t&vsiye etmi.ştilı;: .• Otello• tem
sili münasebetile yazmış olduğu ıen
kidde sözümüzü di.nleylp bir iki ki
L'ıp karıştırdığını anladığımız için 
memnun olduk, bunun için de kendi.
sile meslektaş gibi konuşmayı kabul 
ecliyoro:ı. 

Ulunay da - bizim yanımızda rıe

jtsöre Şehir Tiyatrosunda temsil edil
mek üzere bir iki eser vereeeiini 
söylediti halde - t:i:yatromuzdakl san'
a.tkirlann türkçe konuşmasını bil· 
medikJerini yazıyor. Türkçe konuş
masını bllm.iyen sa.n'atkirlan:n 07-
Damaları için eser hazırlamak isti.
yen bir muhanirin cr.ymtıı.ni ,.ör .. 
düğümü.zü söyledikten sonra esas 
meseleye Jeç.:İyonıs. 

Ulunay diyor ki: 
«Şehir tlyalrosunda artiltiilisyoıı, 

en.tona.syon, diksiyon dellilen şeyler 

yok ... Arttstler!n kon- lanları ta
ma.mile Erluğ-nıl Muhsindlt-.• 

Mııhtorem meslektaşımın tiyatron 
dair kitap karıştırırken, yirmi aeııe
denberl Türk liyatrosun& dair yaa
lanlan okumadığı da anJaııılıyor. 

1934 de şöyle yamuştık: 

cı:Salmeye yeni çıkan lstldatl&r'ID 
hemen hepsi, küçük birer Eriuinl 
MuJLSindlr... Muhsine beru:eylş, bil
hassa Muhs!nden den alanlar da f')k 
daha kuvvetlidir. 

Ve Ankarada Devle! Konservatoan 

kurulup bir tiya.tro mPktebi a~ılaca
ğı zaman, İstanbul Şehir Tiyatrosu. 
rejisörünü:n fikrini sora.n Maarif Ve
k;i.Jetine rejisör de şu cevabı ver
mişti: 

- Bina yapıhr- mekteps tiyatro 
açılır, faka.t bunlardan evvel ki tap 
ister. Kitap da fonetik kitabıdır. 

Görülüyor ki, sahne dilinden, batti. 
k~ndi tarımdan bUe ilk memnun ol
mıyan gene Muhsindir. 

Buna rağmen, tiyatromuz hakkın ... 
da. söylenen veı yazılanları okunu .. 
yanlar, sanki memlekette büyük bir 
ekseri.yet Türkçeyi pürüzsüz konu .. 
şuyorla.nnış cya.pıcam.> ugideceDD de
miyorlarmış da, yalnız Şehir Tiyat
rosu sa.n'a.Lk3.rla.n fene konuşuyor• 

lamuş gibi ,ıenç istidatlaca hücum e
derler. 

İşte Ulunay da. «vaki.ile tiyatroda 
telaffuz berbad bir şeydi taka.t en
tonasyon vardı> diyor. Fa.kat bu en ... 
tonasyon kimindi? 

1935 de ya.zdığm:ıız şu satırları mes
lektaşmıp cerbedebilir mi'!' 

«Bir za.ma.n Minakyan, sonra Ra
~ıı Rız&, Ert11ğrul Muhsin! sahneye 
ayn aJ"n bir ses, bir telaffuz, bir en
to~yon verdiler. Senelerce Mınak
yan tarzmm esiri olduk. Reşad Rıza 
ayn! ~ ı:' telii.ffun değiştirdi. Ve 
bir kaç senedir, sahnelerimizde Er
Aıirul Mu.hsin g1bi konuşuluyor
Tiirlı:ııenin tecvidin.\, Cizik ilmi ilQ lee
vid.inl yapmadıkça yann da Türk 
saıın....ı başka blrlnln - i.fllğl ftYa 
fenalıiı kavli mücerrette kala.calr: • 
sesine. teliffuzu.na.. entonasyo.nu:a: 
esir olacaktır.» 

Artlk Ulwıay da. ieslim eder ki, se
n.elerdenbeııl bu mesele üstünde du
ruhnakta, bu mesele inoelenmek:Le nı 
maalesef bir neticeye va.ıı.Jamamak
ta.dır, oiinkil b• -ıe yaJıwı; Uya.ize 
meselesi deilldlr lörk...,.U. umumi fo
netlğ'.I meselesidir. Bu meaele lıalie

dilmedll<ÇQ de, Ulanay'm dediği ~-

(Arkası 4 üncü saııfada) 

Dil'T.:!:IJl~@lrn(!)i •t90 •El 
İsviçre' ye ih· 

racat arttı 
• 

Dünkü ihr•catımızın 

kıymeti 160 bin lire 
Dün 160 bin liralık ihracat ol

mıJ.ji ve bunun yarısından fazlası 
Tuvicreye yapılmıştır. İsviı,;reye 
ihracatımız son ı?(inlerde fazla
laşınıştır. 

Dün bu ııneınlekete ı:ıönıderilen 
ıınallar arasım:la 17 'bin ~ 
fındık, 20 lbin liralıık pa.muJk ce
'kirdeği, 4000 liralılk yumurta, 10 
ıbin liralık tuzlu lro:v;un ibama • 
ğı, 20 hin liralık darı vaı:<lır. 

Bı.ınlardan başka Aııneriikaya 
Sansar derisi, Yunanistıana 37 
bin liralık keteırtdhurnu, Yu~ 
lavyaya 7 bin liralıık balmuanu. 
12 ıbin liralıık hurda incir, Filiıt
tin ve Mısra fındık, Romanvaya 
ık es tane f!Önderilııniştir. 

Mısır ve darıyı blrllk· 
ler ihraç edecek 

Mısır ve darı maddeleri de üı.
raeat birliklerinin i<;tiga] çer<;e
vesi içine alınmıştır. Bu madde
lerin ihracile İ2ıtnir, Samsun ve 
Mersinde!ki hulbuı&at ve ya,ifü to
llıuın birlilkleri mesııuı olacaktır. 

.. 
ita/ya ile nor-

mal ticaret 
• 

3 milyon alacağımız 
783 bin liraya indi 

İtalyadaıı. olan alacaibımız 3 
mily0n lirad4n 783400 liraya in

ınistir. İtalyadıın lciiiıt ve diı?er 
lbaz:ı ı:na'Cldeler ı;ıelıınEl!rte devam 
elıınElktedlr. yallrında ~ 

taınaıınen tasfiye edilrnis olacallı:
tır. Bundan ııonraıİtalya ile yeni.. 
den normal ticari münasEba:ta 
başlanacaıb haber ver.ilmekied.ir. 

ı Ankara borsası ı 
3. 10. 940 -

Kapanış fiatları 
1 Slerliıl 5..24 

100 Dolar 132.20 
100 İsviçre Fre. 29.6875 
100 Draiım.i O.i970 
16'1 Leva 1.622' 
100 Peçeta 13.90 
100 PenılS 26.532t 
100 Ley 0.625 
100 Di=r 3.175 
100 Yen 31.1375 
100 İsviçre Kronu 31.005 

ESHAH ET TAHVİLAT 

Ergani 19.53 

fi-9~Z J' .• 4J1 ------~ ........... 
E C L E N E N L E R ili ve san'at uğrunda ömürleri • 

GÜN D O Ö D U 

Ayın 5 ini 6 ya bağlıyaıı 
gece, yani, İkdam'ın 3 kuruş
tan 5. kuruşa çıktığının bir 
buçuğuncu gecesi tam on ilı:i
de saatler 60 dakika geriye a
lınacak. 

Nanemolla ile bunu konu -
şuyorduk da: 

_ Eğlenenlere gün doğdu.w 
· Diyerek devam etti: 

_ Malfun a, ayın 5 ini il 
suuı bağlıyan gece cumartesi, 
ertesi gün de pazardır! 

MEÖER NE DE 

ÇOKMUŞ! 

Hangi gün gazetelere bak -
sak bir •jübile• ilam görüyo
rın:. Daha Emin Belli'nin jü
bilc.•ini unutmadan şimdi bir 
de Burhan Tepsi jübilesi çık
tı_ 

Nanemolla ile konuşuyor • 
duk da: 

- Meğer, ne de çok değerli 

ni tüketmiş, artiştimiz var • 
mış! .. 

Dedikten sonra, sözünü şöy
le bitirdi: 

- Fakat, kendilerini müm
kün olup da sahnede gördüğü
müz ve hatırladığımız yok!. 

KALABALIÖIN 

İÇİNDEN BİRİ 

Tiyatro tenkitlerinin mev
simi geldi. Belli başlı münek
kitler de makale !erini neşre 
başladılar. Bu arada bir ga -
zetede şu imzaya rastladım: 

- Seyirci. 
Naııemollaya sordum: 
- Üstat bundan kasit ne 

olsa gerek?. 
Gülerek şu cevabı verdi: 
- Tiyab-oda bulunan kala

balıktan biri: 
Bak vermemek mümkün 

değil. Kendine ve tenkidine 
güveni olsaydı imzasını l:o -
3'ardt değil mi?. 

A. ŞEKİP 
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YAZAN: Profesör 
Hüaeyitı Şükrü BABAN 

(El\ orun ınül3katının mev
~ zuu cihan matbuatında 

beb" . bir ç~k .dedikodulara' se-
ıyet \'ermıştı. Orada Ispan -

Ya ve Akd · · enızde lngiltereye kar-
: harbi teşdit, Amerika duru _ 
, una karşı takip olunacak ta
k~r, Sovl·etler Birliğinin Tuna 
r·meransından sonra yükselt -
kgı ses karsı mihverin politi-
ası ve belki de japonva ile ya

:~:~ca_k itilaf görüsüln;üş ola _ 
t 1 ırdı. Bütün bu ihtimaller bi
taraf ve muharip matbuatın sÜ· 
Unlarına tahminler halinde ak

setti R l' · .. o?1a ve onun ardı sıra Ber-
t~~ mukalcmeleriııden üçüzlü it· 

1 akın ~ıkması bu tertibin daha 
cv~eldeııbcri hazırlanmakta ol -
d~ı,'lınu nefyetmez. Bu kadar bü· 
~·.uk bir anlaşma bir iki gün i
i'n~c ~crlcnip toplanamaz. Ni
Scukım ~spa.ıı~a dahiliye nazırı 
Ro ner ıle ıkı haftadır Berlin ve 
n .. mada konuşulduğu halde he-

uz ınuayyen kararlara varılmı
Şa benzemiyor. l\Iuhtelif •ıklar 
tctk'k ı · • . ı o unnıuştur:. ispanyanın 

~ıhvcr devletleri lehine harbe 
g.'rmesi yahut harbe girmeksi _ 
zın Ccbelüttarık'ın Alman kuv
k~·tleri tarafından iz'acını müm
b Un kılan arazi iaresi ve buna 
e\ııer harp harici değil de da-

~a Y~ni bir tabirle •harbe müte
•d.dını devre• ye girme gibi 
e_~nller düşünülmüş olabilir. 

