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Akdenizde harp 
Harbin ağırlık merkezi
ni Akdenize indirmek 
için I tal yanın Mısıra ta
arruz etmeai ve ispan
yanın da harbe girmesi 
liizımd ır; l spanya İse 
ağlebi ihtimal, ltalya 
Süveyıi almadıkça, ma
ceraya atılmıyacaktır. 

Ya;;; ABiDiN DAVER 
~ Ai) ihvcr devletlerinin har
U W u bin ağırlık merkezini 

G 0 N L 0 K S IY ASI HALK 

HAVA HARBİ 

SÜKUN 
DEVAM 
EDiYOR 

Alman tayyareleri şiddetli 
• bir baraj atetile karşılaşınca 

J ! geri dönmiye mecbur kaldı 

lnoiliz Akınları da 
Şiddetli Olmadı Akdenize nakledecekleri 

50}1eniyor. Buna sebep olarak da, 
Alman hava kuvvetlerinin İngille
rcye karşı, hava hakimiyetini elde 
Ctlcmedikleri ve Almanyanın, İn
~ıltereye karşı muvaffakiyetli bir 
•hraç hareketi yapa=yacağı ka
~·~ıin.e vardığı ileri sürülüyor. Bu 

1 1kır, ltalyan matbuatının neşriya
ı, Bertin ve Roma müliikatları İİ· 

Bitler Roma seııahatinde Mu.solıni ve lta.lııa Kralı ile beraber 
Londra, 4 (A.A.) _ Hava ve 

emniyet nezaretleri tebliği: Bu • 
,ı;rün düşmanın ,ı;reniş mikYasta fa
aliyeti olmamışsa da münferit u
çan tayyareler, bilhassa İn,ı;riltere
nin cenubu şarkisine gelişi güzel 
bombalar atm~lardır. Birkaç ölü 
ve yaralı vardır. İki düşman tay
yaresi düşürülmüştür. 

ze · • rıne ortaya atılmıştır. Harbin a-
gıtlık merkezi, Akdenize nasıl 
nakledilebilir? 

Hitlar 
Musolini 
Mülakatı 

, l - İtalyanlar l\tısır taarruzunu 
ılerletip Süveyş kanalını zaptede- • 

·~~· - İspanvayı da, İngiltere atey- 1 k İ o İ k fa t Ö f d Ün 
hınc harbe sokup Cebelüttarık'ı ele 

gc~i~re;;ınanistanı ya rızasiıe ya Brennerde OÖfÜŞf Ü 
<•bren istila ederek. •---

lllaresal Peten Fransasının Akde- O l 'k tt H 

SOVYET 
JAPON 

iTiLAFI -Japonlann Alacağı 
Vaziyete Bağlı ., __ _ 

EN SAKİN GEÇEN GECE 
Dün ,ı;rece hava harbinin başın -

danberi en sükunetli geçen gece 
olmuştur. Alman ta'"·arelerinin 
hücumları birbirinden uzak 31 
nahiyenin bombardrmanından iba
ret kalmıştır. Hücum sahasının ge
nişliğine rağmen hasarlar ve telc-

i fat cüz'idir. Son •tehlike geçmiş -
tır• ışaretı sabahleyin pek erken
den verilmi•tir ki bir rekordur. Bu 

GAZETESi 

S AY 1 418 - S E NE 2 

Dll(J(AT TA K v 1 M 
Gazeteye 
g6ııd erl • 
1eıı tTtalı: 
lerf Terfi· 

mea. 

1 ııtbı.iNciTEş:aiN SALI 
YIL: llMD - AY: 10 - GÜN: 275 
RUMİ : 1354 - EYLtlL: 22 
BiCRi: 1359 - Ramanıı~ a 

FİAT1 
HERY 

Dün Abide11e çelenk koyan ,Balkanlı atletleT istiklal Cad.ı:le.riııdm !Jeeeı-ke,ı 

lngiltere kabi
• • 

nesının 

tensi ki 
yeniden 

isteniyor -İngiliz Matbuatı aon ka
bine değiıikliğini 

hararetle karııladı 

• 

XI inci Bal
kan oyunları -Bugün Fener bahçe 

Stadında Başlıyor 

• 
YUGOSLAVLAR GELDİ 

Ak denizdeki 
Italyan Filosu 
Nereye Gitti? 

• 
İngiliz Donanması Akde

nizde yapbğı keşifte 
düıman göremedi 

---•ı---
ni~ kıvılarmı da işgal etmek gibi Ç saat •Üren mü a a a a· 
~ı;:er bazı hareketler ve ihtimaller riciye Naz.ırlarından 

aha varsa da, bunlar, bugünkü başka generaller de bulundu 

japon Başvekili ile Hariciye 
Nezareti sözcüsü Pakt 

hakkında fikirlerini söyledi 
Fakat bu tadilAt matbu-

gecenin mümeyyiz vasıflarından On birinci Balkan oyunları bu 
biri de Alman tavvarelcrinin Lon- atı tatmin etmiyor gün saat on dörtte Fenerbahçe 

lngiliz tayyareleri Afrikada 
hücumlara devam ediyor ~".zi,ı'ctte scvkülceyş bakırnından Brenner, 4 (A.A.) _ Tebliğ: Moskova, 4 (A.A.) - Reuter: 

uyuk kıymeti haiz değildirler. Londrada neşerdilen haber hi -
y k cFührer ve Dııçe, mevkut Al - 15Lna olarak, Çinin iki nüfuz mın-

1. u arıki üç ihtimalden en mü- man - l'talvan ooktai nazar teatile-
tınıle · 'Ik ·ı.· 'd' .. .. .. ·· • takasına taksimi şartiyle Sovyct-
.. rı ı ı ısı ır; u~uncusu, rı· eerçevceine dahil olarak bnau"n Gırıd' b y d ı ' • ...... ler Birliğinin japonya ile bir a-

l .. •n ,.e azı onan a a arının Brcnncrdc mülaki olmu,slardır .. 
?gılızler tarafından işgali netice- demi tecavüz paktı aktetmck ni -

6ı~i verebileceği için, tanıaınilc İki. devlet adamı üç .saat süren yeti hakkında Moskovada hiçbir 
tıııhvercilerin lehine bir Jıarc.J.ct ol- \'e mıh ver ruhundan mulhem olan deklara<;yon yapılmamıştır. Bu -
llıaz. Bu itibarin ilk iki ihtimali samimi bir görü<rrıe eımasındaeiki nunla beraber iyi komşuluk müna
tetkik etmek daha ruu\'a{ık olur: ı memleketi alakadar eden bütün sebetleri esasına dayanan Sovyet 

l _ İtalyanların Mısır üzerine mescleled iki .. hariciye nazırın~n sivaseti için, Molot<ıv'un ağustıos 
başladıkları taarruz Sidi Barraııi- huzuru ılc muzak.e~.e etı:ıı.şlerdır. bidayetinde ~öylediği gibi, iki ta-
d d t 1 !lıarcşal Keıteı aoruşmenın sonla- raLn hüsnüniyet "Östermesi şar -~ urmuştur. talyan ordusu yeni · "' .. .. " 
hır ileri hareket için hazırlık yap- • rında hazır b;ılunmuştıır. Göru.ş. - tı ile ;avom·a ile bir yaklaşma im-
~akla meşguldür. İkinci hareke- melerc ~~usı surette :vem.len og- kanı müstcb'ad değildir. 
t,n hedefi l\1ersa Malruh olacak _ le veme,eınde devam edilrnıştır.• BASVEKİLİN BEYANATI 
~ır. Buradan İskendcriyeyc ki'dar NASIL .~f.!LU~'.l'ULAR VE Tolq•o, 4 (A.A.) - Üç taraflı 
~O kilometre mesafe vardır. Ingi- GORÜŞTULER? paktın imzasından sonra matbuata 
lızlerin asıl müdafaa hattını, l\lı - Führer ve Duçe, bugtl.n saat 11 ilk beyanatta japon başvekili: 
sırın meskun ve mamur kısmı olan de Br.e~erde buluşmuslar ve uzun •Pasifikte harp veya sulh şark 
Deltanın 25-50 Kın. kadar ilersinde bır ı:roruş.me yapm~lardır. . .. . . ' 
kabul edersek İtalyanların İngiliz- Führer saat 11 de Alman ve İ- ve garp nısıf kurelerınde ıaponya 
1~rle ciddi bir meydan muharebe- talyan bayrakları ile süslenmiş ve Amerikanın mütekabil menia
••ne girismek için daha 300 kilo- olan. Brenner isatsyonuna gelmiş, atlerine ne şekilde hürmet edecek
~etre yürümeleri lizımgelir. Böy- bir Italyan kıt'ası selam resmi ifa !erine bağlıdır .• demiştir. 
~.bir ileri hareketi, Mısır ricalinin etmiş ve mızıka iki memleketin ı ----

•ozlerine ve gazetelerinin neşriya- ı m_~lli marşlar,ım ~almıştır. ~ere~ 1 
karşı harbe sokacak ve İngiltere ciye nazırının buluşmaları çok 
tına bakılırsa, Mısırı da, italyaya Führer ve Duçenın, gerek iki harı-, n g z" f t e 7 e 
15 .milyonluk bir müttefik ile şim- samimi olmuştur. R ' 
dılık 50,000 kişilik , Mısu ordusu· Führer ve Duçe bir İtalyan Alp Omanya ya 
lıun müzaheretini kazanacaktır. ve Fasist partisi milis kıt'asını tef-

Mısıra taarruz etmekte olan İ- tiş ettikten sonra, peronun öbür Nota ''erdı" 
talyan ordusu da Alman hava tarafındaki İtalyan hususi trenine V ı 
kuvvetleri, batta, ~ahdut bir mik- geçmişlerdir. 
tar Alman kıt'aları tarafından yar- (Arkası 3 üncü sayfada) 
dım görebilir. Buna rağmen, !Ilı -
•ırda, kiıfi kuvvette bir İngiliz or· 

tılııs~. bulundukça, vaziyet, daima 
ngılızlere müsaittir. 
2 - İspanyayı İngiltere aleyhin• 

h.arhe sokup Cebclüttarık'ı ele ge
Çırmek meselesine gelince, bu hu
susta iki fikir ileri sürülmektedir: 

a) lspanyanm doğrudan doğı·~· 
Ya harbe müdahalesi, 

b) Fransanın Atlas Okyanusu 
sahillerini işgal eden Alınan ordu
sunun kendi topraklarından geç
n_ıesine İspanyanın müsaade etme
sı. 

İ ":er iki ihtimal de, İspanyanın 
~gıltere ile harbe girmesi demek-

BU(ŞjON~ 

Hava akınlarının istih
daf ettiği gaye nedir? 

Emekli General M. N. un 
mühim bir askeri makalesi 

3 üncü sayfamızda 

• Yok, Estağfurullah 

M a h m u t Yesarinin 
Nefis bir lı i k ci y e s i 

!1_r ki bunun İspanya için, arzetti
gı tehlikeleri eyvelki yazılarımız
da i~ah elmistik. Alman)·a ile İtal
Ya, lspanyavı kendilerile beraber 11·-----------
~eınen işhirliıii yapmak yolunda 
iknaa çalışıyorlarsa da ispanyanın 
ıneııfaati._ şimdiden maceraya atı). 
;'ıYarak ltalyanın Mısırda muvaf
~k olmasını beklemektedir. Bu i-
lıb~rla ispanya, harbe girmek için, 
~·a ltalyanın Mısırı zaptetmesine 
ın'"· •IZar edecek, yahut da, İtalyan 
taarruzunun mutlaka mu\'&Cfak o
lacaktna şimdiden inanacaktır. Bıı
~a kolayc3 inanmak ise. g-:.iç bir iş-
1r.. l~arptc, hiçbir harek..tin neıi-
cesuıı. önceden yüzde ,\·üz kat'iy-
) <ile k•st· - · k' · E b'· .. .._ lrnlcge un an ~·oKlur. n 
UJıık muvaffaki) et ümidile vapı· 

lan bir hareketin, tanı bir fh:asko 
"~ ~ağllıbiyelle neticelendiği çok 
gorulıııü<t.. o · · İ ~ ur. nun ıçın, ı-panya-

uın kat'; kararını vermeden, İtal-
Yanların 1\1 k ar ısıra ar~ı yapacağı ta-
1. ruzun sonunu beklemesi ilıt.inıa -
1 daha kuvvetlidir, 

4 üncü Sayfamuda 

• Bunlardan başka : 2 nci sa~·
fada profesör Hüseyın Şükrü 
Baban'ıu •Vazıyet• adlı. si
yasi makalesi. Selami İzzet 'in 
«Yanlış. adlı fıkrası, üçüncü 
savfada A. D. in ·Bir Hesap• 
adlı fıkrası, Osman Ceıual'iıı 

•A!!'k cinayet1erİ• adlı fıkrası, 
A. Şekip'in •Notlar • ıru bula
caksınız. 

YARIN 
Tiyatro tenkidleri 
Değerli münekkit Selimi 

İzzet her yıl Akşam'da yazdı
ğı tiyatro tenkidlerine bu ytl 
Otello'nun tenkidile ve yarın 
İKDAl\l'da başlıyacaktır. 

• 
Bükreşte bir İngiliz 
daha tevkif edildi 
rRomanya ile İngiltere arasındaki 

münilsebeiler ve dostluğu bozan bazı ı 
tevkifler üzerine İng'.lltere Romanyaya 
yeni bir nota vermiştir. Bu hususta 
aldığımız Anadolu Ajansı telgrafları 3 
üncü sayfamızdadır.] 

- -

dranın şimali garbisine girmek is- stadında Yuı:ıoslav, Yunan ve 
terken maruz kaldıkları pek şid..- Londra: 4 .<AA.).-: Londra ga- Türk atletlerinin istirakile başla- Londra, 4 (A.A.) - İ~liz ami-
detli baraj ateşidir. zetele~ı, kabıne tadilatını hararet- yaca:k ve yarın devam edecektir. rallı.k dairesi tebliğ ediyor: İngil-

( Arkası 3 üncü sayfada) le seııu:ııan:ıakta<lı~. Bun~ıa. bera - Çok muntazam olması için epey terenin Akdeniz donanması 22 ey-
...,..,.,,.,,,.,,.,,.,..,. _ _..,. ___ ............................ ~- ber, ıstısnıı,ı ahvalın tazyıkı. altın- bir müddettir hazırlıklar yapılan lıilden 2 birinciteşrine kadar Orta 

da tesekkül etmı.s ofan k~bıne_nın ı ovunların büvük bir meraklı küt- ve Şarki Akdenizde temizleme a -
vem baştan tensikını tel'Kln ıcm lesi tarafından lıevecanla takip e-1 meliyeleri yapmı.ş ve Maltaya ye-

Nisbi Sükun 
Devam ediyor 

Son 24 saat bundan evvelkiler 
gibi nisbt silk.Un içinde geçmiş, Al
man hava kuvvetlerinin İngiltere 
ye yaptıgı akınlar mahdut olmu~, 
mukabil İngiliz akınları da Azamı 
ı;iddct derecesine çıkmamıştır. M.
ri.kada da karşılıklı hazırlık ve tah-. 
şidattan ba~ka kesif kolları ara
sında hafif çarpışmalar ve iki ta
raf hava kuvvetlerinin mühim 
tahribat yapm1yan bombardıman 
akınları vukubulmuştur. 