Çunkü İspanya taşı Hitler ve 
lllusolininin elinde Afrika saha
~·· için ileri süriilnıesi derpiş e-
ılen bir peydektir. 

b'Alman ve İtalyan matbuatının 
pılha<sa Frankfurter Çaytung ve 
t opola Ditalva ve Jurnale Di -
?1va gazetelerinin mufassal neş· 
rıynt .. "h h . ına gore mı ver devletleri 
alı hazırın bir çok davalarına 
~~as etmiş olmakla beraber 

ustakbel Avrupa nizamını mü
~:~~re e~ınekten de hali kal .. ı~ 

gıllerdır. Fransız ediplerinden 
(~afonten) in başında bir desti 
sut ta~ıyan köylü kızın bu südü 
&atarak yaptığı kazançların ya
Vas yavaş çoğaldığını tahayyül 
e?.erek nihayet kendisine bu sü
dun bir ufak malikane temin e -
d.eceği neticesine varınca key .. 
I~nden sıçrı:varak destiyi ve i
ı'ndeki südü dökerek o günkü 
,.. azancından da nıahrum olması 
•kıbeti Roma bülyacılarının ta
sa.vvu-rlarını altüst etmezse nıiis
t~kbel nizamın esaslı sahası Af
~~ka _olaca,.kmış. Avrupayn kur-
ıyetı ve adeta Avnıpanın bir 

~tnadisi olınası, mcnabiinin be-
reti ve bolluğu Avrupa dev -

letıerince istismarı keyfiyetinin 
Pek yeni olması bu kıt'ayı (to· 
talıter) !er için bir olgun mey
ve gibi hazırlamış bulunmakta -
d~r .. Bütiin Avrupa ve Afrikaya 
hakını bir kondominyom (müş
terek idare) tesis edecektir. Av
rupa ve Afrika daima geniş ba
~~t _saha~.' gibi uzanacaktır. Bu 
~.vuk kutle karşısında Yeni 

Dunyada Amerika şimal ve ce
nuba hakim yekpare ve muaz -
lanı bir kütle teşkil edecektir. 
J.aponya da Uzak Şarkta adala· 
rılc Çin, Hindiçini ve Hindista· 
nı ile bir alem ve kutup teskil 
edecektir. ' 

Görüliiyor ki Berlin ve Roma 
tasavvur ve tahayyülde hiç de 
lıasis değillerdir. Bittabi bu bü· 
Yük tablonun gölgeleri derhal 
f.öze çarpar. Evvela İngiltere ha· 
a zinde ve kavidir ve postunu 
Paylaşmak istiycnlere suzişli U· 

Yanmalar hazırlıyabilir. 
Diğer bir meçhul ve vaziyeti 

gayri muayyen devlet de Sov -
Yet Rusyadır. Cihan böyle üç 
bih·iik kütleye ayrılınca Avru
pa ve Asyada mü~tcrek arazisi 
olan muazzam Sovyet Rusya ne 
olacaktır? 

Herhalde slav alemi Cermenli· 
ğin veyahut Liıtinliğin bir peyki 
?larak yaşayacak değildir. Bu 
•ki büşük istifham işaretinden 
ınaada canlılıklarını tanıatncn 

tnuhafaza eden Şimali ve Cenubi 
~vrıwa bitaraf veya harp hari
cı devletleri olduğu gibi tnz~ik 
•.Hında kurtulma gününü bek
lı:ven bir takını milletler de var
dır. Bunlnr da derilerinin di -
bağlannıasına atıl ve sok't se -
Yirci kalmıyacaklardır. Zaferin 
humarı ile mestolanlar ilk ay·ıl
rna sadmesinde bunların içten 
\le dı~tan iz'a(larıuı hissctınekten 
h·r k~ 1 kalamıyacaklardır. Çün-

u takriben bir buçuk asra 
~~kın bir zamandanbcri bir tek 
~;~nıan çizınesi görıneıniş olan 

ntanyo. bugün hnrp sahası ol
rn"-'!tur. Ingiliz bombalatı mu
~.Yen bir ıthratla yağmaktadır. 
?\ u~·uk Fransız şairi Hiirionun 

1.k~olyon için dediği gihi: •İs -
.' _al, haşmetıneap, istikbal kim
denın değildir, istikbal Albhın -
ır,. 

llüıeyin Sülzrü BABAN . ~ 

- -~-~--

---· 
iKDAM SAYFA - 3 

......... -l!iJ~'l(i>G~,IU~! Dün Ya Mesele '(!W~4J 
Macar . 
B 

T erbıye buhranı 
aşvekı• ı ı• .son .Posta'da Bay l\fuhid.din 

B_ırgen.ın (Terbiye Buhranı) 
diye hır ya~ısı vardı. Ben, işin 

• 
Tiençang'ın şimalinde 

muharebe şiddetleniyor 
Çunıgki.ng, 3 (A.A.) - Kiaııg

su ve Auhvey eyaletleri arasın
daki hududun şimal kıımıında 
Çin ve Japon kıt'aları arasında 
şiddetli muharebeler olmuştur 
_çın kıt'aları Hungtseh gölü. -

nun cenup sahiline bir hücum 
ya11mı.şlardır. Muharebe bilhassa 
Tiençang'ın şimalinde 'şiddetle 
devam etmektedir. 

Sinliler, japonlara karşı, Nan
kının cenubu şark.isinde de hü
cuma geçtiklerini bildirmekte _ 
<lirler. 

JAPON GENELKURMAY 
REiSİ İSTİFA ETTİ 

Tokyo, 3 (A.A.) - 76 yaşında 
b.ulunan ordu genelkurmay rei
sı prens Kanin istifa etmistir. Ye
rme. sabık h_arbirr nazırı. ve şi
malı Çındekı Japon orduları baş
kumandam ~eneral Lugiyana ta
yın edılmıştır. Yeni reis 60 ya
şı.:ıdadır. R~smen bildirildiğine 
gere, !".ensın istifasına sebep o
lan hadı.scler, Çin muhasamatı
~ın son safhasına girmiş olması, 
ıaponyada yeni bir milli bün • 
yeni.n teşkili ve üç taraflı pak -
tın ımza edilmiş olmasıdır. 

·Amerikanın 
Atlantik filosu 
kuvvetleniyor 

---·--
125 gemiden mürekkep bir 
fi:\l Atlantiğe gönderilecek 

Vasinııton: 3 (A.A.) - Bahriye 
Nezaretinin nesrettiği beyanata 
ııörc, Birlcsik Aımerika donan -
ması. •Yeni teskilatlandırılımıs 
bir 'kuvvet• vücude ııetirecektir. 
B'!: kuvvet. nasiükte bulunan 
ıınühıını do_n~nmadan baska. At
l~ntık denızmde de 125 parcalı:k 
bır donarunavı ihtiva ederoktir. 
Ameriıka donanmasına mensup 

olacaık olan bu yeni kuvvet. At
Iantik denizinde el' an mevcut. par 

calardan baska, in•aları bitti.kce 
bunlara iltihak edecek ııemiler
den mür;:,kkep bulunacaktır. Ye
nıden faal hizmete alınınıs gemi
lerle_ istimale salih hale konulan 
ge!"ıler dahi. :veni kuvvete iti. 
edıleceklerdir. 

---o--

lngiltereden çocuk 
nakliyatı durduruldu 

Londra, 3 (AA.) - Hükümet 
QOCUk taşıyan vapurların batı -
rılmı.ş olması yüzünden bunlara 
harp gemileri refakat etse dahi 
cosku.n . denizler ve fırtınalar' 
mevsımı olan kış mevsimind d . 1 e • 
nızaşırı mem ek_etlere çocuk sev-
kıyatını tarr.aınıle durdurmuş _ 
tur. Sevkiyat planının tatbikin
den vazl(eçilmemiş, şimdilik: te
hir edilmiştir. 

İsveçte fevkalade mü
dafaa tahsisatı 

Stoklıolm, 3 (A.A.) - Muhtelif 
müdafaa projelerine sarfedilmek 
üzere hükUınet 33 milyon koron
Juk fevkalade tahsisat. istemiş -
tir. 

• 
Tuna havzasında oynana
cak rolümüz vardır diyor 

Buda.peşte, 3 (A.A.) - .Ma -
car ajansı•: Hüktimet partisinin, 
yaz tatilinden sonra y_aptıgı ilk 
toplantıda başvekil Kont Tele -
ki Transilvanyan:n yeniden Ma· 
caristana ilhakının tarihi ehem
miyetini tebarüz ettirmiştir. 
Macaristanın istihsal taksimi· 

ne iştirak edeceğini bildiren baş
vekil: 

·Eğer bu taksim, evvela ve 
bilhassa Almanya ile yapılmakta 
ise, bu, yalnı.z Almanyanın siyasl 
kuvvetinden değil, ayni zaman
da Macaristanın coğrafva ve ik
lim vaziyetinden dolayıdır. Biz, 
bu taksimi, diğer Avruna millet· 
!eri ile anlaşma halinde tesis e
deceğiz. Bu bakımdan, Tuna hav· 
zasında da oynanacak bir rolü
müz vardır.• demiştir. 

111ACARİSTANDA YENİ 
İDARE KANUNLARI 

Budape>;te, 3 (A.A.) ,- •Macar 
ajansı•: ~iacar parliımentosuna : 
verilmiş olan Transilvanyanın 
ilhakına mütedair bir kanun lfı
yihasına göre, ilhak edilen kı
sımlar, meb'ınlar meclisinde ba~
vekilin teklifi üzerine her iki 
mec\isce intihap edilecek şahıslar 
tarafından temsil edilecektir. 
Di~·anet işleri nezaretinin bir 

kanun wojesine nazaran, yahudi 
mezhebi hariç \"e ortodoks dahil 
olmak üzere bütün mezhepler 
şefleri tarafından ayan kamara· 
sında temsil edileceklerdir. 

Amerikan .. İngiliz 
ticari münasebatı 

lngiltere 1.790 m.lyon 
dolarlık ihracat yaptı 
Ne\-york, 3 (A.A.) - National City 

Bank Of Nevyork, aylık bülteninde 
neşredilen rakaınlara göre, ilk harp 
senesi zarfınd:ı Birleş:k Amerikanın 

Büyük Britanya İmparatorluğuna 
yapnıış• oldu~u ihracat 1938 scnesln
dek.i 1.290 milyona mukabil 1.790 
mllyon dolara baliğ oln1ustur. 

İngiliz mallarının Birleşik Ameri
kaya ihracatı 1.070 milyon dolara 
baliğ olarak, İngiliz ticar f muva
zen~i aleyhine t.a.kribcn 700 milyon 
dolar açık arzetmektedr. 

Bülten ,hava hücumlarının baila
dığı tarihtcnbcri, Avrupa kılaların

da kaybetmiş oldukları piya!ialara 
rağınen, İngilizlerin ihracatlarını 
muhafala edebilmelerini kayde de
ger bir muvaffakıyet olarak işaret 

etınektcdir. 

A nton6sko demir muhafız
lardan memnun degilmi ? 
Bükreş, 3 (A.A.) - ·Reuter•: 
General Antonescunun Demir 

Muhafızlar azalarının yapmış ol
dukları taşkınl:klardan endişe 
ettiği bildirilmektedir. 

Bu taşkınlıklar dün ger.eral i
le Demir Muhafızlar arasında gö
rüşmeleri mucip olm~tur. 

Demir Muhafızlar şefinin te
şekkülü tasfiye için generalle 
mutabık kaldı.i{ı söylenmektedir. * Iltikrcı, 3 - (Stc!ani) Eski mat
buat ve propaganda müsteşarı En .. 
genetit.e-anu hakkında tevkif müzek-
keresi kesilmiatir. A.A. 

Amiral Darlan 1 Almanyada ham 
itham ediliyor madde buhranı. 

1 
1 

Donanmanın teslimi 
Fransayı zayıflatmış 

Londra, 3 (A.A.) - Hilr Fransa 
donanınası kumandanı Amiral l\1u-

seller radyo ile bütün dünyaya söy
ledigi sözlerde eski <imiıi Amiral 

Darlan'ı cdonanmasını Fransanın tes
limini ln1za edenlerin t!tnrine verd.i-

ği için en büyük hatayı t:lem.iş bir 
Anural olmakla:> itham etmektedir. 

Amiral l\.luselier Amiral Darlan'a 

şöyle hitap etmb~tir: 

cSizin bir tek kelimeniz bütün 
müstcmlckelerin donanınay; iltihak 
ederek zulüm altında bulwınn fakat 
ınağllıp olmam1ş olnl). Frans~ın ~
refile mücode1cye devaırunı temine 
kili bulunmakta idi.> 

-İngiltere İktısadi Harp 
Nazırının nutku 

Londra: 3 (AA.) - İktisadi 
harp Nazırı Dalton söylediği bir 

nutl1kta ezcümle dcmistir ki: 
Almanvada bakır eksikliği had 

bir sok"il almaktadır. Eksikliiri 
hissedilen diücr ham maddeler, 
henim istediğim kadar kıt olma
onasına r?><men netrol, demlr ha
litalar~ kaucu.k. kursun ve men
sucattır. 

Almanların isııal ettikleri mem
leketlerden vai?ma ettikleri net
rolü tamamen tükettiklerini J?ÖS· 

teren deliller mevcuttur. 
Vakıaları tetkik eden Dalton bu 

kıs Avrupada heyeti umumivesi 
Amiral Mu:.eUer sö~lerini şöyle bi- itibarile açlık olmıyacağını sÖy· 

Urıniştir: Iemistir. 
cAminıl Darlan'ın donanmasının ! İvi tevzi cdildiiti tal:dirde her

bütün enerji.:)ini Hitler ve Musolini.n.inj kese vetecek kadar yiyecek var-
emirlerlni yerine get~rmek için sar- dır. :M"cvzii açlıklar i6c Almanlar 
ıctmiı _ol""1SU14 acırun.> \ e:ıda maddelerini ~aldıkları ve * V111, 3 - (Havas) 18.COO ağır vahırt .mutad sekilde tevziine 
!-"'ransız yaralısl scrb~t mıntal<:aya l müsaade etmedikleri takdirde 
nakledilecektir. ·vuklllbulacaktır. 

o kadar derınce ta.raflarına git _ 
meden, ayni şeyin başka bir saf
hasından kısaca bahsedeceğim: 
~oca İstanbulun bir çok yer

lerınde ve yaşlı başlı adamlar a
r~sın?a, ?.irbirlerine karşı, şaka 
nıyetıne oyle küfürler, sövüp 
saymal~r ve öyle Iaübali, açık 
s~çık '~.zler sarfolu.nuyor ve bu 
sozlcr,. oyle vaz.'u hareket]erle 
beslenıyor ki bu manzaralar kar
şısında, tıpkı hokkabazın dediği 
gibi, insanın: ~ 

• - Bu adamlar, mutlaka li -
monla yumurtanın en pahalı za
ma~ında _ ~ünyaya gelmişler! 
. Dıyecegı geliyor. Fakat mesele 
lı~onla !unıurta meselesi olsaydı, 
b?yl~lerı, çoktan enfes birer ter
bıyelı çorba veya pa~aya döndü
rülebilirdi. 

Gelelim çocuklara• 
. Yine İstanbulun b~zı semtle -

rınde, henüz rüştc ermemiş bir 
t~kım çocuklar; yine birbirle -
rıne ~arşı hazan şaka ve bazan 
da munakaşa ve kavga neticesi 
01.~rak, öyle küfürler, sö-
~up. saymalar ve ö~·le la· 
uhalı, açık sa('ık sözler, tabirler, 
ıst.lah.l_a.r savuruyorlar ki, bun
ları goren ve duyanlardan biri 
de kalkıp bn yavruların kulak
Iarın~an çekmiyor. Terbiye me
selc;;ı ortayn atıldığı şu sırada, 
b~nım şu küçük yazımın da bel- ı 
k~ ~fak bir tesir ve faydası ola _ 
bılır. 

OSMAN CEMAL l{ı\VC.TLl 

KISAAJANS 
HA SERLERi 

• 

* Simia, 3 - Hindistan umumi vali
sinin harp malzeınesi tahsısatından 

382500• lngiliı: lirası, İngiltereye üç 
avcı t.ayya~i alınmak t.ı.ı.ere ayrıl

mıştır. * Melbourne, 3 - Av~tralyada 
sür'atle inşa edilmekte olan dört 
mayn ıcmistndc.11 ikisi denize ind.i
riLnıiştir. 

Lon<lra, 3 - Bahriye Ne7.areti 
Recoil balıkçı gemisine kaybvhnu.ş 

gözile bakıldığını tebliğ etnııştir. * Bom bay, 3 - (Reuter) Gandi, d"i.ln 
neşredilen bir tebliğde, kongre parti
si azasından sabırsızlık gösternıente

lerini talep ve bütUn azaya dognı
dan duğruya ve bihrasıta sivil ila

atsııliktc bulunınamalarını tavsiye 
ctıniştir * OlU..v::ı, 3 - Amerika bahdye Na
zırı, denizat•ıtarına karşı devriye 
ge:nisi haline ifrağ edilme}\ üzere 15 
büyük yatın Kanada bahriye,,;ince 
satın altndıtıını bildirn1iştir. * NusZau, 3 - Bahama :-ıdalannda 
kurulaca;( ü;,:cri tc.!tiş itin Amerikalı 
bir Amiralle bir general \•e yaver
leri t.:ıyyare ile buraya gelmişlerdir. 

......._ Clennont - Fcrrand, 3 - Sabık 

Nazıı·lardan jean Zay yarın aske, nıeth 
kemeye verilecektir. 
-• Vaşington. 3 - (Stefani) l\.I.ü
mcssill('r \·e ayan meclisleri harp 
temctti.ıle-rinden fevkalcide vergi al.in
ması hakkınd:ıki kanun lilyUıab. 
vip etınişlerdir. ( A.A.} 

---<>----

Sovyet tahşidatı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

!arda giılendirflıniş bulunmak
tadır. Karpatlarda Worochta şeh
ri, tanklar ve motörlü kıt'alar
]a doludur. Bir çok Sovyet mo
törlü kıt'nları, Kovno ve Wol _ 
bynia'ya gönderilmekte ve bu _ 
radaki Sovyet • Alman hududu 
bo:!'uııca tahşit edilmektedir. 

Moskovadan Bükre.şc ;:elen bi
taraf zevat, Alınan tehlikesi pro
pagandasının Sovyetler Birliğin
de fazlalaştığmı teyit eylemek , 
tedir. Söylendiğine göre, Sovyet
lerin Alnıanyaya gönderdiği eş
ya miktarı Azalmıstır. 

1 

BAYAN 
Mağazası 

283, İstiklal Caddesi 

Haco.pulo PasajJ 

karşısı 

Terki Ticaret 
Dolayısile 

Çorap - Eldiven 
ve Çantalar'da 

FtvkalMe Tenzilit 

Fırsattan i3t.i.fade 
eduıız. 