Avrupa ve Mrikada bir kaç 
gündür devam eden bu slikftnun 
birdenbire başlıyacak. ve şiddetle- · 
necek muharebelerin hazırlık ve 

karar fası1asını teşkil ettiği şüphe

sizdir. 
Diğer taraftan dün Brenner'de 

Hitlerlc Musolini arasında Uç saat 
süren ve Hariciye Nal.ll'lanndan 
başka Alman Mareşah Keitel'in 
de iştirak ettiği mü1Akat harp sa
halannda hfıkim olan nisbi sü.k.Q
na hususi bir ehemmiyet atfetme
mize ve yukarıda zikretüğimiz gi
bi bu sükünun bir karar devresi 
olduğuna hükmediısimizin hic; de 
yersiz olmadıCını teyid eylemek
tedir. 

umumi bir temayül vardır. dilece~i süohcsizdir. ni kuvvetler çıkarmıştır. 
Dci'isikliklerin doğrudan doğru- O"unların bu ı:rünkü programı • Hareketler sırasında keşif tay-

ya hükumet tarsini istihdaf etti- nı a<:a" ··a vazıvoruz: yarelerimiz 100 mil mesafede sür'-
ğini vazan Times gazetesi: cFakat Saat 14 _ Açılına töreni. atle üssüne doğru gittiği için te-
bundan evvelki buhranlardan bi- Saat 15,30 _ 100 metre, sırıkla mas imkanı elde edilemiyen bü -
rinde büyük faide ve kıvmetı f7Ö- atlama. yük bir düşman deniz kuvveti 
rülmüs olan -dahili han> meclisi- Saat 15.45 _ Gülle atma. görmüşlerdir. 
~~z?da henüz bir şey mevcut de- Saat 16. 00 _ llO metre manialı. Donanmamız birkaç defa düş -
gildır.. demktedir. News Chro- Saat l6.20 _ 400 metre, uzun man tayyarelerinin hücumlarına 
mele gazetesi de kabinede yeni atlama. maruz kalmışsa da gemilere hiç 
de!!i•iklikler yapılmasını istemek- Saat 16.30 _ Çekiç atma. saat bir zarar yapamadıkları gibi bun-
tedir. 16.35 _ 1500 metre. saat 17.25 _ !ardan dördü düşürülmü:;tür. 

Vasiru!ton: 4 (A.A.) - İn11iliz 4Xl00 bavrak İngiliz Tayyarelerinin Afrikadaki 
kabinesinde~i deifü.iklik burada Yunanlılardan sonra YUJ(oslav Faaliyeti 
hiç bir havret uvandırmamıştır. kafilesi de dün istanbula ,ı;rel.miş Kahire, 4 ( A.A.) _ İngiliz hava 
Crarrborne'un mühim lbir vazifeye ve Sirkeci istlsvonunda ıkA-ite a-~" kuvvetlerinin dünkü tebliği: 
ııetirilımis olıınası iyi karsılaPmış- zalarile kalı<balk bir sıxırcu küt -
tır Garbi çölde Dugdug'a akınlarda 

. lesi tarafından karsılanınL•tır. bir su deposu hasara uğratılmış -
tır. 

İtalva Şarki Afrikasında Maia· 
def(aya yaoılan bombardınıanlar-

Aşk ve kıskançhk yüzünden 

D •• b h o k d da kara bir bulut sütunu görülmüş-un Sa a rta O•• y e tür. Kumandasına hakim olm~dığı 
sanılan bir düşman avcısın'n tir-

i ş 1 enen -feci cin a·y et ;~~~~ş~~~de inerek yere indiği 

1 jtıf?j \l3fı!3ı]_j -----~--.... ı------~~ 
Bir tütün amelesi güzel metresini 
beş yerinden bıçaklıyarak öldürdü 

(Evvelki gece Ortaköyde feci bir cinayet daha işlenmiştir. Se
bebi gene aşk olan bu facianın tafsilatı 4 üncü sayfamızdadır.) 

• 

EVLERİMİZi 
Cl'lerimizi bccicni1/0T mu • ...unurı? 

Evlerimizde istedicjimiz derecede 
rahat olduQurnu..::u sanı}/OT nı.usu
nu:? 

Ben, evlerimizin bc<icntlen ta -
raflarını, qet;erı her qunün bır par-.. 
,a daha kemirdiqiııı qönlr qib• o
!uııor, evlerimizde pek rahat ııaşa. 

ŞJ.MAL 

l tıam,adıijımızı tahmin edecek se. 
bep!erin ııitıikçe arttıqıııı sanıyo
rum. Zira ev, i11sanın. en fr'1nsiz 

1 ııodqamlı<i• tatmak ıçin ııarattıqı 
· ı bir dlerndir. Ccmiııcı içinde qcçcn 

her dakikasını bin feraqatle cide
ııen insan, 11apmacıkzarndan du11· 
ducju usancı, ancak makııajlarını 
sııııran ve kendi.sine olduqu qibi 
bulunmanın kanıksanmaz zevkini 
tattıran bu alem içinde unutabi • 
lir. 

l/O''fJ~O 
'f.armu1 

İ,o:s'{ı°ç 

• 

DENIZ.l 

Bu. alemi kuran ııalnızlıktır, ya
hut ya.Inızlıija 11akınlık. Halbuki 
bir çok evlerimiz, eşiklerini afan
ların kontrolleri qev.;ek tutulan 
dağ otellerini andırıııor. Sincma-
1/a qirmek, tramvaııa, vapura bın
mek bile, en sıkı tesri(at emreden 
odalarımı;.da ııadırqaıımaz birer 
köşe tutmaktan daha zor. 

Zabıta vak'aları. muaşereti tan· 
zim edici bir protokol cksik!i<iın· 
den muztarip oZduiiumuzu ihsa3 
eıjer qibidir. 

* Emniııet içinde yaşaııaıı insan, 

Abidin DAVER 
INliıLTERE ile ALl\l M'YA arasında cereyan eden ha va harbine sahne olan 

ordusu. doııanması. hara kuı·vet. 
leri saqlam bir memleketin t·atan
(la.şı olan insan demek deii<!dir. 
Emniııet içinde 11aşaııan insan. cf
turduiiu evin kapısı qüç aşılabilen 
insander. 

Nizamettin Nazil 



SAYFA - 2 

Büyük Tarihi Tefrika: 49 

ALI RESOL 
Yazan: ZİYA ŞAKIR 

Yezit, Hüseyn'in öldürülmesi için, 
Mervana şifahi talimat verdi 

Bu tefrikanın bugüne kadar,raman mukarrerdir.) 
cıkan kısırunın bulfısası: Gorülüyor kı bu iki mektubun 

[Dördüncil Ho1'fe (Ali) nin (Kıl- muJıteviyatı, bırbıriıu tamamile 
ic} de şehit olması il.erine, Hila- nakzeden mahiyette idi. 
fet mokamına büyült oğlu (Hasan) 1 Yezıt, bu mektupları hiç kimseye 
geçirildi. emnıyet edemedi. Ancak Mervan 

Küfeliler, (Safin) muharebesin- bin Hakeme tevdı ederek gönderdı. 
de (Ali) ye ihanet ettiklerinden Ayni zamanda, her ne olur~a olsun, 
dolayı bilyük bir nedamet göstori- bir bahane ile İmamı Hüseyinın 
yarlar, Hiliifet mevkiine geçirdik- öldürülmesi hakkında da şüahi ta
leri (Hasan) ı ra!dbi olan (Muavi- ı limat verdi. 
ye) ile lıarbe teşvik ediyorlardı. 1 Şamda cereyan eden ah°l'alden, 

Nihayet, iki tara!ın orduları kir- Medinede hemiz hiç kımse haber
şılaştı.lar. Fakat, (Hasan) ı har... dar de,ğilken, günün bırinde Mer
be sürilkliyenler, lıarp meydanın- van çıkageldi. Mektupları Velide 
cta onu yolnız bırakarak ka~tılar. teslim etmekle beraber, yeni hali
liatl:i kararg~hına hücum ederek fenin şÜahi emirlerini de bıldirdı. 
eşyalar.ınl yağrnaladılar. Kendi .. Ve1it, Emevi ailesi erkanına 
sini do o~lr surelte yaraladılar. mensup olmakla beraber zalim ve 

Bu acı m&ğlübiyet üzerine, (Ha- cür'etkar bir adam deği1di. Buna 
san) hilafeıı Muaviycye terketti. /binaen bu korkunç cinayet işinin 
Medineye çekildi. Fakat, Muavi .. ağır mes'uliyetini üzerine almak
yenin teşviki ile, karısı tarafın • tan çekindi. Derhal istüa etmek is.
dan zehjrlendi. tedi. O zaman Mervan, koynundan 

(Ali Re<til} taraftarları şimdi bir ücüncü emirname çıkararak 
de (Hüseyin) in etra!ınd~ toplan- gösterdi. Onda da, şu satırlar mev
dılar. l\'luaviye.nin hilafetini tanı- cuttu: 
madtlar. (Ya Mervan!.. 

Munvtyc, (İslam Cumhuriyeti) Veli!, emirlerime itaatte en kü-
ni (saltanat) a kalbetmişti. Şimdi çük bir tereddüt gösterirse, derhal 
de oğlu (Yezid) i (Veliaht) yap- katlet. Onun vazüesi baı;ına geç.) 
mak istedi. Bunun için bizzat Me- Veli! bu emirden o kadar kork
diııeye kadar geldj. Fakat fikrini tu ki, büyük bir tevekkül ve tes-
(Hi.tseyin) ~ kabul ettiremedi. limiyetle: 

Muaviye, Medineden avdeti es- - Mademki .halif:. emrediyor. 
nasında ümfdsiz derecede hasat· 1 Tahammul edebılecegı.m derecede 
landı. Oğlu (Yezid) lıililet tahtı- l itaat etmek, vaz;ı:em~ir. 
na bir an. evvel geçmek iç.in, ölüm Demek mecburıyetıru hissetti. 
dOşeğuıde bulunan b.aba.sınt, hilA- ı * 
retten feragate icbara başladı. Mervanın ansızın Medineye gel-

Muaviyenin son saatleri büyük mesi.. Gelir gelmez, doR-ruca vali
bJr iztırap içinde geçjyordu. Çün- nin konağına inmesi.. Ve onunla 
kü, (Ali Restil) e !<arşı yaptık- bir odav~. kapanarak uzun uzadı -
l<ırının cezastnı, şimdi kendi evla- ya görüşmesi, Medine halkına de
dındnn çekiyordu.] rin bir hayret verdi. Ve derhal, bir 

Bu hazırlık, şehirde de devam takıırn dedikodular basııösterdi .. 
ediyordu. Meraklı halk kafilele- (Arkası var) 
ri. saravın etrafuıa toplanıyor -
du. [1] (Ebü Türap) Hazreti Ali

nin künııesidir. 
r2J Yezidin bu .<özleri doğru 

de6i!di. Çünkü, Ebu Türap ev -
!atlarının kanlarının dökülmesi
ne razı olmwan bir adam, (ima
mı Hasan) ı zehir ile öldürmek
ten ihtiraz ederdi. 

GÜN UN 
TENKiTLERİ 

= 

Yanlış 

= 

~ 
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POLİTİKA 

- Akşamları işten çıktnca nere
ye gideceğin1i bilemiyorllDl, gece 
yarılarına kadar sokaklarda dolaşı
yordum, eve girip yatınca uyku 
tubnuyQr; yatağımda çırpınııı..,.du- , 
ruyoruın. • 

Vaziyet 
I · 
1 1
! YAZAN: Profesör 

I 
• Hüseyin Şührü BABAN 

lı V k 1 te._ ıyasi vaziyete hala Roma 
ı;<lısal e aletinin ye- 1 ;;;;;;;J} mülakatları ve Bcrl:ııde - Neden evlenmiyorsun? 

- Aşıkun! 
- Sevdiğin kızla evlen ..• 
- Çalışıyor; hem evlendikten 

sonra onu geçindirecek kadar ka
zancım yok. 

_ Çalışıyor dediı~ ikinizin ka
zandığını bir araya getirirseniz, ge
çinemez misiniz? 

- Geçiniriz; fakat ben karımı 
çalıştırmam~ .. 

Yanlış!.. Bu yanlış düşünceyi dü
zeltmek lazım. 

* -Of! 
- Ne o, gene sinirJisin? 
- Hayır, aşıkım. 
- Sevdiğine var. 
- Ne yazık ki, varamıyorum. 
- Neden 
- Beni geçindirecek kadar ka -

zancı yok. 
- Sen de çalışıyorsun, ikinizin 

kazandığını bir araya getirirseniz 
geçinemez misiniz? 

- Geçiniriz; fakat ben, beni ça
lışmaktan kurtaracak bir koca is
tiyorum! 

Yanlış! .. Bn yanlış düşiinceyi dü
zeltmek lazım. 

Seliimi l:zzet SEDES 

1 [;J:ı~~[,~ ~~t!E 
JAPONYA iLE 
ALIŞVERİŞ 

.Müzakere haberi piyasıada 
memnuniyet uyandırdı 

ni bir emr i'e imza edilen üç taraflı i•-
1 tifak hakim bulunmaktadır. Harp 
inkişafında yeni bir unsur ınü~a· 
hede olunr.:ıuyor. Londra. ve İngil
terenin askeri ve iktısadi faaliyet 
merkezleri şiddetli bombardımana 
tô.bidir. Giiz devresine girilmiş ol
makla beraber İngiliz alakadar 
mahfilleri bir ihraç ameliyesini 
kat'i olarak nefyetmek istemiyor
lar ve müsait hava1ar1n lıattô. kl
şın bile böyle bir imkanı hazırla -
ması muhtemel olduğunu daima 
hesaba katıyorlar. Yani herhangi 
bir ihraç hareketinin şu veya bu 
şekilde ansızın ve gafletten istifa
de edilerek tahakkukuna mani ol
mak istiyorlar. 

Kan1ara bileti alan 
salonunda masa 

bazı yolcular vapurun 

üstünde yatırılıyormuş t 
" stiap haddi meselesi halle dile:"'ediğinden sahillerimiz ara
U s:ndaki yolcu nakliyatı m unlazam şekilde yapılamamakta 

devam etmektedir. Uğur vapuru Karamürselden yüzlerce yolcuyu 
alamıyarak gelmiştir. 

Bundan başka bazı acentelerin de vapurda bütün kamaralar dolu 
oldui;u halde yeni yolculara kamara biletleri kestikleri ve sonra bu 
yolcuların vapuroa salonlarda yer yataklarırıda veya masa Üzerle
rinde yatırıldıkları anlaşılmıştır. Liman reislıği bu hususu Münaka
lat Vekhletıne bildirmiştir. 
İneboluda !kalmış 400 yolcu Gü-J 

nevsu vapuru ile getirilmistir. H ER K C:. S 
Zonı;uldakta da bir hayli yolcu/ 
kald.ıi!ı öğrenilmis ve Ülgen va - H 1.: -
puru bunları aımak irin evvelki ava 1'.Urumuna 
~ece Zonguldaifa gönderilmiştir. ,. 

Fakat bu ııavr.etlerc rağmen A ı k 
muhtelif iskelelerdeki yolcular za o aca 
tamamen vapurlara alınamamakta 

mesıı le dün halledıldi 

lktıııat Vekaleti iplik darlı
ğının ve ihtikarının kat'i 
surette önüne geçmek için 

alii.kadarlara emirler ver
mi§tir. Dün Mıntaka İktı
sat Müdürlüğünde yapılan 
bir toplantıda bundan son

ra Sümerbank ve diğer bü
tün iplik fabrikalarının ilk 
mensucat fabrikalarına ip
lih vermeleri ve ancak mal 
k:alırsa tüccarlara tevziat 
yapmaları kararlaşmıştır. 