Umumi Harp 1914 yılında bas
ladığı zaman, yalnız Avrupanı.;_ 
değil, Okyannsların hiikim.iyeti 
davası da vardL Kayser Vilhclm 
Almanyasının donanması mab -
volduktan sonra, 1918 de Ver -
say sulh mnahedesinin Almanya
ya imza ettirilmesi üzerine, Av
rupa hakimiyeti Okyanuslarda
ki h!ikümranlık, Amerika, Japon
ya, lngiltere ve sonra da kısmen 
Fransa arasında tpaylaşıinııııtL 
-Bu paylaşma şu neticeyi hnsule 
getirmişti: Avrupadaki küçük 
milletlerin siyasi, iktısadi, içti -
mai mukadderatlarında İngilte-

Büyük Okga- Tırl~an vapuru 

l h 
.-. 1 zmıre Tırhac vapcrile 

nUS QTa Q• gidip geldim. Tırhanııı 
• • süvarisi ~iz kaptandır. Aziz 

kımıyet davası kaııtanın ı~are ct:iği ~ir_ vapu-
run tertemız, yerncklerının gü _ 
zcl, bütün servi:;]erinin ku:sur _ 
suz olmamasına in1kıin yoktur. 
Çünkü bu !?enç kaptan, ~ok ti
tiz? hatta hırçındır. Onunla, bi
ri isken deri} eye olmak iizere, biı 
çok seyahallerim vardır. İn~iliz-

• 
BÜ y Ü k harpten Önce 
başlıyan mücadele ve 
muaazaa bugÜn dahi 

devam ediyor.. 1 

re ve Fransa nazım vaziyette lnı
lunacaklar, Atlas ve Okyanus W>
nizlerine sahil müstemlekeler -
de İngiltere, Fransa devletleri 

YAZAN : Hamit Nuri IRMAK 

en büyük payları alacaklar, ida· ı 
relerinde buhınaıT müstemlekele
ri muhafaza edeceklerdi. 

1918 sulh muahedeleri yapılır
ken, Loit Corç ile Klemanso gi
bi iki usta diplomatın, Amerika 
Cumhurreisi müteveffa profesör 
Mister Vilson'u aldattıklarına 

Birleşik Amerika umumi cfki -
rında husule gelen kanaat kuv
vetlendi. Böylece Birleşik Ame
rika milletleri, AHupanın ibti
lfifl .... rına karışman1ak kararı ver
diler. 

1918 sulh nıuahcdclerile Al
manyanın Uzak Şarktaki müs
temlekesini Çingtav'yu alan Ja -
ponya, Uzak Doğuda tefevvuk 
ve bakinıiyet fikri üzerinde yü ... 
rümeğe başlamış, 1914 harbinde 
müttefik olduğu İngiltere, Fran
sa, Anıerika ile bu yüzden arası 
açılmış, bu suretle Amerika ile 
Japonya arasındaki rekabet, zıd
diyet fazlalaşmış, büyük Okya
nuslara hakimiyet davası ortaya 
çıkmış, bu davada İngilterenin 
Amerika tarafını tuttuğu görül
miiş, Londra hükümeti Japon -
ya - İngiltere ittifakını bozmuş
tu. Devam eden görü~ farkları, 
ıncnafi zıddiyetleri neticesinde 
.Taponyanın İngilteret Amerika, 
Fransa devletlerine meydan o -
kuyarak, Mançuriyi işgal eyle
diği görüldü. 30 ınilyon nüfusu 
aşan ve Çine tabi bulunan bu 
eyalette Japonya himayesi al -
tında müstakil bir hükümet 
meydana getirildikten sonra, 1935 
senesinde yine Ja;,onyanm Çini 
işgal, istila ile bu kıt'adan İn -
giltere, Fransa, Amerika hüki
nıetlerini, sermayedarlarını u -
zakla.~~ırınak istediği görüldü. ı 

Hakikati halde Alınanya, İtal· 
ya ve Japonya hükumetleri ara
sımla 1936 da imzalanan antiko
mintcrn bir pakt vardı. Bu pakt 
ile İngiltere, Fransa, Amerika 
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Soldan sağa: 
1 - Rutubetsiz; İçti.klcri.ınlzden. 

2 - Eski bir vergi; bir kumaş. 3 -
Orta. t - Kısırlık; Derviş nldUL 
5 - Doğrultarak değişUrmeler. 5 -
Büyük sözlük. 7 - İfade; parla.lı: sah
tişan. 8 - Bir renk; harap. 9 -
Sema. 
Yukarıdan aşaitıl'a: 

hükUınetlerine, komünizm ve 
Sovyet Rusya aleyhine mücade
le, muharebeye hazırlanıldığı 
anlatılıyordu. Japonyanın Sibir
yayı, Türkistanı, Almanyanın 
Kafkaslar~ kadar devam eden 
Sovyetler Birliği arazisini isti -
la edeceklerine dau İngiltere, 
Fransa, Amerikada şöyle, böyle 
bir kanaat husule gclıuişti. 

Halbuki 1933 de Almanyada 
Nazi idaresi kurulduktan, 1931 
de Japonyanın Mançuriyi istill 
eyleme•· aden •onra bu büyük 
de\letlerin hedeflerini, diinya 
servetlerinin taksimi, Okyanus -
!arda hakimiyet teşkil eylemiş -
ti. 

1914 harbinden sonra 1918 de 
yapılan sulh muahedelcrile bek
lediği menafii elde cdeıniyen İ
talyada, Almanya ve Japonya 
ile birleşmek fikri tedricen iler
lemiş, Cemiyeti Akvamın Ang -
lo Sakson ve Fransız milletleri 
menafiine dünya milletlerinin 
işletilmesini temin ma~dile 
kurulan bir ittifak mahiy·ctinde 
bulunduğn kanaati l;öklcşmiş, 
Japonya, Almanya, İtalya !ifil -
!etler Cemiyetinden ayrılmakla, 
İngiltere, Fransa ve netice iti -
barile Birleşik Amerika aley -
bine bilkuvve birleşmişlerdi. 

Geçen hafta Berlinde imzala
nan ittifak muahedesile, bu se -
heple mevcut bir vaziyet reıı -
ı:ııen tevsik ve ilan edilmiş olu
yor. Almanya ve İtalyadan baş
ka, bilhassa Japonyanın, Okya
nuslara hi.kim olmak davası, ga
yeleri, Birleşik Amerikayı li -
jkayt bırakamaz. Sükıinetin ve 
sulhün !csisi için, yalnız Alman
ya ile Italyanın İngiltere ile 
yaptıkları harbin neticesi kafi 
gelemiyecektir. Birle~ik Ameri -
ka, İngiltere karşısında, Japon
yanın Okyanuslara hakimiyet 
davasının da halli lazımdır. 

' Hamit Nuri IRMAK 

SPOR 

Balkan oyunları 
yarın başlıyor 

Yunanlılar dün geldi 
Yarın şehrimizde yapılacak 11 in

ci Balkan oyun.larında Yunaııi.>lanı 
tem.sil ede<:ek. aUet.ler, dünkü k.onvan
siyonelle e;elmifle.r ve i.ı:;ta.syonda be
den terbiyesi genel dittktörluğü ınü .. 
masilleri ve sporcular tarafından is
b.kbal edilmi:ı;erdir. 

Mi.satir sporcular, doğruca .ikamet
lerine tahsis edilen Suadıye ot.eline 
gitmişlerdir, Yunanlı atletlerin kafi
lesine Konstantin Bebis ri,'aset et
mektedir. Kafi.le ile beraber 5 Yu
nanlı gazeteci ve 50 den iaz.ıa seyirci 

ielmiştir. 

Yunanlı sporcular şu_'"'llardır: 

KOŞCULAR: Neram.is, Yakovid.iıa, 

Bisbas, Karageorcos, Stratokos, R&-

l - Bir ağaç; Sıra. 2 - Erkek 
hizmetçi; esir. 3 - Gözetme. l -
Taharri, bir edat. 5 - .Araştırıp bul

ma. 6 - Tiınurlcnk'in tl kendiaL 1 
7 - Kaba bir dokuma; sözlük. 8 -
Tahassür nid:ısı; bir erkek i.smL D -
Kıymetli bir taş. 

Dünkü bulmacanm lı.alledll:miıt teklıl ı 
Soldan sağa: 

gazos, Mavropostolos, Mruıtikas, Ko

ussidis, Kyriakidiıı, Filippidi.t, Dra

panakis .. 
1 - Da; İkdam. 2 - El; sual. 3 -

Damla. 4 - Ana: A.A. (Anadolu A
jansı). 5 - Timurlenk. 6 -, İs, s.ia.. 
7 - Alfıka. 8 - Lilne; Le. 9 - Çi
lek; At. 
Yukarıdan aşağ1ya: 

1 - De!atır. 2 - Al; Nis. 3 - Dam.; 

Yugoslav atlet kafilesi de bugilıı 

~ehrimize &elıniş olacaktır. 

Ali. 4 - İsa; Lll. 5 - Kumarhane. 
6 - Dal; Kek. 7 - AIA; (h) Esa (pJ 

8 - Ani; la. 9 - Sakamet. 

Taksim Sineması 
Bugün Matinelerden itiba

ren mevsimin büyük filmle
rinden TÜRKÇE sözlü 

İSTİKLAL 
Kahramanı 

İstiklal uğrunda bir kahramanın maceraları, bir vatanperverin 

kendinden ımv.etli düşmanma galebesi. Binlerce figüran - Bin· 

)erce asker: Cengilverane sahneler. 

ce, Almanca, Fran~Jzca bildiği i
çin, ecnebi limanlarına sefer e .. 
den ve <.-decek olan Tiirk \apnr
la~ının kumandanlığı, ona biçil-
mış kaftandır. Aziz, Yalnız ccn
tilm~n bir gemi süv;ri.si de"il· 

. d ~ ' aynı zaman a üstat bir kaptan-
~ da. Tırhanı, bir Şirketi Ilay
uye vapuru kadar kolaylıkla li
manlara sokup çıkarıyo;, rıhtım
lara, iskelelere yanaştınyor. Ga
lata rıhtımının Kadıköv iskele
sine adeta bitişik ola.;. ılr.racık 
kısmında, Tırhanı tam sekiz da
kik~d~ kaldırıp Saray burnuna 
getırdı; hem de bir sürü (apa _ 
rızları aşarak. 

Geminin ikinci, ii("Üntü kap
tanları, çarkçıbaşısı ~e kamara 
memuru da hep tal.dire layık biı 
Sl!rette \:azifelerinin ehli insan
lardır. Tırhan da, karaya otur -
duktan sonra, Haliç fabrikala
rında tamir edilemez gibi mil _ 
nasız söz]ere rağmen, Türk mü
hendisleri ve iş~ileri tarafından 

~üke~~e~ su_n;t~e tamir edilmiş
tır; sur ati kilıdır, kamaraları 
rahattır. Mersin battı icin yapıl
mış olmasına rağmen, İzmir po.
tasma da uymaktadır. Yalnı~ an
lıyamadı~ bir nokta var. Ge
mi rahatça 12 mil yapabileceği 
halde 10 mille sefer etmekte ve 
İzmire cuma günü 6 da varıp c11-
martesi günü 1 de kalkmakta -
dır. Bu kadar müddet, yük bo -
şaltıp almasına kifi gelmemek
tedir. Ya sü~'ati 16 mile çıkar -
mak, yahut lzmirde bir gün fu
la kalmasını temin etmek daha 
dop-u olur. 

Izınirden, Fuar kapandıktan 
sonra, ayrıldım. Kadeş seferden 
kaldırılmış, İstanbulda yatıyor, 
İzmirde halk ve yükler, vapur 
bekliyordu. Fuar kapanınca, o-
raya gidenlerin hep birden döne
ceklerini düşünmek Iilzımdı. Yoı 
cu çokluğu yüzünden İmıirde 
garip bir hidise oldu. Aziz kap
~n, gemiye fazla yolcu dolup d• 
1zmir vapurunun süvarisi gibi 
mahkemeye verilmemek için, iz
diham karşısında .. at bire gel-
meden vapuru iskeleden ayırdı. 
Geç kalan birinci ve ikinei mev
ki yolcuları, sandallar veya mo-
törle gemiye geliyorlardL Bu a
rada, bir güverte yolcusu da 
sandalla vapurun bordasına pi
di: 

- Gemide ailem kaklı, hıra .. 
kını.z da çıkıp ailemi ala;ynn, de
di. 

- Olmaz, dediler. 1 
Israr etti; bağırdı. çağırdı. A

ilesini gemide aradılar. V erclili 
isimde, iki çocuklu bir kadın çı» 
madı. Adamın feryadı ft benim 
ricam üzerine, daha sıkı bir a
raştırnıa yapıldı. Yine böyle bir 
aile bulu.namatı. Vapura girip 
kalmak için bu açıkgözün yalan 
söylediği anlaşıldı. Foyası mey
dana çıkaıı yolcu, gemi limandan -
ayrılırken sandaldan Aziz kap -
tana hakaret etmeğe başladı ve: 

- Sen Türk dej!-ilsin, soyun 
bozuk! falan gibi ır.ünasebetsi:ı: 
sözler söyledi. Aziz kaptan, me
gafonla, liman polisine ve acen
teye bu adamdan davacı olduğu
nu bildirdi. 

Vapur, sabaha karşı Grlibolu
ya uğradığı zaman, yolcu bindir· 
mek mesele-si yüzünden bir hd -
dise daha çıktı. Bir sandalcı, ge-
minin iskelesinde fazla yolcu a
lınmaması için nöbet bekliyen 
gemiciyi yakalay,p denize attı. 

Süvariden gemiciye kadar hü
tün mürettebatın, bir de, fazla 
yolcu almamak için, yaptıklan 
son derece üzücü ve sinirlcndiri--
ci mücadeleyi gnrdükten sonra, 
doğrusu hallerine acıdım. Gem;. 
cilik zaten güç ve mcs'ulivetll 
bir ,iştir .. Harp zamanındaki· müt 
kulata bır de yolcu izdihamını 
önlemek inzimam edince güçlük· 
ler ve mes'uliyetler artıyor. Bu
na mukabil aldıkları maaşlar, 
hakikaten azdır. Muhterem V&
kil Ali Çetinkay a'dan Denizyol
larının vapurlarda çalışan meı>
suplnrını korumasını, Türk de -
nizciliğinin ilerlemesi ve yük -
selmesi namına rica ederim. 

A. D. 

ÖLÜM 
Orman Konurı.r. Gf'ncl Knmulanh

ğ1 biklmi Nar:tf Canay ile l>i.'t Ta.bl,.. 
bi Hiılml Ca.ıta1' ve Hayrü.nnisa c .... 
na'.f'ın aanekrl Te nv-rhum. Sazml 
Canay'ı.n eşi Faima Ca.11.ay v~fat ("İo
:m~r. Cenazesi bucU.n B yoılu Ka.J.
yoncakulluk Top('ıff;rnlf'r ltaim
daki evlerlnd.t>n ..ut 11 de kaldm
tarak o.ile ~lığ-ma ddned•l..-el<
li• 



a&'l'P'A - t 

Suner'ln hare
keti tehir edildi 

Müzakereler memnuniyet 
verici neticeler vermiş 
IBerııe. 3 (A.A.) - Raınad.an 

Lıvx;re raıdyu;una bildiriliyor: 
~" ·· - ıecı.en oonra Mu-Suner uun Ol! .. .. üst .. 

ııolini ve Cfvan<> ile .fl.orw;m ur. 
Salahiyetli mahfıllerde Ber-

linde ·baslıyaralk Romada niha -
yet bulan m:üzaı1<:erele;de ooık 
meınnunivet verıc1 netıceler a -
lındıiıı. kavdediJıınektedir. 

SUNER'İN iHAREKE'l'İ 
TElHİR EDİLDİ 

Roma: 3 (A.A.) - İsı>anva Da
tıihve Nazırının hareketinin te -
bir ediJdijij haber alınmıştır. 

İtalvan •elahiY"ttar kahfille
rinin bildirdi~ ı;ıött. Suner'in 
hareketi ci...,..,ı ııebeplerden dl:>· 
lavı tehir edilmem.istir. 

Hamburg 
(Bqt.aariı 1 inci ıa!/fada) 

miler bomJlıardıman -1ilpeıi.jr, :İlti 
tııyy- U.lerilıe dönınemiot.ir

i:NGUJz riLoTLARJNIN 
ANLATI'lltLAlLI 

Londra, 3 <A.A.> - ~ carıam
t>aya bail!Jlan &~ Berlinin ıima
li pıbbindeki bır elelnrilt tabrika
llDa yapılan bücumlan bir pilot şöy
le anlatmaktadır: 

·-lıoardımaD& - - m.iisali 
ltlr •- idi. Bir -iMia bi:ü llıır
uran on beıı k.Mlar pro)Mlöriin hm
sn.eluindea kurtalar&k bemba.l&rımı
&I &Uılı. Aıt<a ıo- dön tJl,ddet

H inllllk •:rıDJ4br. 

ALMAN PiLoT ZAYİATINI 
TELAFİ içiN 

Londra, 3 (A.A.) - British Unlted 
Press Ajansına göre, 5-000 İtalyan pi
lotu Almanlar:n pilot za)'iatını ıeliı.fi 

<için Almanyaya &itmis ve Capronl 
Jenlcn m~kkil bir ı;ok küçük fi
loların Almanya isti.kamet.inde uçtuk
ı.rı &örillmüştür. 

----<>~---

Alman hücumu 
(Bastaartı 1 i11Ci sa11fada) 

IDTLEJl DE TAHMİNLERİNDE 
YANILDI 

Londra, 3 (A.A.) - Daily Teleg
raph, Almanların l.ngiltere ü.zerınde
lu muva!lakıyetsızl.ıltlerinden söyle 
bah>euncktedir; 

.Alman mi11etl harbin k.ış&an ev .. 

wl saferle »eiicelenttctlne Uma dU
..U.Ur. Her halde WU•rin kendisi de 
toplu hava hücumJaruım muvatfa
kıy-et.lne tmmn•ı ve lata. etmiştJ.r .. 
Zira İn&-illz bava kuvvetlerinin adel

ee faik dÜf'DJUl karşısında g-ösler
miş olduklan hayret verici muvaf
fak.Jyetleri tahmin etmek biraz l'Üçtü.r. 

Altı balta süren hücumlardan sonra. 
İııl;IU. Jı;avvef;•rl vıW10te ilk Pli 
oldufıı lı:adar hi.kim botlunmakta -
.... .» 

ALMAN TAYYAKELERİ ESKİYOR 

Londra, 3 (A.A.) - Reut<or'in ha
va muhabirine göre1 Alman hava 
kuvvetleri, zamanJ geçmit bir vazi
yete &innek ldilikesi karıı.sındadır. 

İnıilli eksperleri düşil.rülen Alman 
tayyareı..tinde h..- &ün bunun bir 
bilrlıanm.ı elde etmektedirler. 

Almanlar ı~ yeni modeller 
lı:oyacaltları yerde eski modellerde 
bazı delişiltliklerle iktifa etmeıırt..dir
ler. 

Bir eksperin muhabire söylediti 
ne göre Almanların kullandıklan 

malzeme ve bunların iilenmesi iyi 
olmak.la beraber, harp tayyaresinin 
esas vuı.!lanna lüzwnu kadar ehem
miyet vermemektedirler. Hülılsa tay
yarelerde müşahede edilen her §ey 
Almanyanm tayyare emniyetini, 
avc~la.rda sür'ate ve bombardıman 
tayyarelerin.de bomba lıitiabına fe

da ettiklerini teyid etmektedir. 

ı-~---~·-~---~ı. 

Askeri Vaziyet 

lngilizlerin gittik
çe artan ·muka
vemeti karşısında 

(~ltıneden detıom) 

büyük hir gayret sa:rfetınişlerdir 
Uzun miiddet, daha ziyade, İn
gilterenin müdafaasına ehemmi
yet veren ve hu itibarla daha 
fazla av tayyareeiliğini kuvvet
lendiren İngiliz hava ordusunun, 
artık bombardıman birliklerini 
de arttı:rcbğı görülmektedir. Bu 
bombardıman alaylandır ki, 
Noneçten Fransanın Atlas Ok
yHusu sahillerindeki Loryan 
harp limanına kadar, Alman ih
raç filosuna ilticagah olabilecek 
bütün limanları, koyları ve kı -
yıları hemen her gün bombalı
yarak Alman hazırlıklarını al
tüst etmişlerdir. Ayni zamanda, 
Berlindekiler de dahil olmak ü
zere, Almanyada ve Alman iş -
galin de bulunan topraklarda _h~r
hin ,-e bilhassa ha\'a harbının 
idamesine yarıyan büttin sanayi 
müesseseler ini, nakliyat merkez
lerini ve vasıtalarını tahribe ça
lışmışlardır. Hali da hu iıı üze
rindedirler. 