ADLİYE ve POLİS 

İtalyanlar Afrikada Sollum ve 
Sidi-Barraniye kadar vaki olan i

okluğımdan Münakalat Vekaleti
nin kararı beklenmektedir. 

----<>--------
Esnaf cemiyetleri teber-

l lerlemelerinden sonra yeni bir 
hamle icin hazırlıkla meşgul görü
niiyorlar. Esasen çölcle terakki a -
dım adım ve merhale merhale ola
bilir. İlk sıçrayış İtalyanları üsle -Bir Tf.6acar fren rinden (90 - ı3o) kilometre iler-

lV.l ı !etmiştir. İki müstahkem hat ge-

Kurşu;1 Madeni 

Eti Elank işletme hazır-

Jıklarını baş 1 ı::dı 

Dahilde her cins kurşun boru 
imali mümkün olacak 

a l t l n da ld • çilmistir. ı::;imdi üçüncü miistalı-- Oe l · kem hat olan (Matra-1\fatrulı -
Hava Kurumunun gelir menba- ö Si _ Onah) üzerine ylirünülecek • 

la. :m çıogaltmak içın evvelki gün tir. Ondan sonra İskenderiye ve 
yapılan toplantıda seçilmiş olan 24 Bu bedr Vıt dünya seyahati kanala kadar geniş takriben (300) 
kişiıık encum~n dün vilayet Hava kilometrelik boş bir çöl sahası var-
Kurumu binasında toplanmışt,r. merakiıSı adliyeye Verildi 
Akşam geç vakte kadar devam e- Dün bedava dünya seyahatine çı- dıtıgiliz\er kendilerini her tarafta 

den toplantıdan sonra encümen, n1u"dafaa etmekle beraber ınu"te -
1 1, 1 db. 1 · kan ve kaçak olarak şehrünize kadar 

a ınması az!mge en te · ır erı tes- · mad"ı bava akınları ı'lc Berlı'ııe ka -
b · gelmiyc muvaffak olan bir Macar Is~ 
it etm:stir. Kongre bugün tekrar dar Alman kalpgfıhını ve sanayi 

ru teahhiı~lerine başladı 

toplanacak, encümenin kararları~ tasyonda yakalanmış, Adliyeye veril-
p . d ki k k bo · ı· ve askeri merkezlerini müteınadi ıyasa a urşun ve urşun - .nı ciinliyecek ve tasdik edecektir. mış ır. 

d 1 - ·· ·· k · · Ad ı· 1 l\' · t bombardımana tabi tutuyorlar. İ-ru ar 1.gının onune geçme ıçın Dün encümenin vermiş oldugu·~ ı mre o an v~ ·..ı.acarıs anın 

I. B k Et· B b talyan Somalisi ve Trablus kuv-ş an ası ve . ı ank mühim bir kararlara cröre, Hava Kurumunun ufak bir köyünde rençperlik yapan u 
ktad 1 F. vetlcri daimi hava ve deniz hücum-tetkik yapma ır ar. Bu !etki - teşkilatı tevsi edilecek, yeni bir adam zeogin olmak için bir dünya se-

J ı t. t kin • - k h ı· tl k al· )arına ınaruzdur. Binaenaleyh s.im-Ankarnda apon arıa ıcare mevzuu nuamur urşun ma - çok şubele.r açılacakLr. va a ıne ç <ara t iıni denemiye ka-
d 1 kt. B · dilik Afrika müstesna iki taraf da müz~eresi başladıiı;ı hak:kındo!_·<İ 1 enini iş etme ır. u madenler lş Şubeler, ınıntakalarındaki tek _ rar vermiştir. 
B k d E biribirini imha, kndretiııi azaltma haber piyasa.da ıyi bir tesir yap- an as.nın ır. ti Bank tarafın- mil halkın Hava Kurumuna aza Fakat parası olmadığı için bir torba-
d · 1 1·1 kt' E ı b · · · harbile mese·uldiir. Binaenaley, h mıştır. an ış e ı ece ır. vve ce u ma- yazılmalarını temin edecek a-za oın içme bır kaç günlük yıyeceğini dol-

ed 2 • askeri sahada bir ne\'i riikiıdet var-Basra yolıle Japonya ile gen'.ş denlerden sen e O bin ton kur- olmıyan kim,;a b rakılm!.vacak, I durdukta.n sonra, köyünün civarından 
d ·ıd·- , dır denilebilir. Buna ımtlrnbil si -ticari temasıar yaplacağı tahmin sun isliiısal e ı · ıı;i anlaşılmıştır. kurban derilerinin kiımilen Kuru- geçen bır trene aUamıştır. Katar ten-

J · · B k ı J h · b 1 h b' · \ d d ı· · · yasi durum çok hararetli safhalar edılmeklodır. aponyaaan ımruK.ı - U' ursun ar a er cıns ı oru arın ma teberruu imkiru. temine çalı.şı- a ır ıs asyon a urunca ınre ınrnış 
· ı· ·· kü. 1 k · arzediyor. Üç başlı ittifakın imza-ne, demir malzeme, manüatura ve ıma ı mum n o aca tır. ıacaktır. Herkesin iktidarına go"re ve bir vagonun altına gırerek teker- . 

sından sonra Alman ve ltalyaıı ha-
kını vevı esva. a.ı.ın.aca.klır. Ayrıca kendisinden bir para istenecektır' . \eklerin aı·asına uzanmıştır. 

J - · t d riciye nazırlarının dedik1crine göre 
güımrü:kl<O!rim.izde .k.alımış oian a- ı I K T I S A T Esnaf cemiyetleri devam!!. olarak Imre böylece ne pasapor u ne e tren 

•hu akit mücadeleyi herhangi bir pon mallarının ithali de Lem.n adi.-ı her fertten tophyabilecekleri te- bileti olmadığı halde günlerce bedava se 
h h · · şekilde genişletmek istiyeıılere 

lecektir. Mu''ralcabe komı'syonunun berrüat:n miktarını tesbit etmek- ya atten sonra şe rımıze kadar gelmiş 
f • b d k l t karşı bir silfilıtır». Maamafih Kont 

Basra demiryolu tari esı T o p 1 a n t ı • ı tedir. Müskiratçılar beş yu·· z, ha - ve ura a ya a anmış ır. 
o .s Ciano nutkunda demiştir ki: •Üç 

Basra demıryollarında IJU· ton mamcılar beş yüz, kasanlar cemi- Dim pasaport kanununa mulıalif ha, 
F . ·· k b k · k ı B. · s lh memleket de milletleri için işe ve esya için 'kik>metre ;başına lki ku,- ıat . mura -a e omisyonu dün. 1 yeti yedi bin beş yüz, Bakkallar ce- re et en mnci u ceza mahkeme-

Yezit, (Elınevi) ailesinin bu 
ilosa progr.ammı, ba:basından da
lha <bü vüık bir cür'etle tatbik et -
ııneık jstedi. Caminin minberinde, 
~arp ilanını andıran o sözleri 
sövle<tikten sonra, sarayına av
det eder etmez, Medine val~i 
(Velit bin Ukbe) ye derhal iki 
mektup gönderdi. 

Bu 1ki mektubun ibiri, resmi 
ve umumi mahiyette olup meali, 
sundan ibaretti; 

f k 1 d l k t 1 1 
· d k·ı M t ·· sahalara muhtaçtır.• Yani mukave-

ru.c. na:kliye ücreti alınması kar.ar- eı.r a a e o ar. a o_u .anmış .. , ma. nı- miyeti bin beş yüz, Sandalcılar iın e sorguya çe ı en acar, ercuman 

1 1 
° f t 1 d 1 G nl 1 le harbi şümullendirmek isti'-·en -

ffe,.NADotLU '--ıstır. a uracı arı ın emıştır. osterılen lbin, arabacılar bin, sütçüler iki vasıtasile su · arı an atmıştır: .T 

~ "''"" b ı ı 1 t 1 !ere karşı tedafüi bir silah fakat 
Şeker istihlaki azaldı se eo er esas ı surette t~lkik ed .. ile .. - bin, berberler cemiyeti beş yüz, «- Bir iş utup zenırin olmak n ye-

H A B E R L E R 1 cek ve bundan <onra !uz n k h ·ı iki ille italyaya gidecektim. Fakat param bizzat bünyesi itibarile milletleri -
------------"'-- İs!anbulda sek<.>r istihıiı.ki ~en .. • • . ' . um _,,,oru- 1 a vecı er cemiyeti · · bin beş ne yeni sabalar ve çalışma imkan-

.. d beş azal_ lurse kar nısbetlerınde tadilat ya- 1 yüz lira devamlı teberru top!ıya- roktu. Bildifiniz ır!bl tren altında yo-Ya Velit.. 
\Pederi.m, vefat etti. Hilafet 

mevkiine, ben '1ectim. 
Pederim vefat eıımeden evvel, 

bana vasiyet etti. c.Ell;u Türap [1] 
evlatlarımn kanını dCJkmekten 
hazer et. Çünıkü mazlum şehit 
Osmanın ikanını, Cenabıhak biz
zat Ebu Tünaptan isteyecektir.• 
dedi [2) 

Ebüsüfyan evlatları, daima 
(Hak) kın yardcmcısı olmuşlar, 
(adalet) istemişlerdir. Ben de ayni 
suretle hareket edeceğim. Halkın 
refa:lı ve saadetine hizmet eyliye
ceğiın. 

Bu sözlerimi, halk bilmelidir. Ve 
bilaistisna, herkes bana biat etme
lidir.) 

Öteki husust mektuba gelince .. 
Onun meali de, ŞU satırları ihtiva 
etmekteydi: 

(Yii Velit!.. 
Ne yaPJp yaaprak, Hüseyin bin 

Aliyi, Abdullah bin Zübeyri, Ab
durrahman bin Ebiıbekiri ve Aıb
dullah bin Ömeri bana biat ettir -
melisin. 

Bunlardan herhanl(isi, bana bi
atten imtina ederse, derhal kafa -
sını kestir, kellesini bana gönder. 
Şayet bu bapta ihmal veyahut mü
samaha RÖSterirsen ayni cezaya uğ-

ıkt t V k 'l" T b 1 ııeneve nazaran vuz e p'1 kt B . . . t' t 1 bil kl la çıktım. İtalyaya giderken yanlıştık ları hazırlama balmıımdan tecavii-
1511 e 1 1 r a • mıstır. Bu sen61.<i iştlhsalin geçen . aca ~:· .. t1 ış ıç.ın ıç .~care, u - ece erini bildirmişlerdir. - zi bir alettir ve hu çekilen kılıcın 
d t tk 'ki t senekinden çok olacağı ve 100 bin 1 m~ muduru .Cahıt bugun şe.ırı - Kundu;~cılar ve kunduracılar la .burııya IJ.:'4ar gelmişim.• ince ucu şii"!tesiz Nevyorka doğru 

zon a e 1 er yap 1 ltonu geçeceği tah1111in edilmak-ımıze "elecektır. kooperatıfı faianbuldaki kundura- Imr.e 50 lıra para cezasına mahkum miiteveccihtir. İspanya ile müzake-

ed. . -----<'--- cılardan otuz bin lira toplanabile- edilmış, fakat sabıkası otmadığından d d d d'l'k k 
. Trabzon: 4 - Murgul m~denle- t . ır.. . O N / V E R S j T E ceğinc S'Öz vermişlerdir. i ceza tecil olunmuştur. rat evam a ır. Şim ı ı Fran o 

rınde tetkıklerde bulunan ıktı.sat fogılızler depo hazıdadılar --·-----<>---- 1 Kaçnk Macar, memleketine iade o- henüz (harp haline leke..:..•üm e-
vekili Hüsnü Çakır Ege vapuru i- Inııiliz mubayaat s.r:<eti Istan - j lunacaktır. den) bir vaziyet almamıstır. Maa-
le Hopadan istanbula geçmekte i- b.ul ve hm .. irdcn genis muba;:aat.a : e.ni ta.lehe kaydı ve açılış M A A R F Bir pansiyon kapatıldı mafih muhabbet ve alakasının haıı-

basJ k h l kl b u t t 1 b k d d gi tarafa ıniiteveccilı olduğu kiınse 
ken şehrimize çıkmı.ş ve uçuncü . ama uzere . aı:ır ı arıne. ,ı-j nıversı eye .a e e .ay ına. e- A k Beyoğlunda Suriye paşajmda, bir ipin bir meçhul deg"ildir. 

• "f tı· N ü E . Val. tınmıstır. Şehrımızde ve lzımııae vam edılmektedır. Rektor, yem ta- - eri Muallim Mesken ' umumı mu e ıg az rgın 1 pansiyon işleten Galopleksena'nın ayni · ·1 k b' · d 
.. • ". . • mütead.dit depolar kiralanmıştır. lebe.vi ayın yedisinden itibaren pa- be de 1 1er 1• lngı tere a ınesın e bir sene -

h k t b ıedi P t H ık zamanda randevuculuk da yaptığı ha- f 
u ume • e ye, ar ı ve a e- Mubayaa edilen mallar herhan- zartesi ve perşembe günleri ka _ denberi iiçüncü de adır tadilat ve 
. k' t·· t ai d l be l akl b .. ·t Askere giden başmualliınlerle ber alınmış ve pansiyon dün gece za- tahavvüliit olmuştur. Bu son de -

vı . er anı ve . uccar ar ın an ı:ıi bir se p e n · edilemezse bu . ul. edecektir. Ulliv.erıa e ayın 31 muallimlerin mesken bedelleri ke- bbıtai ahtakiye memurları tarafından memede nazarı dikkati celbedecek 
ıstıkbal edılmı.ş ve bir kıt'a asker de~~larda Sfrklanacakır. ıncı persembe gunu sabahı mera- .lm. 1. V k·ı b asılmıstır. ~··kta h 

1 1
. t . . 