Neticede Alman haşkumaıı -
danlığı, hava üstünlüğünü elde 
edemediğini ve hazırladığı ih -
nç vasıtalarının da kısmen tah
rip edildiğini görerek ingiJtere
ye bugünkü sartlarla muvaffa -
kiyetli bir istila taarruzu yap. -
mak imkansızlığım kabul ctmış 
ve bu işi, daha büyük vasıtalar
la daha muvafık bir zamana bı
raknuş j!1irünüyor. Belki de Ak
denizde İtalyanlar - ve razı olur
larsa !.nnn:vollar - kat'i bir ha
rekele ieçtikleri zaman, Alman
ya da, Büyük Brilanya adasına 
çullanacaktır. 
Almanların, İngiltereye taar

ruzdan büsbütün vazgeçti~l.er'. -
ne hükmetmek doğru deı,.,lclır. 
Harbin dei{i~mez prensiplerin~en 
biri olan baskını seven ve du~
manını miittefiklerinin müşte -
rek taarruzlarile a~;ni zamanda 
sıla•tırmağa ehemmiyet veren 
Alman genclkurma)·ı, fırsat kol
lamakta olsa gerektir. Bu ara -
da, az çok şiddetli hava ~aarruz
larile İngilizleri yormaga, .11~-
atmağa (alışacağı da t.abııdır. 

;akat her geçen günün Ingilte
revi biraz daha ku\'vctlendir
m~kte olduğunu ve l:i~. ~üdde.t 
daha geçtikten .so~~a ~ıı~uk Brı
tanya adasını ıstıla fı~r~ne ve
da etmek icap edeceğını de u
nutmamak lazımdır. 

ABİDİN nA VER 

lngiliz kabi;.ıesi 
(Bast<ıarfı 1 inci sa11fada) 

J. Reith. Naft;.live Nazırı: Yatbay 
M. Brabazon, Dominvonlar Na
zırı: Tedivat G<ontrolörü Viıkol't 
Cranborne. Hfıkimler Heyeti Şe
fi Lordluğuna: Dooninvonlar Na
zırı Vikont Caldecote (istifa eden 
Lord Hewart verine) 

Harp kaibinesirılıı aza.ıı, Basve
lkal"t Lordu ile !Maliye Vl! Mesai 
Nazırları da alınarak beşten se
kize çıkarılmıştır. 
KABİNE DEGİŞİKLİGİNİN AL

MANYADAKİ AKİSLERİ 
Berlln, 3 (A.A.) - D. N. B. bil

diriyor: 
Alman siyasi mahfillerinde İngiliz 

kabinesinde yapılan de-ğişiklikler kim
seyi hayrete düşürmem.iı;tir. 

İngiliz bükUmetinin bilhassa ~ 
siyasetinde hiç bir değişıklik beklen
memektedir. 
~Hn mahfilleri İngiliz kabine -

sindeki tebeddüllerin hiç bir suretle 
Almanyayı. alAkadar etmMifini be
yan etmektedirler. 

Londra, 3 (A.A.) - Çemberlayn 
muha!azakAr partisi reisliğinden de 
isti.fa etmiştir. Yerine Çörçil':..O in
tihabı muhakkak sayılmaktadır. 

- Adil Tuca'. Hazreti Padişah 
•eninle müşavere edilmesini fer
man buyurdu .. dedi. 

Adil Tuca ise, esasen düşmana 
dair. ~alıiına_t alarak Koca Alay
beyının emrıle gelmişti. Padiı;a-

(Btıftarıı;fı. 1 iftci aaııfadaı) hın çağırdı.ğın<k.n haberi Yoktu. 
lamqtır. ÇllııJtii, kuvvetli lılr Adil Tuca, Hüsrev beyin söz • 
müdafaa tertibatuuı sahip o- !erine hiddetle mukabelede b u-
lan İngilizer Britanyaya hü - lundu: 
cuın eden Alman tayyarele - _ Canım, şimdi en birinci mü 
rine zayiat verdirirken, Al • şavere, muharebe etmektir. Be-
m an planına giire istila üsle- ni Koca Alay>beyi gönderdi, Düş-
ri olarak kullanılmak üzere man alayları görünmüş, çarha 
kıtaat tahşit edilen, fa.kat mü- hamber eleşıneğe başlamış. Her-
dafaa tertibatı zayıf ve İngi- kes sancağının dibinde bulunsun. 
lizlerce bilinen Manş liman- Alaylar ağırlıklarından ayrı kon-
lanna fiddetli akınlar yaptı- sun! .. 
!ar. Dedi. Ve, ne Hüsrev beye ve 
Müdafaası zayıf işgal mm- ne de Padiı;aha ve, veziriazama 

takalarmda oldukça ağır za- bakmadan ve, bir laf etmeden a-
yiat veren Almanya şimdilik tına bindi ve, sür'atle alayına 
müdafaa harbi yapmıya ka - doğru yıldırım gibi hareket et-
rar vermiş bulunuyor. ti. (1) 

İşte, bugün hava muhare - Bu suretle ortada meclisi harp 
belerinde görülen nisbi sü - falan kalmamıştı. Koca Alaybe-
kunun en akla yakın sebebi yin emri yerine gelecekti. Adil 
budur. Bu sükun hiç şüphesiz Tuca haberi getirmişti. Herkes 
büvük ve yzun bir hava mü- alayının başına koşlIL 
cadelesine hazırlık vakti \'e - Bu sırada Bali bey tarafından 
ren bir takviye fırsatıdır.• , yakalanan bir harp eoiri Padişa-

•--------------IJ ı ha göndcrilmi<;ti. 

R. AD Y O 
DALGA UZUNLOOU 

T.A.P. 31.79 m. 9445 Km. ZO Kw 
T.A.Q.19.47 m.15195 Km.20 Kw 

1648 m. 128 Km. 120 Kw. 

4 Birinciteşrin Cum• 
7..30 Proırram 
7.35 Ha.f.i!f uroıu:am (Pl.) 
8.- bians haber !eri 
8.1 o Ev. !kadın - yeınelı: ~ 
8.20 Hafif 'Pro.ııraımııı devamı 

(Pl.) 
8.3(} K.ıapan~ ı 

12.30 Proırram 
12.33 Kadmlar lkfune beveti ' 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Müziık: Halk havalan 
13.20 J{arışık 'Proı?ram (PL) 
18.- l>rOOTam 
18.03 Radvo .Swi~ kuarteti. 
18.30 Türlk mUziği 
19.30 Memleket saat ayan. 
19.45 Fasıl heyeti 
20.15 Radyo .ııazetesi 
20.45 Teu:ıısil 
~1.30 Konuşma (İıktisat .saati) 
21.45 Tüıık mü7.i.ıti 
22.30 Ajans haberleri; Kambi

w - Nırlrnt Borsası (Fiat) 
22.45 Radyo Salon Orkeo>tr.ıısı 
23.- Dans rnuziiti (PT.) 

Şehir Tiyaro
sunun dili 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

bl •Şehir Tiya.trosund.a. evveıa .11.o
ouşma.yı bilen anısı. anmaya hle de 
haJl:ku:nız olmaz, eünkü konuşmayı 
bilmek ten ne kasdeili&imizi sarih ola
rak ifade edemeyi:ı. 

l\Icsl~ktaşunın .Şehir Tlyatrosun~ 

da oynamasını bilen arllst» arama.sı
na celinee: AJtayüz a.sır içinde tya.t.ro 
nanu.na ne yapılmıştır ve oyna.ma
sun bilen ka.C' kişi sayılabilir! Bunu 
P'""k merak ediyoruz. İst:ınbul ~bir 
Tiyatrosu ise, g-e-ne Ulwıay'ın ,.eçen 
seneki tenkidlerinde uzun uzun met
hetmiş olduğu bir C&hlde, bir Nevin 
Ak.kaya, bir Sam.iye, bir Tatit, bir 
Hadi, bir Sami, bir Necdet Mahfi, 
bir l\Iüttt, bir Sua.vi yetiştirdi. Da
rillbedaylden yetişen büyük ian'at
kirlanınızı saymamak ş::ırtlle bu i
simler on beş, yirmiyi bulur. Eğer 
on beş s~nede bu kadar ve da.ha JyJ
Jerini :retişUrm.Jş olan bir diyar var
sa. Llunay lüUen söylesin. 

SELA:.:i İZZET SEDES 

İ stanbv.l Dördiincii i cTa M e -
murlv.iiv.ndan: 

İstanbul Tütiingümrük Ke -
merli sokak 2:l ımmara<la A\xbl
hamit Ancelis oğlu Burhan'a: 

Türkiye İs Bank••ı tarafından 
16 Birinci Tesrın 1939 vadeli ve 
31555 numaralı bir kıt'a 1900 li
ralık emre muharrer senetle 'ba
lkivvesini teşkil edtın 1760 Türk 
lirası ile lbermucibi leahıhüt 
16.11.939 dan itibaren /~ 8 buçuk 
faiz ve 18,75 cyyaım ımütcahhire 
faizi ve faizin muamele yerııisi 
ve % 5 avukatlık ücretile birlii.1<.
te tahsili iç.in aleyhinize haciz 
yolu ile talkip talebin<le bulunul
ması üzerine dairemizin 940/IMQ 
numaralı dosvasından tarafın!ca 
ııönderilen ödeme emri i!kaanet -
J!li.lıınızın meçhul ikaldığı mesru
tıatile iade edildiğinden icra tet
k.i:k im€rclince ödeme emrinin bir 
ev müddetle ilanen tebH.i!ine ka
rar wri1mistir. 
İşbu ilan tariiltinden it>baren 

bir ay icinde borcu bütün faiz w 
masraf ve sair teferruatile bir -
tikte ödemeniz ve şayet ıborca 
bir itirazınız varsa yine ıbu müd
det zarfın.da bir istida ile bildir
meniz ve itiraz etıınediğiniz tak
dirde ibu müddet icinde mal be -
yanında bulunmanız, ımal beya
nıru:la bulunmadığınız veya ha
kikate muhalif l:ıevanda bulun -
dui!unuz takdirde hapis ile ceza
landırılacağınız ödeme emri ma
kamına !kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. (29-314) 

istan~u.1 levazım Amirliği Satınal_ma Komisyonu İlanları 
Davut.pasa a!kerl fırmı bamurbane

aine ru temin edecek depo yaptınıa
calrtır. Pazarlıkla eksiltmesi 10/10/ 
840 -ı<:mbe filı>il saat 14 de Top
hanede Lv. Amirliti .. tın alma ke>
misyonunda yapılacaktır. Keşi1 be
deli ol82 lira 68 lruruı; ilk teminatı 

lle lira 22 lruruştur. Keşif ""' prtlan 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nun! vesikalarile belli saatte komis-
yona ı:eJmeleri. (457 - 9309) 

* 

766,4-00 kilo .kuru ot ab.nMakbr. 
Pazarlıkla eksiltmesi ll/10/940 cu
ma günil saat 14,30 da Tophanede 
İst. lN. Amirlıti satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin \>E.OOli 
47,900 lira ilk teminatı 3592 lira SO 
kuruştur. Şartnamesi kom.iqonda 
&örülür. İste.kl!lerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. (460) (9312) 

* Davtıtpaea ask.erl fırınında sıcak 

su tesisatı 7aptınlacakbr. Pazarlık-10,000 adet soba borusu, 1000 a-
det •oba arka dirseği, 2000 adet ala- la eksillmesi 10/10/940 periembe &ü
tranga dir90k 5/10/940 cwruırtesi &ü-ı nü saat 14,ı5 de 'rophanede Lv. A-
nü saat 11 ~ Tophanede LevlllID mirliği satın alına komisyonunda ya-
Amirliği satın alına korırisyonunda pılacaktır. Keşi1 bedeli 990 lira ilk 
pazarlıkla satın alınacaktır. İstek- teminatı 74 lira 25 kuruş1ur. Şıırt-
Hlerin nümune ve teminatlarile bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

(471) (g364) 

* Davutpaşa askeri fırınında 11cak 
ve 5oğuk su tevziat ıebekesi yapb
rılııcal<tır. Pazarlıkla eksiltmesi 
10/10/940 pertembe ııünü saat 14,30 
da Tophanede Lv. Amiı;hti satın al

ma koınisyonımda ;yapılacaktır. Ke
sif bedeli 932 lira 47 Jı:uruıtur. ilk 
teminatı 70 liradır. Xeşi1 ve prtna
mesi komisyonda &örülür. İstekJlle

rln kanuni V<!Sikalarile belli .saatte 
koınisyona gelmeleri. (455 _ D307) 

* Dikim evlerinde bil lkıniş olan 165 
ton yünlU 1<.ırpıntıdan battanise yap
bnlacaktır. Pazarlıkla eks.;luılesi 

H/10/940 pazartesi &ünü saat H,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yupılacaktır. İn'~1iye
nin tahmin bedeli 1320 lira ilk te
minatı 99 liradır. Kırpıntılar bir ve 
ilti No.h dikim evlerinde görülebilir. 
Battaniye nümune:.i ve şartname ko
misyonda görülür. (i76) (9438) 

name ve keşif komisyonda görülür .. 

İsteklilerin kanuni vesikalarile belli 
saatte .komisyona ıelmelerj. 

(456 - 9308) .. 
Davutpaşa askeri bnnının elektrik. 

ve su tesisatı yaplınlacaktıJ". Paz.ar
hkla eksiltmesi 10/10/940 perşem
be ıünü saat ıs de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır }{eşit bedeli 970 lira Ti 

1turuı ilk teminatı 72 lira 82 kllrtli
tur. Keşif ve eartna mesi komisyonda 

görtillir. İstekliler.in mühendis veya 
ikinrJ sınıf ure olması veya göste-
rilmesi iarltır. (454 - 9306) 

* 
On bin çi1t terlik alınacaktır. Pa-

zarlikl.a eksiltm..si 14/10/940 pazar
tesi günü saat 15 de Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satın alma kom.isyonwı
dn yapılacaktır. Tahmln bedeli 29.000 
lira ilk teminatı 2175 liradır. Nlimu
ne ve şartnamPsi komisyonda görü-
lür. (475) (9437) 

2,5 ile 3 santim !ırunda 25 metre - Çocuk H ekı mi mm 
bronz çubuk almacakUr. Pazarlıkla ur. Ahmet Akkoıunlu 
eksiltmesi ll/l0/94o cuma günü sa- Taksim-Talimhane Palas No. 4 
at 15,15 de Tophanede..Lv. Amirliği 

Pazardan maada her gün oaat 
!)Qtın alma komi&yonunda yapılacak-
tır. İ ~tcklilerin nUmunelerile bera- l ılil•J5•ıllleıiınas:i:nznıiır'1"!13Tll"ll1i:' ı14z::ı"•12ı1·7İıılımmııll 
ber komisyona gelmeleri. (477) (943Q\ * . ------------ . 

On bin sekiz. yüZ çift ~rlik •alına- l 11•••••ımaı:ım•ım::m:m11::a 
caktır. Pazarlıkla ek•iltmesi 111101 Dr. Hafız Cemal 
940 cuma günü saat 14,30 da Topha- ( Lokman Hekim) 
nede ist. Lv. Amirliği salın alma ko- DAHiLiYE MÜTAHASSIS! 
Tllliiyo;ıunda yapılncaktır. Tahmin be-
deli 29.700 lira ilk teminatı 2227 lira 50 OivanyoL1 104 
ı-::uruştur. Nümune ve sartnamesi ko- l'ıamzm••mmıag;mımımnıı~ 
misyonda görülür. (474) (9436) ... 

9500 adet kıl Yem toı·bası müte
ahhit nam ve hesabına alınacaktır. 
Pa:tarlıkla cksilln1t.-sl 9/ 10/940 çar

şamba günü saat 15 de Tophanede ı 

L\. Amirliği satın alma komiı,.;yonun- 1 

d<.ı yapılacaktır. Tahmin bedeli 10,450 
lira ilk teminatı 673 lira 75 kuruş

tur. Nümunesi komisyonda görülür. 
isteklilerin kanuni vcsikalarile beni 
sa~lte komisyona gelmeleri. 

(452 - 9Z04) 

----- - - --------
DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
ClldlJ'e we siilLl'e~JVe miltehaadı 

Adres: Habı1li Cataloilu 
yolnıııu Jıöşeslndt N ·ı. 43. Tel. 2381)1 

----------- ----
İmtiyu Sahi!ıi ve Ne~lyat Dl
~eklörü: E. İZZET. Easılcbğı yer· 

SON TELGRAF Basunevl 

Beykoz Tümen Satınalme Komisyonundan 
1 - Selim.iyeye tcsUm 500 tf'n ve Tuzlaya teslim 200 ton yulaf ayrı, 

ayrı olmak üzere 16/10/940 tarşambrı günü saat 10 da Bcykozda Halk J•ar
tisi binasında Tümen satın alma komisyonunda pazarlıkla satın o.lınaca.k:Lır. 

2 - İlk teminat 500 ton i~in 3000 lıra ve 100 ton için 600 liradır. 
3 - Evsa.f ve şeraiti her gün mezkUr komisyonda görülebilir. (9420) 

lstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden 
Muhtemel hava vaziyetıeri.ni gemilere bildirmek üzere 3 adet işaret dire

ği açık ~ilbn.e ile yaptırılacaktır. Tahmin bedeli •1350> lira yüzde 7,6 
teminat muvakkatesi clOl> liradır. Talip olanların vezne makbuzu veya 
teminat mektubile ihale &ünü olan l?/10/940 perşembe saat 15 de Galata 
Rıhtım üzerinde Mıntaka Liman RP.isHği satın alma komizyonuna ve §artna
meyi almak i~tiyenlerin riyaset idare şubesine her gün müracaatları il~n olu-
nur. (9386) 

Beykoz Türnen Satına l ma Komisyonundan 
ı - 500 ton ekmeklik un 25/10/940 cuma günü sarıl il de Boykoz Halk 

Partisi binasında Tu.me:n satın alma komisyonunda kapalı zartla Eat.m alı

nacaktır. 
2 - İlk teminatı 6000 liradır. 

3 _ Evsa.f ve ~eraiti her gün meıkdr komisyonda görüh~bilir. 

4 - İsteklilerin belli saatinden birsaat ev\·eline krıô r .hanuııi ŞL·kilc?eki 

teklif mcJ.:tuplarını komisyona vermi;ş olmaları şarttır. (9421) 

e YAZAN: M. Sami Karayel -1 e Behram paşa kumandasında ol
duğu halde ikinci hattı teşkil etti. 

Daha sonra kapıkulu ve saire 
ile beraber Padişah mevki aldı. 
Ordu bu suretle tertibat aldık
tan sonra ağırlıklar gerilere bı
rakıldı . 

KANUNİ SÜLEYMAN 
ViYANA KAPILARINDA 

Tefrilca Na. 23 

Esirden alınan malıiınata gii -
re düşman ovaya nazır bulunan 
boğazdan ilerliyordu. Ve, tepe -
!erde de düşman bayrakları gö
rünmüştü. Adil Tucanın haberi 
doğru demekti. Vakit kaybedi -
lecek zaman değildi. 

Bunun üzerine ordu, düşma
na kat'iyyen belli etmeden yü
rüyüş esnasında muharebe ter -
tibatı aldı. 

Birinci hattı teşkil eden Ru -
meli askerleri, Anadolu asker -
!erile Yeniçeriler muharebe ni
zamı alıncaya kadar ormanJa te
settür ederek silfıh altında kal
dı. 