1 

1 sı ış ı. e a et u g;bilerine de -iskelede selamlamıştır. 1 simle açı acaktır. d no as a ve ame ıya geçırınış 
A k b mesken bedelleri verilmesini a'•- Yapılan aramada bazı ka ın ve er- 1 ~.1 . t C b 1 , k 1,. n ara Orsasl .J.d o an n ıs er em er aynın a ı 

Şerefine Ha~kevinde bir ö.fıle ye- ı Ku·· 1-u··k kadarlara tamim etmiştir. kekler bulunmuş, ev mühıirlenerok ka- olarak hem ·kabineden, hem de 
meg"i verilen Iktısat Vekilimiz vi- _ 4. 10 . 940 _ y haberler ----- ı!ınlar Adliyeye verilmıştır. ıh kah· e •• 1 - d .., 

İ . . . ar" ın sı aza ıgın an uzatı.J.a 
liıyeti, askeri komutanl•~ı. Parti, M Ü T E F E R R J K . . kı yol kesıcı tutuldu sarak evinde is~irabale çekilmesi 
Halkevi ve Belediyeyi ziyaret et - Kapanış fiatları * Mualfim Mektebi talimatnameleri Selimıy.e kışlası cıvarında bakkallık dir. Bu suretle lngiltere naııuna bu 
tikten sonra yeni lise binas.nı ve değişmişitr. Yeni talimatname dün İs- KIZILAY HAFTASI yapan Mustafa km Zelıra, evvelkı ge- muharebeyi ilan etmis olan zat 
250 yataklı hastahane inşaatını gez- ICapanış tanbui Muallim Mektebi Müdürlüğüne +-ı b 

1 
K 

1 
h f ce dükkiınmı kapam'.ş, evine giderken faal sahneden çekilmiş buhuıuyor. 

miş ve tetkikleri arasında elektrik 1 ı;;:1~1:' 13~:24 bildirilmiştir. b ht an ~·b tzı a~ 
1 
a tası bu sa- karanlık bır yolda ıkı meçhul şahıs ta-. Şimal memleketlerinden Finlandi -

şirketinin mali v:-zivetinin ıslahı lOO · * Beledye şubelerinde çalıştırılan sta-' a an 1 .1 n:-en. aş a~ış olacak, rafından yolu kesilmiştir. ya İsveç ve Danimarka bunlardan 
hakkında şirket ı eisi Ali Rıza I - 1()0 Isviçre Frc. 30.50 jiyer dakliloların vazifelerine dünden' ayın 12 sınde bıtecektır. Her tara- Bunlardan biri Zehrarun ağzmı ka- ~o~uncusu Alman işgali altıııda 
ş:ldan izahat almıştır. İktısat Ve - 100 Drah.nıi 0.9975 itibaren nihayet verilmiştir. fa vecızeler yazılı levhalar asılmış, pamış, diğeri de içinde bir hayli para olmak kayıt ve şarlile , merkezi 

kili dabağ san'atının ihya ve inki- ~~ ~=~:ta 1~::25 * Taksi durak yerleri yen.iden tetkik ~:;ı.emalarla bu hususta anlaşılmış- ~::";er~·~~;~':;ş,k;:ı::m ~:~x:::~ devletlerle münasebetlerini iyileş-
şafı için uzun vadeli kredi açılına- 100 Ley 0.625 edilmiş, bazı. durakların değiştirilmesi-, Hafta içinde mekteplerde Kızıla- yetişen polisler mütecavizlerden Halidl (Arkası 4 üncü smıfada) 
St hususunda da alakadarlara vait- 100 Yen 31.1375 ne kurar verılmıştır. yın faydaları hakkında konferans- ,akalamışlardır. 
te bulunmus ve akaşm üzeri Ege ESHAM VE TAHVİLAT * İzmir körfezinde işlemekte olan Çan- lar verilecek, muallimler bu sabah Yol kesici Mehmet de dün yakalan-
vapuru ile İstanbula bareket et - Ergani 19.1)3 kaya vapuru tamir için Saruj. tahlisiye-\ ilk derslerini bu mevzua tahsis e- mış, Adliyeye verilın.işlerdir. 
miştir . Türk Ticaret Bankası nama G.80 si yedeğinde limanımıı:.a getirilmiştir. deceklerdir. • 
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Tabii. nunla iftihar et. Bir sene! .. Ne u- - Fena Bedia._ Hoşuna gitmesi 
- Ne zaman?. zun zaman değil ı:ıU? fena .. Senden böyle bir cevap bek-
- Yakında. - Bir gün bile değil.. lcnıezdim. 
- Amma yalnız bir defa dcğiL - Sen he•ap bilmiyorsun. - Senin boşuna g.ibniyor mu?. 

* KÖPRÜDE FECİ BİR KAZA - Ga
lata köprüsünün ortasındaki bayrak 
direği dün yerine tak11ırken feci bir 
kaza olmuş, direk birdenbire yana ya
lınca Ahmet adında bir usat 

Bir köy muhtarı Parti 
binasını nasıl yıkar? ! 

Karamürselin Pazar kövil halkı 
nanuna dikkate değer bir mektup 
ald.ı.k.: 920 scnes;nde köy halkının 

çahşarak ve para vererek yaptır
dığı köy kahves:i He 938 senesinde 
gene ayni şekilde ynptlan Parti 
binasını köy muhtarının yıktıı·dı
ğından Sika.yet edilmekte ve söyle 
denmektedir: 

KISKANIYORUM! 
j Yazan : SEL A M 1 i Z Z ET 1 

~•mn:!'.'Dlllıımm ..... 11111111.-. ........... --.,1 
Du tefrikanın bııgiine kadar ı' 
çıkan kısmının hulasası: 

fOn ~enedir yüzünü görmediğim 
c~kı dostum, mektep arkadaşın1 Dr. 
Ceınil geldi. 'l\ı...;inlerle Sarı Kamış 
arasında Kara Urg:.ln nahiyesinde 
b?r çadırda can çekişen Doktor 
V'1hidi h:.-ttıralarına geçirmiş. Bu 
hı:ı tıralar aşk macerasının destanı

dır. Okudwn ve yalnız jsnüni de
ğiştirerek neşl'e başlad1m. Doktor 
Vuhit bir plfıjda Bedia ile kocası
nı tanıyor. Ahbap oluyorlar, biri
birlcrinden ayrılmaz oluyorlar. 
Doktor Vahit hatıralarında diyor 
ki: cŞalısan tanışıyorduk.. Göz a.şi
nauğunız vardı. Plajda takdim et
tiler, ahbap olduk. Bir lı:ı.fta geç
medı dostluğumuz ilerledi.> Ve bu 

dostluk o kadar iler1er ki Vahit 
Bediaya 5.sık olur if;ini dostlarını 
ihmal eder. Yalnız Bediayı düşü
nür. Kadın on.unla yalnızken sev
gilidir. Başkalarının yanında aıa
kll.Slz, 13.kayttır .... Doktor \'ahit çtl

gın bir aşkla Bediayı k.ıskanmıya 

b~Iar.J 

Gelen kadınla, oturan kadın 
arasında münasebet bulamıyo -
rum ... 

Hele giden kadın .. O bambaş
ka bir ıııablfık ... Hep kaçar gibi 
gidiyor. Kaçacak ve bir daha gel
ıııiyecek hissine kapılıyorum. 
Her sderinde, sesim ve kalbim 

titriyerek soruyorum: 
- Seni bir ilaha görehilecek mi

yim Bedia! 

- Hayır. Gene aramızda boııluk. j Canını mı sıkıyor?. 
- Her zaman ... Daima .. Müeb - - Bedia! - Ne h0<ıuma .,.idiyor, ne de ca-

bedeu.. - Ne \'ur? nımı sıkıynr .. Nasıl anlatayım, baş-
Bedia gülüyor: 1 - Bor )(Ün benden bıkarsan, hi- ka türlü bir his hu •. Bedia .. 
- Randevu istentiyorsun, ~·emin ra::: olsun bıkacak olW"san bana - Sö:vle .. 

etmeoıi, and içmemi istiyorsuıı .. - ihsas eder mts.in? - Bu aşkımın h.o.şuna gitmesini 
Araınıza bo~luk gırı)·or. - lia~·ır. etmeın. 1 istemi.'·orum. 
- Sen arada sırada: «Bir gün - Ya ne ~·aparsın? Kendini öptürüyor: 

bu da bitecek!· denıiyor n1usun"? - Seni bir köşc;ye (eker: 111 A=i - - Felsefeye ba~tama! diyor. 
- Her ~~· biter .. Görürsün, sen zim, artık bitti, artık beni unut!• Fakat son zamanlarda, yavaş ya-

de bır gün bıkacak, usanaca.ks.ın.. deriıa vaş b.:-ına ısınma:}a hasJadığını se-
Artık bitsin! diyeceksin. - B.unu söyler nıisin? ziyorum, bana bağlanıyor, ihsas et-

- Senden bıkmama, ucanmama - Bunu sö•·lerim, hem de düşün- mek istem.eden. benimle ala.kadar 
imkfın var mı?. Artık bilsin diye - mcden, cek.:nmerlcn söylerim... o.Lıvor. 
ceğimi nasıl tasavvur cdiyur~ıın? 1 Gi.i1ümsedim, acı acı gülüm.se - Bunu bana sokulmasından, bana 
Bunun düşüncesi bile korkwıç Be- dim: karşı daha hararetli davraıımasm-
dia!. Bcııi h.513 tanıyama~sın!. - Sin1di ~öıiimün ı çıne bak.. dan anlamıvorum, hayır, o gene 

- Tanıyorum. Şimdilik tehlike yok ya.. esltisi l!ibi, fakat bazı imalar~ ih-
- Hayır, tanımıyorsun.. Tanı- - Yok! tinıamlaııı var lti, beni sevdiğini 

saydın böyle bir şeyi aklına getire- Sarıldım: ıınlatıvor. 
•ııezdin .. Şim<li sen söyle bakayım.. _ Seni bu kadar çok sevmem, ~liyor, boynuma sarılıyor, ku-

- Ne sö~·liyeyim? sana bu kadar sı.k..ı ba~lanmam, c> cağıma oturuyor, sonra başım u-
- Sen benden bıkmağa başla • nını sıkı~'or mu? ~ahp saçlarını koklatıyor. 

dın mı? - Hayır, hoşuma gidiyor, - Kokla!_ 
- Henüz başlamadım.. - Ob.!. 
- Sahi mi?. - Hoşuna mı gidiyo .. ?~ l - Eu koku hoş:una gitti mi? 
- Yalan söylemem. Hem bu - - Evet~ (.4.rkıısı varl 

köprü parmaklığı ile dlrek ara-
sında e:zümiştir. Ahmet usta kemikleri 
}tırılarak ifade veremiyecek bir halde 
Beyoğlu hastahanesine kaldırılmışhr. * ZEHİRDEN KURTULMAK İSTİ
YENLER - Son iki gün içinde 6 ero
in müpteHisı zabıtaya müracaat ederek 
kendilerinin bu zehirden kurlanlmala
rı için yalvarmı~lar, ve hastahaneye 
yatırılmışlardır. 

A 

A 
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Bütün Dünyada Meşhurdur 
Satış Deposu: 

Blbrdo Levl halefi 
FİLİPPO LEYİ 
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U..vualu ban No. 1 İSTANBUL 

«Şimdi bunların y~niJcrinl yap- ı 

mak. için salına u.suliJc nüfus ba· 
tına on bir lira 10plan:ıl'3k Vf' 

imece o.nöbet» usuEla de herkes 
18 gün çalışacak. !\ıluJ1tarın biri 
g-elir yapar, ötekl gelir, yJkar. İs
ti.da Ue ş.ik.iyet ettik; bir netle~ çık . 

m.adı. Köy gençlerinin bir kısmı 1 

da ask.erlik vazifesini :vapouya git· 
miştir. ŞİJndi bina yıkıp yfnlsini 
yapmanın sırası uudır?.~ 

Bunu biz de kestiremedik; su·a
sı mıdır ve daha jki sene evvel 
yaprlan bir Parti binnst hem de 
sahibi olan köylüni.ln nıuhale!etiw 

ne r.ağmen nasıl ve niçin yıkılır? 

Alakadarlardan 

1 SORUYORUZ! İ 
~-- _j 
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Devlet Demiryolları 
ve limanlarında çalış
nıa saati fazlalaşacak, 

• 

Daladye ve 
Gamlen 

Dün Yüksek Adalet diva
nında sorguya çekild.i 

Riom, 4 (A.A.) -- Havas: 

iKDAM SAYFA- 3 

ı-€a~~ı!) E rkanıharp göz ı-: IXA$1 ıt<~J 
,c:A .k . ·ı Askerl;ik meselelerı Bir lwsop! 

ş cınayetlerı ... 
\ Harpte he - • c) Mühım sa - ICS'l ir İngiliz mütehassısı he-

Bımlar ııe biçim sevgi, bun1ar dı:J,, lııısmın mu- H k ı na~i müessese - 19> sap etmiş; şimdiye kadar 
no. biçim aşk böy~e! Seni ~viyo- , ka~et ruhu - a Va a ın arının lerı bu mıntaka- İngilizler 42 dakikada 1 Alınan r:IJ.UJ, seı;ıi.n için yanıyor, tun.şu - nu kırmakt,n !ardadır. Yeral - t · d'' .. .. 1 f k 

1·"1 k'" ·· • t l hd 1:.. • w • 1 ayyaresı uşuruyor armış; a at 
ror,. ....,_., omur oluyorum diyen, ibarettir, O~du· ı S il a F e t t ı g ı tına a ınama- Alınanlar da, 42 dakikada ı tay-
baılifyıu:sunuz erteşi gün. bıçağı, ta- !arı lıesliYen mışlardır, ateş - yare yaptıklarından hava hakimi-
1 blUI<"aYI·çekince ya sevgilisini, ya- kaynakl~r?' e - d • ? lere karşı has - yetini temin için, her 24 dakikada 
·!>ııt <la> ~cvgılisinin aruıcsmı. oaba- 1 le ·" geçırılme - g a y e D C ) f • sasbrlar'. 1 Alman tayyaresi düşürmek icap 
ııııu. kardeşini deviriveriyor kal- s.i veya yakılı1> d) Brıtanya - ediyormuş .. Her iki rakamın kesi<-
dırunın üzP.rine! Vakıa tarih, bü- ~ıJ<ılması ile do • nın, hariçle irti- !erini atarsak saatte 3 tayyare "" 

yük aşklar, büyük kıskançlıklar bu maıc.ada e- Sinir kuvvetini muha. batı adanın ce - günde 12 tayyare düşürmek ıazım. 
yüzünden pek yaman cinayetler rişmek milin • • , nubunda ve ce- Günde 72 tayyare, 30 günlük aylar-Ankara, <l (İkdam muhabirinden) - Devlet Demirvollan ve 

Devlet Denizyolları idare ve müesseselerinin milli korunma kanunu 
hükümleri dairesinde lıafta tatilin den istisnası ve yine ayni idare ve 
nıüesseselerde günde üç saate kadar fazla mesai yapılması Hey' eti 
VekiJece kararlaştırılmışbr. 

Yüksek adalet divan> "on 
cfuılerde aralarında general 
Weygand da bulunan 35- b • 
eaı: şahidin ifadelerini dlııle • 

. mi1'tir. 

kaydetmiyor değil; fakat, tarihiJt kündür. Bu - faza ıçın korunma nup doğusun - da 2160, 31 günlüklerde ise ~232 
kaydettiği bu gibi vak'alar, insana günkü harpler, d b • • l k t dadır, Man.şta tayyare eder, Alınanlar, yine ke-

l'
• kabak tadı verecek kadar ve kara- çok tahripkar • t e 1r1 a l n a C a 1 r seyrüsefer tam sirsiz 40 dakikada ı tayyareden 

· dır. Her darül • bir · ti ayda takriben IOj)O tayyare yapı-
ya vuran çıngene palamndu gibi harp büyu .. k c Y AZAN : 1 . 1 emnıyBe e yorlar demektir, Böylece Alman 

KISA AJANSı·· 
HA &ERLERi 

* Budapeşte, 4 - (Macar Ajans>) 
Italya ziraat Nazırının daveti üzerine 
Macar Ziraat Nazırı bu ayın son haf
tatrınd İtlyaya gidecektir. * Budapeşte, 4 - (~car Ajansı) Per
§embe günü ~iacar Hariciye Nezaretin
de Rumen - Macar ticarl müzakerele
rine baslanacaktır. 

.. 
lngiltere 
Romanga'ga 
Nota Verdi 
~~~ .. ~~~-

B ü kreşte bir İngiliz 
daha tevkif edildi 
Billrre"' 4 (A.A.) - İnailiz el

e.isi, aldıi?ı talin!at nzerine. Roman 
va iHaricive Nezaretine ·beş İnai -
liz ta>baasmın tevkifi haikkında 
veni bir nota vermislr. 

D;"'er taraftan Daladye, ge
neral Gamelin ve Guy la 
Chambre'ı da isticvap etmiş
tir, 

Müddeiumumi, pek muhte
lllel olarak yakında, yeni .it: 

, [ hamlar bahsinde taleplerını 
bildirecektir. 
' --

Başvekil 
Hatayda. tetkiklerine 

dünde devam etti 
Reyhaniye, 4 (İKDAM) - Başvekil 

Doktor Refik Saydam, dii"l sabah saat 
10 da şehr~mize gelmişler ·ve halkın 

dileklerini ve isteklerini dinledıkten 

gayet bol değildir, Onlar uzun yıl· ' , yapı amaz. a - h 
!arın, hatta yüz yılların bln<le, on darbelere ına- Eme/cll Gen•r•l lı liınanlarile a- ava ordys':"'un uçak mevcudu, 

ruzdıır İstila _ N la , , , kırılan, eskiyen ve yıprananlarla 
binde, belki de yüz binde bir kay- · , .M.. • . nın ır!ı~atı ih- beraber, azalır amma, AJmanlarııı 
dettiği nadir ve nadide hailelerdiı·, ya ugaryan oyaca kafı ge - da dişlerini sıkıp 2090 den fazla 
ki ne olurdu, keşki onlar da hiç o- , ynrt parçaları , lemez, tayyare yapmamaları şartile ... 
lamaz olsaydı! Şimdi ise ay, haf- harahezar haline girer, Biiyük 1 e) Adanın bu kısmı, Britanya 

1 

Bana kalırsa bu hesabı Alman 
t h ... Harpte. Fr.ansanın, şitnal k __ tsmı, için bir ~azinedir_, yıkıla.n ve ya- tayvarel\,;rini. daha ,.0 k dÜşu .. rıııek· 
a, atta ha-zan gün geçıniyor, bir - d "' "' 

sevgi! aşk! ve kıskançlık! cinay~ti- h_arp afehnden ~ıddetlc mutees- kılan ~ı~urelerı~ er_ın ız~ı_rap- 1 ten zivade lngiliz tayyarelerinin 
sır olmuştu. Bu harpte, meşgul l~a duşurmemesı kahı! degıl - sayısını arttırmak üıeriııc yürüt _ 

le karşılaşnuyalını .... Sevgi: Bcya- memleketler de, mukavemet de- dır. Bununla beraber: mek daha doğru olur. Çünkii her 
zıtta merhaba, Divanyohmda mor· recesiııc göre, az, çok harap ol - a) lmparatorlu.k, deniz haki - istenilen 24 ılakikada ı Alman tay-
lıem tabağı, Suliaııalmıettc halka- muştur. Bu tehlikeden ürken miyeti sayesinde ve harbin de - yarcsi düşürmek kalıil derrildir, 
bağı.. memleketlerin mul,,avcmet etme- vam müddetince de, zayiatmı !c- 1 Zayiat listelerinin tetkiki de \unu 

- Hayır, beıı değilim, sensiı"! den \'eya az nıul:nveınctten son- Jafi edebilir. gösteriyor. İngil;zlerin 180 Alnıan 
balkabağı!.. ra teslim olduklarına şahit ol - b) Dehşetli hava taarruzları za- tayyaresi düşürdüklerini takip e. 

_Ya öyle mi? Al öyleyse kur- duk. Geçen asrın sonlarma kadar yiat verdirmektedir. Fakat, İn - den ıriinlerde zayiat liste;i azah . 
şunu, a] öyleyse sustalıyı! devam eden savaş1a1"ın nıukad - giliz vasıtası ve enerjisi, yeral yor; riiııkü Almanların hava hi.i-
Bunlar ne biçim sevgi, hunlar ne dcıat:m, çok kanlı bir meydan tınd~ barınmayı temin edebilmiş· cumları hafifliyor. Almanlar, işi 

b" · k b muharebesi tayin edebiliyordu. ti~. lngiliz gençliğ·i tarafından nöbete ve sıraya koyup bir güı1 
ıçını aş öyle? J Haı p, orı!u saflarnrn dahil bir sevhi idare edilen üstün hava zorlu, bir gün zayıf ha\·n hiicumu 

* Sofya, 4 - Kral, milll bayram ve 
Cenubi Dibricenin ilhakı münasebetile 
üç bin siyasi mahkCtmu affetmiştir. * Tahran, 4 - (D.N.B.) Şehİlljiahın 
bir emirnamesi üzerine yeni Tahran -
Zanctjan demiryolunun açılış töreni bu
gün resmen icra edlimiştir. 't, Cenevre, 4 - (D.N.B.) Madam Ta-

Notada mevıkufların ne zaman 
tahlive edileee!kleri. ne ile itham 
r~lunduıkları, 11rn>hkemeve verılclık
leri ta'kdirde ıına'hk€f!llenin ne za
m.an ve neredıe varıılacaetı sorul
mu(;"tur. 

Dehbait sevdiği deriyi yerden ye- ' zümrrrlo•ı bcldeniyordu. 1914 - 18 J kuvvetleri biiyük maharetle, tak- yaparlarsa zaviat 21 dakikada de-
sonra ayni tezGıhürlcrle Kırıkhan istika- re vuı·urmuş anınıa, ·deri başka, de millctle-ce bir yıpratına har- dirleı-e şayan kahramanlıkla her ğil; 60 dakikada 1 tayyareye iner. 

gövde, can başka! Hem dcbbağııı bi yapılmıştır. Bu harpte, harekat 1 savleti karşılamakla, her teşebbü- Hava üstünlüğünü elde etmek i-ouis, E. Dure ve H. Kerillis'in eml:lk.i 
de müsadere edilmiştir. * Lonctra; 4 - Fransız makamlaruıin 
bak:arda örfi idare ııau ettikleri öjre
Oilmiştir. ...._ * Stokholm, 4 - Yabancı bir tayyare 
lsveçin cenubu garblsiode bir parka bir 
bomba atm~tır. * Berlin, 4 - (Ste!ani) Sa!5hiyettar 
makamlar, geçenlerde Alman tayyarele
tinin yanlışlıkla Irlandaya bomba at
bklarını teyid etmektedir. Almanya za
rarları tazmin edecektir. (A.A.) 

Eki ve kavbolan Imıiliz tabaası 
Millerin heniiz bulumıoadığı bil
dirilmistir. 
MÜliİıM BİR INGİLİZ DAIHA 

TEViKİF EDİLDİ 
Raınanw. ;petrr). trnıntakaısınd>a 

İn<>iliz serma"edarlarının en mıü
hian mümessillerinden biri olan 
Claıık Bükreşin vüksElk .<ıtellerin -
den birinde tevkil cdi1miotir. 

nıetinde yollarına devam etm~lerdir. 

J{ırıl<han, 4 (İKDAM) - Başvekili-
miz DÔktor Refik Saydam, dün saat 
11 de ı;;ehrimizi şeref'!endirmişlerdir. 

Kırıkhanlılara iltifat eden sayın mi
safirimiz, Belediyede Ktrıkhanlıların cli
lcklerini dinlemişler ve şehrin ihtiyaç
Ian ile alfilcadar olmuşlardır. 

Soğuk oluk, 4 (İKDAM) - Başvekil 
Dr. Refik Saydam, İskenderun, Reyha
niye ve KırLkhanda tetkiklerde bulun-
duktan tıonra. sehrimize gelmişlerdir. 

Reisicumhur Danimar-ı D •• b h Q t k •• d 
ka kralını tebrik etti . un sa a r a oy e 
Ankara, 4 (A.A.) - Danımarka 

kralının 7-0 inci do<7um yıl• dönü
:ınü münasebetile Reisicumhuru
ınuzıa kral arasında karşılıklı teb
rik ve teşekkür telgrafları teati e
dilrn. tir ıs ' 

lngiliz gemilerine mü. 
biın suikast teşebbüıü 

lla!timore, 4 (A.A.) - İngiliz ge
llıilcrine suikast teşebbüsünde bu
lunulacağı hakkında alınan ma -
hlınat üzerine Baltirnore limanı 
<nuhafızlarının fazlalaştırıldığını 
l:azeteler haber vermektedir. 
Diğer malumata nazaran gemi

lerin su depolarına tifo mikrobu 
atıldığı b;Jdirilınektedir. 

[N9.ii4Bl 
TERKİPLERİN 

MA..NASI 

Halil Liitfi M. Zekeriyaya: 
- Bana a:imkfin, hayat ve 

nefes ver• gazeteyi yükselt -
nıek için tedbirlerimi alayını .. 
Demiş, Zekeriya da şu ceva

bı vermiş: 
- Beni Bitlere, kendini Av

rupaya benzetiyorsun. Seni bu 
tarzda konuşmaktan menede
riın! 
Dünyanın ahvili terkiplerin 

tn5.na, şümul ve medlUlünü ne 
kadar değiştirdi değil ıni?. 

BENiM - ---
OGLUM 

- işlenen feci cinayet 
Evvelki eece sabaha karsı Or -ı Hacer mektuıbu Fai_ğin yazdı -

t:a:köyde, kıSkançlrk vüriinden ·bir ğından 'haberdar olm.adıi!ı için 
cinavet işlenmiş, bir tütün amele- saklamış ve bu hareketi Faliiin 
si metresini 1bes yerinden varalı- şüphelerini taıkviye etnnistir. 
yaraık öldürdükten sonra, !kaçar· Bunun üzerine Faik Haceri bi -
ken kendisi de ai!ır su .. ette vara - raz dövmüş, sonra da rakı a!ıınış 
lanmıstır. ve ıkadınla beraber icıni.şlerdir. 

Cinayetin tahkikatına müddeiu· 1 İcık. d H t.k sak 
muııni aau.avinlerinıden Ziya Yaz·, 1 esna= .. • aeer ar -

1 k ı •-'-k'l ta lamamış ve beyle ,bır mektup al-
gan e ovmw;. yapı an """' ı<a k K · h h · ·· ha.ili; ·· 1· tın. dıltını. faı at emal ıle er angı 
ı;rore ' e şoy e cereyan e ı.ş- bir kavgasına mani olmaık rnak· 

tirO: t-•~ d . . _
1 

d p· -;.adile sa·kladL~ını sövlemiş.tir. 
r ""-'-'Y e, Pış.mıs oıı un a, ı· 

=eei ook.a*ında 86 numarada o- Faik l:ıu cevalba inanmıs görüı:r 
turan ve tütün ameleliği yapan müs ve uyurlarken sabaha ıkarşı 
iskeecli 35 "aslarmda Faik, bir birden bire ıkal.k.mıs. bıçağını çe -
müddet evvel 3 vasında bir çocu- kerek Hacerin fuerine atılmıştır. 
i'tu olan Hacer adında genç ve gü- Faik Hırceri lamı beş yerinden 
zel ıbir kadınla, tanL'm!ıs ve bes av varalayp vere Berdi,kten sonra 
evvel metres ol:ara.,llı: vaşamı va 'baır kaı;:mak niye tile anerdi venlerden 
lamıştır. inenken ayağı takılm'-\l, yere vu.-

Evvelleri pek tatlı bir 'hayat ge- varlanarak kendi ıhı.çağı ile yara
ciren sevgililer son zamanlarda lanmıştır. Faille karanbkta bövlece 
Faiık:in llllanasız ve oos kınkançlıık- bir kac defa yı:kıla ka1ka 8 yerin
ları yiizi.inden sı:k sık kav,gava baş- den varalanmıs ve sonra da Orta
lamı•lardır. köv caddesinde rıhtımı ıboyunda 

krı--ını.,.ra rbaf:lam1(;"tır . 
Haceri cok seıven ve sevdiği ka-

dar da kıSkanan Fa1k. son ııünler- Bu sırada Hacerin feryadını isi
de yine tütün amelelii?i yapan Ke- tereık vak'a mahalline kosan oolis
mal ile metresinin sevisLii!i zeha· ler de katilin Pesine düsm~ ni
bına düsmüs ve evvelki gün Ke- havet fazla kan kavbedb> yere yı
malin oii?.ından Hacere ıbir mek - kılan Faiai Orta.köy .camii önün_ 
tup vazara!k göndenınistir. Faik lbu de denize <lüsmcl<: iizere i·ken ya
mektubunda IHacere sevgisinden kalamıslardır. 
bahsetmekte ve ıkendisinden bir Faik Beyoğlu hastahanesine kal-
randevu istemektedir. • dırılımıştır. Yaralan tehlikeli<tir. 

Faik aıksam >ııeknis ve il'k isi Ha· Diiier taraftan Hacerin cesedi a<l
cere •Senin bir mektup aldı.i!ıni li"e doktoru tarafından muavene 
öğrendim. Bunu bana ver.• demek edi!:ınis. defnine ruhsat verilmiş -
olmuştur. tir. 

ycrden yere vurduğu sevgili deri- Fransız topraklarına intikal e - sü pahalıya ödetmektedir, Bri - cin İngilizlerin her 42 dnkil<ada bir 
si, nihayet koyu11, jnek csek derisi- d' k d · ·· · t ta ··kı · d h k t d ınceye -a ar, gayrı musnvı şa'. - I . nya il~ · erın e ızı artıp e - ay.yare ü~i.irmekle iktifa etmeıne· 
dir. <:ı:zim düzmece aşıkların yer- lar altında çaqıışılnu~tır. Ne sı- sılcn musarealar, yıpratma ma- lcrı; faka! her 24 dakikada 2 tay-
lere serdikleri dr!'ih~!', gö,·deler ve 13.h, ne vasıtu, hatta ne !le nıu~ hiyetinj haizd irler \'C ınütcarrız yare yapmaları icap eder. Çünkü 
canlar ise halis muhEs insan deri- harebe melodları ara,,ında bir aleyhine çok knn!ıdırbr, istedikleri kadar diişürmek elle-
si, insan gövdesj, insan can!drr. nisbet araınnk iınk8nsızdı. Al - c) Makine harbinin ordular ü- rinde değildir aınma istedikleri 
Ben demiyorum, ki herkes aş!<ta man diplomasisi, bu defa da, müt- zerindeki tesiri, şimdiye kadar, kadar yapmak ellerindedir, 
birer Leylıi ve Mecnun olsun! Fn- tcii!der aramak ve bir cepheli kati' neticeyi elde ettirecek bir 
kat sabahleyin Uzunçarşıda yar harp yapmak kiyasetini göster- şekil arzetıuişti, Fakat Britan -
seven, akşam üstü Tahtakalede ku- mekle zafer yolunu açmasını bi- yaya havadan tevcih edilen dar-
durmuş bir aşık kesilmesin! aşkın li) nrd u. Fransada cereyan eden beler, müdafiin maneviyatını bo-
da, meşkin de kendine göre bir yo- j muharebelerin doğurduğu meş - zamamıstır. Gün geçtikçe ordu 
lu, bir erk!iııı vard.r.r. unı neticelerin sebeplerini bu .. kuvvet bulmakta ve Britanyanm 

Osman C_emal Kavızılı rada saymaya lüzum yoktur. Mü- asude sakinleri harp hayatına a-
... . '"' .... .. tearrız, orada düşnıanın muka .. lışmaktadırlar. -. .. 
Hitler Musoli

ni mülakat 
(Basta.artı 1 inci saııfada) 

G<irüııme, Düçenin hususi va
.gon-salonunda başlamıştır. G5riiş
meve hariciye nazırları da iştirak 
etmişlerdir. 

Brenner seyahatine Fü.hrerin hu
susi trı>nin<le aşağıdaki isimler işti
rak etmişlerdir: 
İtalyanm Berlin büyük elçisi Al

fieri, mareşal Keitel, Dr. Dietrich, 
Dr. Borman ve Fü.hrerin yaverleri. 

Duçenin hususi treni ile de bu J 

seyahate Almanyan:n Roma bü _ 