Öğleden sonra dehşetli bir fır
t:na başladı. Muhaç ovasında toz 
duman birbirine karıştı. Bu mü t
hiş kargaşalık e.snasında her kes 

birbirini görmez oldu. Bunu'l ü
zerine Kanuni Süleyman, kıta
atın ormandan çıkarak geri çe
kilmesini emretti. 

Çok geçmedi, fıttına birden -
bire durdu. Muhaç ovasını kap
lıyan Türk ordusunun kılıç ve 
mızrakları, güneşin ateşile par
lamağa başladı. 

Padişah orman gerisindeki 
kıtaatı meydana çıkarmıştı. Ru
meli askerlerile Yeniçerilerden 
ve bir kısmı da topçulardan mü
rekkep olup İbrahim paşa ku -
mandasında bulunan birinci hat 
(Foldvar) a doğru ilerledi. 

On bin Yeniçeri ile miktarı M
fi toptan ve Anadolu askerlerin
den teşekkül eden kıtaat da 

(1) Pcçcvi cild, 1 S. 9L 

Padişah İbrahim paşa ile sair 
erkan ve ümerayı m aiyyetine a
larak efradı teşvik ve teşci için 
alayları d.olaşmağa b~ladı. 

Kanuni, her alayın saneağı. di
bine geldiğl zaman ellerini gök
yüzüne kaldırıp dua edi.vor ve, 
askerlerine zafer diliyordu. 

Kanuni, ilahi dualarile asker
lerinin gayret ve şecaatini bir 
kat daha tahrik etti. 

Türk ordusu il~yi dini islam i
çin uğuru Padişablde fedayi can 
edeceklerine vemin ettiler .. 

Veziriazam -İbrahim paşa, as
kerlere şöyle bir nutuk irat et
ti: 

- Uğuru Padi.şahide dilaverlik 
edenler mazharı atıfet olacak -
tır. 

Bütün efrat, bu teşvikatı cen
giıverane ile şev>k ve gayrete ge
lerek muharebe emrine fevkala
de bir sabırs.ızlı.kl.a intizar eyle-
diler .• ( .Arkaıı ııarJ 

-~n 11 rtı:u u..... • 

-- --·--- --
ı -.- ~1941 --

lı_ı_sT_AN_ıu_L_B E_LE_DI Y_Es_ı N_DE_N_.I 
K<tlf İlk -li ı-ınat 

-.7a 228,38 Darillaceu milessesesindeki ıı..rnıardan 4 odedının ıamır ve 
1eodidl. 

821 ,64 81,83 Darül.Acez.e müessesesinde mevcut ild 11~p merdivenin kflr-
&ire tahvili. 

~i! bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı ~!er ayn, ayn 
açılı: eksiltıı:ıiye konulrnUŞtur. Şartnamelerl zabıt ve muame!At müdürlüğ(I 
kaleminde ıör1llecektir. İhale 11/10/940 ouma !lfuıil saat 14 de Daimi Encü
mende 7apılacaktır. Taliplerin ilk teminat mıılı:buz nya mektupları, iha· 
lıo tarihinden 8 &ün evvel Fen illeri müdtlrlüğüne müracaatla alacakları 
fmn1 ehli7'et ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesi.kalarile ihale günü muayyen 
"8&tie Da.imi Encümende bulunmaları. (Dl61) 

• Daimi Enc!imenin 1/10/940 tarih W 8618 sayılı ltararile bir ton kok kö
l!ıürü nakliye ücreti Yeşilköye 450 lruruı;, Adalara da 250 kuruş olarak 
tesblt edildiğinden Yeşilköyde bir ton kömürlin alıcının vasıtasına teslim 
2550 ve Adalarda 2350 kuruş olarak oatılacaıı ilim olunur. (9449) 

Beykoz tunie n satın alma komisyonundan : 

cıa.ı 

Jıllkları 

Ton 
bt le. 

Ura Saan 

Nohut 83 • 45 14/lO/HO pazarlesl 10 
Nohut 88 445 J > 11 
Nohut 4D,5 670 > > l B 

1 - Muhtelif ıarntzonlann ııerıel il< ihtiyacı lçlD yıılı:anda yazılı nohut
lar hizalarında ı&teril~n gün ve oaat !erde kapalı ıarlla ekiiltmiy~ kon _ 
mU1tur. 

2 - Eksiltme Beykozda Halle Par liııi binasında tilmeıı Atın alıaa .Jıo
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve ieraitltri her &ün ~zlı:tır koııtsyonda görOJebillr. 
4 - İsteklilerin hizalarında &öııte rilen oaatlerd~ blr saat evveline ka

dar kanun! &eklldeki teklif mektupla nnı lı:oa.llyona vermil olmaları JA-
r;ımdır. (9204) 

Beykoz Tümen Satınalm• Komisyonundar 
lllJı;U.n iııı: To. 

Cinsi Kilo Lira Elıılltme aün ve Saati 

Patates 73500 700 Q/10/940 salı &ünü 10 da 
Patates 73500 700 > .> > 11 de 
Patates 73500 700 • > > • 15 de 
Pat.:ıtes •2000 375 > > > J6 da 

ı - Muhtelil kıt.aların senelik ihtiyacı için yukarıda yazılı patates 
hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zar!la eksiltmiye konulmu§
tur. 

2 - Eksiltıne Beykoz Halk Partisi bina.sında tümen satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şeraiti her gün meıkfu komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin hizasında gösterHen saatlerden bir saat evveline kadar 

kanuni şekilneki teklif mektupları komisyona vermeleri lazımdır. (9006) 

-----·--·-------------------
Gümrük Muhafaza Genel K. Istanbul Levazım 

Amirliği Satınalma komisyonundan: 
11-1. 'l'cşrin 1940 cunta günü saat 15 dE: açık eksiltn1e suretile 500 

takını kışlık er elbisesi alınacaktır. Muhammen bedeli 5750 ve ilk temı

natJ 431 lira 25 kuruştur. Evı;;afile nüınune ve şartnamesi komisyonda her 
gün görülebilir. İsteklilerin teminat tnakbuzlarile gününde Galata l\'Ium-
hane caddesi İbrahım ru.rat hanındakl komi~yona gelmeleri. (9084) 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonund!ln 
Cinsi Miktarı İlk Te. Gün ve aaall ---------------------------
Pirinç 
Pirinç 
Pirini,, 

23100 
23100 
23100 

675 
675 
675 

7/ı0/940 Pazartesi 
> • 

> • 

10 dn 
ıı de 
15 de 

ı - Muhtelif kıtalarm senelik. ihtiyacı için TUkarıda yazı!ı pirinçler 
hizalarında gösterilen &:ün ve saatlerde kapalı zarfla ekgiltmiye konulmu~

tur. 
2 - Eksiltme Bcykozda Halk Parti binasında Tün1en satın a1ma komi& 

yonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şeraiti her gün me:akU:r korr.isyonda görillebilir. 

4 - isteklilerin hizalarında gösterilen saatlerden bir saat evveline k:ı
dar kanuni fjek:ildeki tekh!lerini komisyona ver~ olmaları lfızımdır. 

(9000) 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktör l üğünden 
Şimdiye kadar mekt<obe kaydedl !mil olan talebe adedi alınacak mik

tan teeavU. etmiş olduğu eibetie ll§a ğıdalti günlerde bir &iriş müsabalrn 
imtihanı yapılacaktır. 

7 /Bir!nelteşrln/HO Po•""'al: 
Saat 9 dan 12 ye kadar cej>ir, Trikonometri 
Saat 14 den 17 ye kadar Geometri 

8/Birlnd*"rln/1948 salı: 

Saat 9 dan 11 e kadar fizik 
Saat 13,30 elan 15,30 a kadar kimya 

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

Mektebe yazılı saatlerden geç gelenler, kayıt karnesini yanında bulun
dwınıyanlarla kopye kalen1sjz veya mavi mü..rekkepsiz e:elenler imtihanları 
iştirak edemezler, (9303) 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan 
ı - ~elimiyeye teslim 500 ton, Sileye teslim 200 ton ve tuzlaya teslim 

100 ton arpa ayn, ayn olmak üzere 16/10/940 çarşamba günü snat 11 de 
Beykoz Hallt Partisi binasında tümen satın alm.n komisyonunda pazarlıkla 

•alın alınacaktır. 
2 - İlk temlruıt 500 ton için 3000 lira, 200 ton için 1200 ve 100 ton için 

eoo liradır. 
3 - Evsaf ... prnlli ber l\İl1 metlı:tır lromisyOllda ıörilleblllr. (9419) 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden 
Süleyman ol!lu Mehmet Ce!Meddinin hazineye olan bol'CUllım t.,,,inl tah

aill için aahlbi bulunduğu Hki Yeniaımi, yeni Arap camii mahallesi Kürlr.
çtı kapı sokak sağı 9 No.lı Rukiye magauaı, aolu 6 No.lı depo, arkası KtJlei 
• min, önü tarik, 7 No.Jı bir bap düklı:inın tamamı tahsili emval llanunu 
büJcilmlerine gör~ satılacaktır. 

Talip olanların 23/10/940 tarihine rastlıyon ça~a &ünü saat 14 den 
sonra Beyoilu kaymakamlığında müteşekkil idare heyetine müracaatları ilim 
olunur. (9408) 

Ticaret vekaleti iç ticaret umum mUdlirlUgUnden : 
Türkiye Cumhuriyet Hükllmeti ile Sosyalist Sovyetik Cumhu

riyetleri lttihadı arasında akdolunan ticaret ve seyrisefain muka -
velenamesi hükümlerine göre Tür ki yede çalışmasına izin verilmiş 
olan Hali tasfiyede Soyunzneft Eksport - Nefsendikat müessesesi bu 
defa müracaatla, müessesenin tasfiye memurlarından Tühon Timo
feytviç Serikof ile Vassili Ku.zmiçSlotsky'in Sovyet Rusyaya avdet
leri dolayısile yeniden teşkil edilen tasfiye komisyonu reisliğine, 
Di.ınitri Petroviç Filine'nin, katipliğe Sergi Terentiyeviç Kurgu -
ıııof'un tayin edildiğini bildirmiş ve lazımgelen ve.sikayı vermiştır 
Keyfiy~. tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülm~ ~!
maki& ilan ıolun ur. 