yük elcisi Von Mackenzen, gene _ 
ral Nacci. iştirak etmişlerdir. 

MÜLAKAT NASIL BİTTİ? 
Mülakat saat 13.50 de bitmiştir. 

Muwlini, Hitler, Ciano ve Ribben
trop, müzakerelerin cereyan etti -
ği vagondan çıkarak öi(!e yemeği 
için --"'1daki vagona ~er,mişlerdir. 

NASIL AYRILDILAR? 
Saat 14/10 da. Führer, Düçe, 

Ribbentrop ve Cıano görüşmele _ . 
rin yapıldığı v~gondan ayrılmış
laroır. Hitler Duçeye fevkal:i<le sa
mimi bir surette veda eylemiş ve 
tren hareket etmiştir. Musolininin 
treni saat 14/45 de halk:>n alkşları 
arasında Breı:nerden ayrılmıştır. 

GÖRÜŞüLEN MESELE 
Nevyork, 4 (A.A.) - Reuter: 
Hitler - Musolini görüşmesi hak

kında N evyork Timesin Romadan 
aldıih bir telgrafta ezcümle şöyle 
denmektedir: 

vemet kabiliyetini ezmek için her d) Bir yandan hasım hava kuv
çareye başvurmuştur: Vevl, l><>rp vetleri yıpranmakta, öteyandan 
tekniğinde ihmal gösteren gafil· Ingiliz hava filoları takviye e -
IMe! dilmektedir. Bir gün, hava kuv-

Bugünkü •topyekiin harp• de vetleri arasındaki müvazencsizlik 
hasmın icra kudretini sarsnınk i- giderilebilecektir. 
çin bütün varlıklarmı baltala - e) Britanyanın devrilmesi pJa-
mak bahis mevzuudıır, Bir mil - nı, Alman hava kuvvetleri sik-
let yaşama imkanları buldukça, Jet merkezlerini anayurt dışına 
harbin idamesine kadirdir, düşürdüğünden, Almanyanııı ha-

Harbi hinterland besler. Har - yati kıymeti haiz mınhkaları se-
biıı de~eti karşısında gerilerden masııııı; müdaf~ası, bizzarur, ih-
ordularıru yaşatmak in1kinını, mal f?dtl.n?ektcdır. 
Amerika ve Sovycl Rusya gibi f) Jngılız ordusu zaman ka -
biiyük devletler bulabilirler, Bu zanmakta, kuvvet bulmakla ve 
devletler, kendi yağlarile kav - hasnıı? içinde bulunduğu güç -
rulabilir kendi kendilerine ye _ luklerı aı·thrmaktadır. 
terler. (:ıutarihie) İngiltere de, g) Britanya istilasın~ tasarlı-
zengin kolonilerinin yardımı ve yan hasım, havalardakı tefev -

b. k "'I · k vukuııa dayanıyor, havadan vu-
dostlarının ıtme uı mıyen ay- - d b 1 1 .. d r 
nakları sayesinde, her savlete gö- raca~ı ar e .~r c mu a n SJU -
•·· k h b' d'l d·-· ·· dırmak ve hucumun çıkmasına 
gus germe , ar ı. 1 .e ıgı gu- imkiin hazırlaınak istiyordu. 
ne kadar uzatmak ik.tıdıırıııa ma- B ,., · tık d '' · . 
likt · u ı.! .~rın nr suya uşmesının 

ır. sehebı, Alman hava kuvvetleri 
Muhasım biiyük ordular, Afr:- saflarında açılan boşluklarda a-

kadaki harc:;iıt inkişaf etmediği ranabilir. 
halde, karalarda teması kesmiş Almanya: 
gibidirler. İki büyiik muharip, İn-

a) İn.ı:iltercnin bugün en bü -
giltere ve Almanya, hasmın har- yük düşüncesi, ana topraklarını 
be yarayan her şeyini imha et - taarruzdan masun bulundurmak-
mek üzere, havalarda kanlı mü
barezelerindc ısrar etmektedirler. tır, hava kuvvetlerile hücum çı

kış yerlerini sarsabiliyor, 
Bu, nereye götürebilir? b) İngilizler, gen~, yetişkin 

Hava taarruzlarına karşı ko • hava filolarile RuJır sanayi mın-
runma tedbirleri alan taraf, sinir takalarını ve diğer mühim hedef-
huvvetini de muhafaza edebilir, !eri dövmekle, şimdilik, muka-
Muharip memleketlerin bu bfıdi- belei bilmisil yapmaktadırlar, 
rede zafı ve kuvveti şuradadır: c) Denizler, Alman harp ve 

1 - İngiltere: ticaret filolarına kapalı gihidir-
a) Yakın hava üslerinden kal- lcr. Alınan hava kuvvetleri, an-

kıin hava filoları tarafından sık cak çok kanlı zayiat mukabilin-

A. D, 

Sağlık.5.5-
5 ..... Bahisleri 

= 
Apseler 

Abse, vücudun bir noktasında mah .. 
dut miktarda cerahat toplanmasıdır. 

Sıcak abselerin ira:ıı: Mevzii hara-
ret, kızarıklık, şi.şkinli.k:, ağrı; sonra 
parmakla basılınca cerahat yer de
ğiştiriyor hissi gelir; Nihayet abse 
patlayıp cerahat boşalınca bir kar
ha h3stl olur; bazan uykusuzluk ve 
vücutte hararetle müterafik olarak 
abse'den fena kokulu bir cerahat o
kar. 

Abseler, bazı defa, az çok tehli
keli ihtillıUara yol açabilirler. En 
ulak bir yarayı mesela tentürdiyot
la dezen!ckte ederek abseye ıneydan 
ven11emelidir. Eğer abse tehlikesi 
baş gösterirse, ınüsavi miktarda su 
ve 90 derece alkol içinde hazırlanan 
sıcak kompreslerle, sıcak su banyoları 
ile, antiseptik yaş pansumanlarla ::ıb

SCYt: mani olmıya çalışmalıdır. Ab
.se meydana gelirse dokto:·u çağır•·) 

yardırrnalıdrr. Bundan sonra. y~ş 

pansumanlara devanı. elınelidır. fuı

cak ınavi cerahat gelirse p:ınsurnan 

yapmayıp tentürdiyot yahut binde bir 
pcrn1anganat dö poı.as mahlüliı si.ır

mclidir. 
Soğıık: abseleriıı Mazı: Ne kız.1-

rıklık ve ağrı, ne de nıevı.ii ve vü
cutta hararet oln1adan yurı. ::-j'.lk ş ~

kinlilt:, soğuk absedcn açılc sa:·ı bıL" 

cerahat fışkırır ve ekseriya nıı.ile>rıı.a 

dl bir fislül haline inkil.5.p edF 
Soğuk abselcrdcn kuıtuınl:ık ir:ir1 

(iyi tegaddi, balık yoğı , bir müddet 
deniz kenarnda otunıınk) gıbı un)u i, 
(hafif tentürdiyot d%:wıdurmak) gı
bi mevzii ihtimaml·ırda bulı.ıtırr.;,k 
lizımdır. 

Hstül halinde dcvanu taktiirm-<Görüşmenin sebebi bir sırdır. 
Fakat şu cihet tahmin olunabilir ki 
birinci derecede ehemmiyetli bir 
mesele üzerinde ~arar almak icap 
etımektedi.r .. 

sık dövülebilir, de, Britanyanın çok mühim mın-
b) ~ritanyanın taarr112a he - takalarında hasarlar ikıı etmek- . ~· doktoru çağırn:ahaı<. 

def olan bölgeleri zengince mcs- tedirler. '"' '"' • ..... 
kiindurlar, Halk kütleleri hedef d) Bugün için taarruza hedef Jlava harbı• 
teşkil edebilirler, teşkil eden nuntakalar, Alman 

Peynir ve manifatura fiat -
!arı yeniden tesbit edilecek -
ınis. 

================================:ı:==~=====--~==--=======~--~=====:::: işgali altındaki memleketlerdir, (Bııstaarfı 1 inci saııf<Ida) 

Nanemollaya da bu havadi
si söyledim, gülerek şu cevabı 
Verdi: 

- Benim oğlum bina okur, 
döner döner yine okur!, der -
leı·, bizinı mürakabe koıuisyo
nu da dönüp döniip manifatu
l.11 ve ııeynire !iat koyuyor!. 

AMMA 
BlR ŞARTLA -

111usevi vatandaşlar Tevra -
tın 5i01 inci yılı münas.,beti
le hep biı·den Türkçe koıı1.L'i
n1ıya karar verdiler. 

N ancmolla ile bu kararı ko
ııuşuyorduk da; 

- l{onuşstınlar, konuşsun .. 
lar amma bir şuı·tla ... 
Diycıck, ~arttııı söyledi: 
- G lcri y şeklinde telaf -

fuz etmemek şar!ile. Eğer tüc
c~rlıkları ile ceplerimize gir
<lıkleri gibi teliiffuzları ile de 
dilimize girerlerse işte o vakit 
Yandık! 

A. ŞEKIP. 

BÜY Ü K T A R İHi RO M AN No: 24 

Yazan: M. Sami Karayel -------

Macar Kralının ön safa geçmesi isteniyordu 
Bn tefrikanın bugüne kadar 
çıkan kısmının hulasası: 

[Kanuni Süleymanın babası Ya
vuz Sultan Selim, Rodos üzerine 
sefer hazırlığı yaparken Şir pen
çe illetinden vefat etti. 

Yeniçeı·iler, Yavuz Sultan Se
limi fevkalade severlerdi. Yavu -
zun vefatı haberini Yeniçeriler 
duymu~ olsaydı, hazineyi yağma, 
v~ etrafa dehşet verici hareket .. 
!erde bulunmaları melhuzdu. Bu 
sebepl~ Veziri.izam Yavuzun ve
fatını herkesten gi%:li tuttu. El al
tından İstanbulda bulunan Veli
aht Şehzade Süleyman& haber yol .. 
ladı. Ve Edirne yolunda bulunan 
Ullraı köyüne ac•le gelmesini bil-

dirdi. 
Şehzade Süleyman, babasının 

vefatını haber alır alıTiaz .. Derhal 
İstanbulda tahta çıktı. Padişahlı
ğını il.1n etti. 

Bu sıralarda Veziri&.znın hazi
nci hümayunu gizlice İstanbula 
yollanııştı. 

Nihayet ber şey bittikten sonra 
Yeniçerilere Yavuzun vefat ettiği 

İst.anbulda tahta oğlu Sultan Sü-
leyınanu1 çıktığı ili'ın olundu. Ye
ni padişahtan ulüie almak için İ~
tanbul yolunu tuttular .. 

Kanuni Süleyman, ilk iş o~rak 
Rodosu Şövalyeden zaptetti. Bel
grad kalesini de zaptederek Tu .. 
nayı aşıp Macaristana &irdi. 

Muhaç meydan nıuharebesini 
de kazanıp Budine (Budapeşte} ye 
girmiş bulunuyor: Türkler Viya
na kapılarına doğru ilerlcmekte
dir .. ı 

Macar ordUSlı11a gelince; Ma
car ordusunun muharebe terti
batı alması için, Muhacııı cenu
bunda (Niyarad) ile Külkend 
beynindeki ova intihap olundu. 

Macar ordusunun sol cenahı 
Tunaya istinat ediyordu. Sağ ce
nahın muharebe cephesini müm
kün mertebe tahdit etmesile tah
tı emniyette bulundurulması dü
şünülerek .Niyara<lın gerisinde -
ki tepelere hiç ehemmiyet veril
medi. 

Fakat muharebenin muvaffa
kiyetsizlikle de neticelenmesi 
ihtimali nazarı dikkate alınarak 
icab.nda kralı kurtarmak için la
zım.gelen tertibat da düşünül -
mei!e başladı. 

Bazıları kral için muharebe 
mevdanından uzakta bir mahal 
tayin etmek istediler. Fakat bir 
çoklar1 da bu teklifi reddettiler. 
Kralı askeri saflar arasında gör
mek istediler, 

En sonunda ise Macar asılzade
ganından olup kralın fevkalade 
itimadını kazananlardan birkaç 
kişi de muharebe esnasında kra
lı muhafaza eylemek vazifesini 
deruhte ettiler . 
Ağustosun yirmi dokuzuncu 

günü, uzun müddet yağan yağ
murlardan sonra hava açılmıştı. 
Bütün Macar kıtaatı, verilen emir 
üzerine mevkilerini işgal ey le
diler. 

Birinci hat, yanaşık nizamda 
olduğu halde on bin ~i kuv -
velinde bir piyade kuvvetini teş
kil eyliyordu. 

Bu hattın önüne ve aralık
larına seksen top yerleştirildi. 

Anton Pa1oçi, Franç Dri.izet, 
Gabriel Pereni, Tomazeçi, An
dre, Merihçibak, kıtaat kuman -
danhklarına tayin olundu_ 

Bu, kumandanların her biri i
ki bin ,~iden mürekkep olan i
ki süvari fırkasına sahipti. Sü
variler cenahları tutuyordu. 
Sağ cenah süvari kumandan -

lığına Petel'perini. ile Kont dö 
Temşivar tayin olundu_ 

(Ark<Isı ,,ar) 

Bu memleketler, Almanyaya ge
len feH\keti paylaşmaktadırlar. 

e) İngiltere sanayi mıntaka
larının hududu dardır, Alınanya
nın işgal eWO-i memleketler san
at diyarlandır, Hedefler serpil
miştir, dörülıneleri güçtür, Bura
lardaki mesainin felce uğratıl -
ması kuvvet ve "Zaman meselesi .. 
dir, Kaynaklar Alman ordusunu 
daha uzun müddet besliyebilir
ler. Bu memleketlerde iğtinam 
edilen siliıhlar, vasıtalar ve ham 
maddeler Alman ordusu için kuv
vetli mesnetlerdir, 

f) Britanya, cihanla irtibatını 
muhafaza etmektedir; Alınanya 
bundan mahrumdur, Harp, bü -
tün musibetlerile milletlerin ruh 
ve môneviyatında r~eler aç -
mak istidadındadır, lngilizler i

. çin bitmek bilmiyen teselli ve 
kuvvet .kaynakları vardır, Alman
ya, bueiinkü durumu değiştir _ 
mek mecburiyetindedir. Diplo _ 
matik mesainin vaziyette yeni in
kişaflar tem.inine matuf olduğu 
mulıakkakbr. Alınan kara ordu
larına nerelerde ve hangi hedef
lerin verileceğini zaman göstere-
cektir. M. N. 

Dün Öğleden bıraz sonra merke
zi İngilterenın küçı.ik bir şehrinden 
geçen bir sür'at katarı bomba ve 
mitralyöz ateşlerine tutulınll1;tur. 
Yalnız lokanta vagonu hasara uğ
ra:ınıştır. Katar Yoluna devam et
miştir. 

AL.MAN GEMİLERİNE HÜCiJM 
Hava nezareti istihbarat büro -

s':"1un verdiği malünıata göre İn
gılız hava kuvvetleri Dünkerk ci
varında 12 ticaret gemisinden mü
rekkep bir kaiile ile refakat eden 
harp gemilerine alçaktan hücum 
etmiı;Ierdir. Bulutlar hücumların 
neticesini görmeğe mani olmuş -
tur, 

HA VRE'İN VAZİYETİ 
Nevyork, 4 (A.A.) - Nevyork 

Times gazetesinin Lizbon mulıabi-
ri uazıyor: 

•Almanyadan Bordo vasıtasile 
ve Portekiz hududundan geçerek 
gelen rapor !ara göre Havre o ka
dar ajpr hasara uğramıştır ki tek
rar inşasına yıllar lazımdır.• 

Amsterdam, 4 (A.A.) - (D.N.B.) 
Çarşamba/perşembe gecesi ve 

perşembe .ııünü erken İngiliz tay
yareleri Holandanın bir çok mın
takaları.na ibomlıalar atmışlardır, 



SAYFA - t 

7li1ıa,ea 
Yok, Estağfurullah! 

Yazan: MAHMUT YESARi 
Kahveye girer, gırmez, gözlerıle 

arandı, benim oturduğum masanın 

sağuıdnki masaya yaklaştı. CaYl'll 
yudum, yudum içerek bir yorgunluk 
keyfi çıkaran yaşlı adamın önürı

de durdu: 

- Çok bekletmedim ya!-
- lJayır! 

Oturdu, mendilini çıkardı terini 
kuruladı, sonra, başka bit mendille 
burnunu sildi. Geniş bir soluk aldı, 

ppkatını geriye i tti, garsona: 

- Bir şekeri az kahve! 

ı~marladı. 

Onu bekliyen yaşlı adam, hiç se
sini çıkarrruyordu. O, bir sigara yak
lı, gözlerini süzerek içmiye başladı. 
gayet s5.kin, rahatlı. Şekeri az kah
vesini de sindire sindire içtikten son
ra, arkadaşının ,.üzüne baktı: 

- Senin kerimeye talip olan genç 
hakkında malümat edinecektim, dc
iil mi? 

- Evet, neler öğrendin? 

- Bana, bunu söyliyeli on gün 

de dei:i1, insanl.ır, bir ka~ günün i
çinde değişiveriyorlar. &kiden, on
lara, M.olla zadeler, derlerdi. Yok, 
Estağfurullah; Ali zadeler, derlerdi. 
Yeni soy adlarını bilmiyorum ki. 
Bir yerden duymuştum. Yok, Esta~
lurullah; sen, söylemiştin t,aliba? 

- Ben, söyledim, birader. 
- Yoo, .sözümü kcsnıe; ... Soy ad-

larını sen söylem.iş ol, ya:.ıut, ben 
bir yerden duymuı;: olJylr.", mesele 
bunda değil. Evlerini ·ouımak lazun. 
Eski semtleri Aksaray~ı. Yok, Eı

tağfurullah, Fatihti. Eveı. i'.\tıhli am -
ma, Saraçhane b;ışın::ı rlaha mı ya
kında? Yok, EstağiurulJah; Su ke
merlerine daha yakınd ı . Mah:ılll.3'yi 

hatırlıyorum amma, 5o\;;agı '1atır~·)lc:

mıyorum. Yok, Estağfurul1a"!ı:, ;:;oka 
ğı hatırlıyorum da, mahalleyi iı.at.1r

lıyamıyorum. Sokağı hatırlasam, e"i, 
elimle koymuş gibi bulac.a~un. Gö

zümün önünde, tahini boyalı, üç 
katlı, konak yavrusu bir ev. Yok, 
Estağfurullah, ta.hini boyalı deJlil, 
beyaz boyalı. Üç katlı mıydı ya? "".l.Jk, 

Estağfurullah, iki katlıydı. Ne l3e, 
orasi lazım değil, evi bulur.ca Jı:; ko
laylaşıyor. 

EHie alnına vurdu, cö~ 1crj pırıl 

pırıldı: 

Dış Politika 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

tirmek hevesindedirler. Bilhassa 
Finlandiya Berline yaklasmakta, 
kendisi için Sovyetlerin muhtemel 
tazyikine karşı bir istinatgiıh ara
maktadır. 

İsveç son on beş eylül intihaba
tile sosyal demokrat fırkasının ka
bir galebesini görmekle an'ane ve 
mazisine ve demokratik teşkilatı -
na sadık kalmaktadır. Maamafih 
dahili olan bu cere} anlar Alınan
larla iktı•adi bakımdan iyi bir an
laşma dairesinde yaşanmasına hiç 
de engel tehikki · edilmemektedir. 
İsvcdn durumunda da tıpkı Fin

landiyada olduğu gibi şarktan ge
luek tehlikfye karşı bir nevi te - 1 

minat aramak ihiiyacı vardır. 
Danimarka işgal altında hüküm

darı etrafında toplanarak demok -
ratik fikirlere sadık, hariçten ithal 
edilen fi.kirlere bigane, kendi üze
rine kıvrılmış bir halde yeni hür
rivet ve intihabat denesini bekle
mektedir. 

Norveç Almanyaya mukavemet 
etmiş ve harheylcmiş ve binaena -
lcvh i5gal altında bir iilke olmak 
s,;"alilc blitüıı demokratrk tc5kilıi -
tından mRhrum edilmi' , .• Alman 
umumi valisi (Terhovcn) in mcm~ 
lekette % 2 nisbetinden fazla ta -
rafları olmıyan bir (Kisling) ida
resi kurmasına sebebiyet vermiş - ı 
tir. Kral Hakonun dedii(i gibi ilk 
fırsatta memlekette hic kökü ol· 
mıynn bu tufeyliler silin süpürü -
lecektil. 

• 

1 KD AK 

Sivas C. müddei uınumiliğinden: 
Sivasta ~cniden yapılacak ceza evi inşaatı kapalı zad usulile eksiltmiye 

konuhnu~tux. 

1 - Mün<!"kasa 14/10/940 tarihine tesadüf eden pauırte~i günü s.ı~t 

15 de hükUmet konağı dahihnde C. M,üddeiumumUiği odasında top:anaı::.!~ 

olan Adliye inş::ıat eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

11 - Bu inşaatın muhammen keşif bedeli 54573 lira 38 kuruştur. 
Ill - Muvakkat teminat 6036 lira 88 kuruştur. 
IV - Bu işe ait evrak şunlardır: Mukavele projesi, •ksiltme şartname

.si, Bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartnamt, .r.esaha cetveli. 
istekliler n1~Uclır evrakı Sivas, İstanbul, Ankara C. MGddeiumum1-

likleriode gôrebileceklerdlr. 
V - Münakasaya _girmek iı;;tiyenler Referans ve diğer vesikalarını bir 

istidaya bagi1yar::ık münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel viltıyet ma
kamına vcrınek suretile bu iş için .ehliyet vt:sikası i~Liyeceklcr ve bu vesi
kayı teklif zarflarına koyncaklardır. 

Vl - Munakasaya i.ştirak edecek olanlar 2490 nunıarah arttırma ve ek
siltme ve ihale kanunu ile eksiltme şartnamesi mucibınce ibrazına mecbur 
oldukları evrak ve vc54liki mezkUr kanun ve şartnamenin tarifatı daire
sinde hazırlıyacakları teklif zar!larını 14/10/ 9-tO pazartesi günü saat 13 e 
kadrır numaralı mrıkbuz mukabilinde münaka~a komisyonu başkanlığına ver-
miş olmaları lfızımdır. (6030 - 9102) 
~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~----....--·--

İstanbul Telefon müdürlüğünden 
iı-t ~nbul ve Ankara Telefon ?ı.lüdürlüği.ı santral ve atölyelerinde yetiş

tirilcii~~te:n sonra diğu- rneı·k e-zl<'re tayin 'e ı:.r:c...m edilr .... ;, ü~:•re n1üs. ahaka ile ,. 
(81) rıdet makinist, (3) adet elcktrikçı ve (10) adet JTcntor alınacaktır. 

Müsabaka i.rr!tihanı İ:;tC'nbul ve Ankar;:ı 'fe1cfcn Müdürlüklerinde 

25/ 10/040 tarihine müsadi! cuma günü saat JO d:ı yapı?nc'-'k ve nıu\'::ıffnk 

olanlara st::ıj nıüddetince elLşc.'r ve tayininden sonra altn)ı.;ar lir.ı. ücret 

verilecektir. Ta1irılcrin kanuni evsafı haiz sun'at m'1ttf'pleri e1<'ktrik şı.1bc
si mezunlarından olması \''-' müsabakaya girebılınek icin 21/JOıfl":JO pazar

tesi günü saat 17 ye kad[ıl' rn~zkU.r Telefon Müdürlük1erinc evrakı müs-
bitelerile müracaat edilmesi sarttır. (9338) 

Beykoz Tümen Satınalma Kom:syonundan 
1 - Selimiyeye teslim 500 ton, Şileye tcslin1 • ..,J ton ve tu:thıya tcslinı 

100 ton arpa ayrı, ayrı olmak üzere 16/10/940 çarşamba güniJ r...a~t 11 de 
Beykoz l!alk Partisi binasında tümen satın alma komisyonunda paz'1rlıkh.ı 

satın alınacaktı.r. 

2 - İlk teminat 500 ton için 3000 lira, 2Cı0 ton itin 1200 \"e l ~O lon için 
600 liradır. 

3 - Evsaf · e ~·eraiti hel' gü!l mc2kür kom:~onda görü!cb!!tr. (94l!)J 

kadar oluyor. Yok, Estağ!unıllah, on 
iki, on üç gün... Günlerden salı idi 
galiba? Yok, Estağfurullah, ya çar
pmba, yahut da. perşembe idi. Gene 
kahvede buluşmuştuk. Yok, Estağfu
rullah; dairede idi. Dairede benim 
odama gclmiıtin. Yok, Estağfurul

lah; ben mümeyyizin odasında idim, 
seninle sofada karşılaşmıştık ... Hat
ta, sen bana seslenmiştin, yok, Es
tağfurullah; ben, seni görmüştüm. 

Sen, meseleyi tıUatınca, t-iraz hay
ret etmi.ştim. Yok, Est.:ığfurullah, 

hayret etmemiştim, Sf:Vİnmiştim. 

- Onların akrabalarından tırlni 

aradım, adreslerini alırım di;e. ':'e~ 

sadüf beni, birile karşıla~1.trdı. Ak
rabalarından, ya amcaları, '{atıı.ıt da
yıları. Yok Estağfurull:1l-ı. :ımcalar•

nın damadı. Soracak old·ım, yü7.ünü 
buruşturdu: Ben, onların darg•ı .. ıml 
Dedi. Yok Estağfurullah, 'Jnla1·1 ı.uk

tandır görmüyorum, dedi. Ncderı 6ÖT
müyor? 1'-1esele mühim. Fakat l..ıiı:e 

taallllk var mı? Yok, Estağfurullah, 
pek çok taallUku var ya! .ı\nlalnah 

değil mi? Yok, Estağfurullah, iyice
tahkik etmeli. ?w!alıim ya, böyle i'a.r
gınlıklar, ailelerin iç yüzlerini gc:s
terir. Herifi, söyletmek için J:ıkHa

dım, yok Estağfurullah, ric:ı ettim. 
Ben

1 
dışarıda idim, İ stanbula geleli 

ancak iki gün oluyor, dedi. 

Balkanlar mihvercilerin endişe
lerinde en rok yer tutan bir tar:tf- . 
tır. Hele harbin siklet merkezi Ak
den ize intikal edince .... Buralarda 
sükünun bozıılmaması ve ihliliif 
cıkmaması muvakkaten düşüncele-

rine ;~:;i:e~~krü BABAN r-,-s T-A-N Bm:l!Uillml -E E-L-E D-, Y-E-S ,-,. ıı:zı::ıa 'il:l:llN ıı;mlj 
İstanbul Asliye Birinci Ticaret l••••••••••••-=•••m:ı••!!llm11:11ıı::ımıııı111u11-.•••I 

Durdu, güldü: 
- Hem tok sevinmi~Lm. Niye 

sevinmiyeyim, düşmanım değil, dos
tumsun. Yok, Estağfurullah; bunca 
yıllık candan arkadaşımsın, karde
~imsin. Ben, tafsilat jstA-miştim. Yok, 
Estağfurullah; Sen kendıLğinden u
z.un uzun anlatmıştın. 

- Evet, evet, bunlar "'nah1m. 
O, ka~larını çatmıştı: 

- Yooo, sözümü kesme. Minelbap 
ilclmihrap anlatayım. Sen, anlatmış
tın mı, diyordum? Yok, Estağfurul
ah; ben sormustum. ?..1:üstak:bel dJ.
maJtıl zi:esini tanır gibi .:>!muşt.l "'.l. 

Yok Estağfurullah; çok iyi tanıyor
dum. Amma, onları a:örmiyell, ara
dan Jt:ı-; sene feç+.i: ıki mi, üç mü? 
YoK, rbtagfurullah, dOrt beş sene o
luyor. Zaman araip. i)n·1. beş sene· 

Durdu, kollarını ka\·uşturdu: 

- Peki be birader, bu adresi ne

reden öğreneceğiz? Ben sana, bir şey 

söyliyeyim mi? Sen, bu adama kızını 

verme. Outrduklan yer belli olmıyan 
karışık insanlardan hayır gelmez! 

Yok, Estağfurullah, !!ayır gelmez; 
değil, insanın başına fcLıket gelir! 

Mı\Hl\lt:T YıtSARİ 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden 
Şimdiye kadar mektebe kaydedilmiş olan talebe adedi alınacak mik

tarı tecavüz etmiş olduğu cihetle aşağıdaki günlerde bir giriş müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

7 /Birlncll<'lrln/940 puariesl: 
Sa.at 9 dan 12 ye kadar ceDir, Trikonometri 
Saat 14 den 17 ye kadar Geometri 

8/Birlnelıe.rlnt 1940 aalı: 

Saat 9 dan il e kadar fizik 
Saat 13,30 dan 15,30 a kadar kim7a 
Saat 15,45 den 17 ye kadar yabancı dil •Fransızca, İngilizce, Al

manca> 

Mektebe :yaz.ılı saatlerden geç a:elenler, kayıt karnesini yanında bulun
durmıyanlarla kopye kalemsiz veya mavi mürekkepsiz gelenler imtihanlara 
iştirak edemezler. (9101) 

Mahkemesinden: 

Türk Ticaret Banlkası Bolu Şu
besinden namına muharrer ve 
mçzkur Bankanın İstanbul Şube
since ödenmesi lfızım gelen 200 
lira tcdiyeli 27/10/9;;9 tarih ve 
2Q4355/350 No.lu çekin zayi oldu
ğundan bahsile iptaline karar ve- , 
rilmesi Boluda Kanaat Mağazası 
şürekasından Şeref Sarıer tarafın
dan arzuhal ile talep edilmiş ol
makla Ticaret kanununun 638 nci 
maddesi mucibince ziyaı iddia olu- · 
nan mezkur çekin bulan tarafın-! 
dan 45 J?ün zarfında m<Jıkcmeye; 
ibrazı ve ibraz edilmediği takdir
de bu müddetin hitamında ipta-

• ıinc karar verilcccC'i ilfı.n olunur. 
(295:>4) 

İ stanbu.l Asliııe İkinci 
mahkemesin.den: 

Ticııret 

Rıza Dervis tarafından Hüseyin 
Avni Kaymak, Mehmet Şadi, 
Mehmet Kawna:k ve Ali Rıza A
kev aleyhlerine Hrnme olunan me
ni müdahale davasının esnai mu
hakemesinde: 

Müddei aleyhlerden Mehmet 
Kaymağın hl<ametııiıhının rneçhu
liyetine ıbinaen hakkında ilanen 
tebligat Nasına ve ıınııbakeımenin 
11/10/940 tarihine müsadif Cuma 
günü saat 15 şe talikine karar ve
ril.ıniştir. 

Bu husustaki davetiye mah!ke • 
me divanhanesine talik edilımiş ol
ma..1<la kevfiyet tebliii malkamına 
l<aim olmak üzere ilin olunur. ' 

(29546) 

Kerestecilerde kain Merkez h:1H 
ne n1üddelle kiraya verilmek üzere 

dahilinde 45 numaralı yazıhane bir sc
temdiden açık arttırınıya konu~ınuş-

tur. Yıllık kira muhammeni 250 lira ve jUc tc1nina tı 18 lira 75 kuruştur. 

Şartname Zabıt ve Muamelat J.iüdürl-lüğü kaleminde görülecektir. İhale 

15/10/940 sah günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin 
Jlk teminat makbuz veya mektupları ve şartname mucibince ibrazı liizırn 

gelen vesikaları!c ihale günü muayye:ı saatte Daimi Encümende bulunma-
ları. (9501) 

Beykoz lüm3n satınalma koıı · syonunfüı.n: 
1 - 250 ton €"kmeklik un ll / 10/940 cuma günü saat 11 de Beykozda 

Halk Partisi bina ında Tün1en satın alma kon1i~yonunda pazarlıkla satın alı-
nacaktır. 

2 - İlk tcm;natı 3000 Jiradır. 
3 - E\'sa! ve seraiti her gün 

fstr.nbul .~.1ıntak 

mczkô.r komisyonda görülebilir. 
(9477) 

Lim R~isliğinden 
Kapalı zar! tısullle Şarköyde batık Hanefiyc ve Pilevnc vapurları an

kazının çıkarılm<.ı$ına talip çıkmadığın..ian keyfiyet b;.ı günden itibaren bir 
ay zarfında ve ayni ~erait dairesinde pazarhkla talibine ihale edilecektir.. 
Tahmin bedel1 15.500 lira \'e yüzde 7,5 teminatı muvakkate 1162,5 lira
dır. Taliplerin 6/10/9·10 ealı günü saat 15 de teminat ve vesaiki rnutebe
relerilc birlikte Galatada Rıhtım üzerinde lVIıntaka Limtın Reisliği satın al-
ma komisyonuna müracaatları il~n olunur. (8840) 

Beykoz lümen satına!rna komisyonundan 
1 - Beş garnizona teslim edilmek üzere beheri 10 ar tondan ibaret 5 

parça kuru fasulye ayrı, ayrı. 
2 - 100 ton kuru gürgen odunu, 10 ton nohut, 5 ton mercimek 5 ton 

pirinç ve 4 tnkım hayvan tırnak numarası ayrı ayrı. 

3 - Hepsi 8/10/940 salı günü saat 14 de pazarlıkla Beykoz Halk Par
tisi binasında Tümen satın alrn.a komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

4 - Pazarlık neticesinde takarrür edecek !iat üzerinden yüzde 15 te-
minat alınacaktır. (9474) 

lstanbul Naha MUdürlUgünden : 

Haydarpaşa lisesi satın alma komisyonund8" 
23/1D/94D çarşamba günü saat 15 de İstaobulda Nafia Müdürlüğü ek

siltme komisyonu odasında (4998.77) lira keşif bedelli İstanbul Selçuk Kız 
Enstitüsü binası t.nmiratı açık eksiltmiye konulmu5tur. 

Nevt 

Karpuz 
Kavun 
Çavuş üzümü 
Yapıncak tizümil 

Ayva 
Amasya elması 
Gümüşhane elması 

Portakal c8D lik> 

Çekirdekli kayısı 

Çekirdeksiz yapralı: 

Çekirdeksiz üzüm c12• 
İncir süzme 
Ceviz içi 
Fındık içi 
ı ~·am tıstığı 

Kuş üzümü 

Tel kadaylf 
Yasoı kadayi1 
Tahan hch·ası 
Tah.an 
Pcknıez 

Tahmin 
bedeli 

Kilo Kr. 

12.000 
12.000 
6.000 
4.000 

lD.OOD 
8.000 

lD.OOD 
lO.Doo 

2.500 
2.500 
5.000 
6.000 

' 4.000 
2.000 

500 
5DO 

l.2DO 
l.50D 
2.5DO 
3.0DO 
3.DDO 

05 
06 
20 
10 

9 
25 
15 

3 

70 
50 
27 
20 
40 
45 
65 
2D 

27 
16 
32 
30 
20 

Tutan 
Lira Kr. 

600 00 
720 00 

12DD DO 
4DD DD 

292D DD 

900 00 
2DDD DO 
15DO DD 

3DO OD 

470D DD 

1750 00 
l25D 00 
1350 00 
1000 OD 
l6DD OD 
9DO DO 
325 00 
lDO oo 

8275oö 
324 DO 
24D 00 
8DO OD 
90D DO 
GOD 00 

2864 DD 

İlk 
teminatı 

Lira Kr. 

219 DD 

352 50 

621 00 

215 00 

Eksiltme rün, sa•t ve şekli 

22/10/94D salı günü saat 14 de 
a('ık eksiltme 

22/I0/94D salı saal H,15 de 
Açık eksiltme 

22/10/194D salı BBat 14,3D da 
kapalı zarf 

22/10/1940 salı saat 15 de 
açık ek.silt.mo 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, husust ve !ennt şartna
meleri, proje keşil hültı.sasile buna. müte!erri diğer evrak dairesinde gö
rülecektir. 

hfuvakkat teminat (375) 1iradır. 

İsteklilerin en az bir teahhütte (3000) liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair idortlerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vil.5.
yl!tine müracaatla eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 
940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (9409) 

Beykoz tuman satınalma komisyonundan 
ı - Muhtelif garnizonlar için 45, 15, 10 ar ton p~rinç ayrı, ayrı 13/10/ 

940 pazartesi saat 10 da ilk teminatları sırasile 1350, 450, 300 liradır. 

2 - 45, 15, 15 er ton kuru fasulye ayrı, ayrı ayni gün saat 11 de Hk 
tem.inatları sırasile 750, 230, 230 liradır. 

3 - 45, 15, 15 er ton nohut ayrı, ayrı ayni gün saat 14 de ilk teminat
ları sırasile 506, 169, 169 liradır. 

4 - 45, 15, 15 er ton mercimek ayni gün saat 15 de sırasile teminatları 
506, 169, 169 liradır. 

5 - Beykozda Halk Partisi binasında Tilmen satın alma komisyonun-
' da pazarlık.la satın alınacaktır. c9475> 

Beykoz tümen satınalma komisyonundan: 
1 - 30 ton bulgur ve beş ton sadeyağı 11/1D/94D cuma günü saat lD da 

Beykozda Halk Partisi binasında Tümen satın alma komisyonunda ayrı, ay
rı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Bulgurun ilk feminalı 380 lira ve sadeyağının ilk teminatı 530 li

radır. 
3 - Evsar ve şeraiti her gtin mezkO.r komisyonda görülebilir. (9476) 

L'ITİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
BASILDIGI YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 

1781 ton la\·emarin kömürü vapurdan askeri birliklere nakil ettirile
~ektir. Pazarlıkla eksiltmesi 8/10/940 .salı günü saat 14,15 de Tophanede 
Ist. Lv. Amirliği satın alma komisyontında yapılacaklır. İsteklilerin kanu
ni vesaik ve teminatlarile belli saatte komisyona geJmeleri. (478 _ 9478) 

.... 
Derinceden Sirkeciye 2000 ton arpa ve 800 ton yulaf naklettirilecek· 

tir. Pazar:ıkla eksiltmesi 8/10/940 salı &ünü saat 14. de Tophanede ist. Lv. 
AmirHii satın alma Ko. da yapılacaktır. 50 iJd 100 ton taşıyacak va::::ıtası 
olanların bel1i baatte temjnatlarile ve vesikalarile Ko.na gelmeleri. 

(480 - 948D) 

* 260 adC"t inzjbat kolbnğı yaptınla,.akhr. Pazarlıkla eksiltmesi 7/ 10/ 
940 pazartesi günü saat 14,30 d8 Tophanede Ist. Lv. Amirliği sntın a1nıa 

Ko. da yapılacaktır. Nürnuncsi Ko. da görülür. İsteklilerin teminatlarile belli 
&aatte Ko. na gelmeleri. (4'i4 _ 9479) 

* Eyüptc Bahariye anbannda açılan 

atöJyenin elektrik tesi:atının pazar
lıkla eksiltmesi 9/lD/940 çarşamba 
gi.,!nü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma kom.jsyonunda 
y~ıJacaktı;r. Keşif bedeli 491 lira. 
krıt'i ten1inab 73 lira 65 kuruştur. 

J{eşfi },. "• iı-yonda görülür. istekliJe
rin clc·k.trik mühendi;; vt-ya jkinci 
sını! e;hliyelnameli olın;;ı~ı ~arttır. 

(468) (9361) .... 
Altı p;:ırçadan ibaret başlık, pal

dum, k olJ n, göğüslük, ip yular sapı 
ile beraber 2000 adet mamı;.l tevhit 
semeri alınacaktır. Pazarlık.la eksilt
mesi 7/10/940 pazartesi günü saat 
14,30 da Tophanede İst. Lv. Amirli
ği satın alma komisyonunda yap1la
caktır. Tahmin bedeli sekser. altı bin 
dört yüz lira ilk teminatı 5570 lira
dır. Nünıcneleri Komisyonda görülür. 
İstek1i1erin kanun! vesikalnrile belli 
saatte konıbyona gelmeleri. 

.... ( 444) (9217) 

İki yüz ndet cczmi -1".J"aili modeli 
brilct (sedye arabası) alınacaktır. 

P32arlıkJa eksiltmesi 8/ 10/940 sah 
günü sa~t 14,30 da Tophanede İstan
bul lev~zım Amirliği satın alma ko
mi:;yonunda yapı l.::ca ktır. Tahmin be
deli on altı b in sek.iz yüz lira ilk te
minatı bin iki yüz <'ı.ltm?ş liradır. Ara
ba nüm1:ne ve ~artnamcsi komjsyon
da görülür. İsteklilerin kanun! vesi
kalarile belli saatte komisyona gel-
meleri. (445) (9218) 

* ~f:ıtboa hurufat ve rakamları alı-

n.rıc;.ıktır. Pazarlıkla eksiltn1csi 11/10/ 
o-ıo cuma günü saat J.5 de Tophane
de Lv. J\.'lirlifü satın alma komisyo
nunda y.1pılncaktır. Tahmin bedeli 
805 lir.J 35 kuruştur. İlk teminatı 60 
lira 40 kuruştur. Kataloğ ve ra
knm ı lir:ıuneleri komisyondil görü -
lür. ( 461) (9357) 

* Matbaa icin işareti mahsusa dö-
küm kaJıpları alınacakbr. Pazarlık

la cksillıncsi 11/10/940 cuma günü 
saat 15,?0 da Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komişyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 1137 lira 
ko.t"i teminatı 170 lira 55 kuruştur. 

İşaretlerin resimleri komisyonda gö
rülllr. Taliplerin belli saatte komis-
yona gelmeleri. (465) (9358) 

* 5 kilo kloridrat dö papaverin alı-
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
10/10/940 perşembe günü saat 15,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapıhıcaktır. Tah
min bedeli 19DD lira kat'! teminatı 

285 liradır. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. ( 462) (9355) 

* Bir udet hasta arabası ve beş ad~t 
şezlong alınacaktır. Pazarlı~la eksilt
mesi 10/lD/940 perşembe günü saat 
16 da Tophanede Lv. Antirligi satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 325 lira kat'i temina
tı 48 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin bel
li saatte komisyona gebneleri. 

(463) (9356) 

* 207 ton kuru otun yeniden pazar -
lığl 7/10/940 pazartesi günü sa -
at 14,45 de Tophanede Lv. Amirli -
ği satın alma Ko. da yapılacaktır. 

İsteklilerin teminatlarile belli sa -
atte Ko. na gelmeleri. 

(492) (9215) 

* Bir adet sinema makinesi alına-

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 7 /10/940 
pazartesi günU saat 15.3D da 'l'op -
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Umumi kan tahliJMı, Frengi nok
ta! nazarından (wasse_rman ve 
Kahn teamülleri kan küreyvatı sa
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teşhisi 1 idrar, balgam, cerahat, 
ka.zurat ve su tahlilatı. ı.ntra milı:
roskopi, husus! aşılar istihzan, kan
da üre, şeker, klorür, kollesterin 
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miktarlannın tayini. 

Dlva.nyolu No. 118. TEL: %0981 

hanede Lv. Amir1iği ::::nhn alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be 
deli 3000 lira, ilk teminatı 225 lira
dı.ı:. Şartnamesi komicyon<la gOrü -
Jür. İsteklilerin kanuni \•eşıka l<iri -
le belli saatte komi::::yona gelmeleri. 

Kilo * 
Saman 
Kuru ot 

(45D) (9265) 

Harp Akademisi için yukarda mik
tarı yazılı saman ve kuru ot müte -
ahhit nam ve hesabına 7/10/94.0 pa
zartesi günü saat 15 de Tophanede 
Lv. Amr. Sa. Al. Ko. rla pa~ar1,ı..ıa sa .. 
tın alınacaktır. Şartnamesi Ko. da 
görülür. İsteklilerin teminatlarile 
belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(443) (9216) 

* A.del 

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

3 Beherı 20 şer metrcl:k yangın 
hortumu ve rekorları. 

Yuknrırtrı yazılı malzeme 7/10/940 
pazar / ., .Lnü saat 16 da Toph::.nt·dc 
Lv. Aıııirliği ıiatın alına kombyL.;ı~ın
da pazarlıkla satın alınacaktır .• "'l
mune ve kat...ı.loğu konıisyonda görü
lür. İsteklilerin teminatlarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(469) (9362) 

* Adet 

27D.DDO Büyük delikli tahta düğme 
570.DOD Küçük delikli tahta düğme 
24D.OOO 'l'ahta çelik 
Yukarıda yazılı üç kalemin pa• 

ZID'.lıkla eksiltme:>i 7/10/9-tO pazsırte:;i 
günü saat 14 de Toph.:ıncde Lv. A
mirDği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 354D li
ra ilk teminatı 265 lira 50 kuruştur. 
Nümuneleri komisyonda görülür. İs
teklilerin kanunt vesik.alarile belli 
saatte konüsyona gelmeleri. 

(446) (9219) 

* 
45 ton nohut alınacaktır. Pazar-

lıkla eksiltmesi 9/10/94D çarşamba 

günü saat 14 de Tophanede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Nilmunesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesika
larile belli sa.a tte komisyona gelme-
leri. (458 • 9316) 

.... 
40 ton yeşil mercimek alınacak

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 9/10/940 
çarşamba günü saat l4,3D da Topha
nede Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda ynpılacakbr. Nümunesi ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
evsikalarile belli saatte kontisyooa 
gelmeleri. (459-9311) 

* 35,100 kilo yu.tka alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 9/10/940 çarşam
ba günü saat 16 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin teminatla.rBe 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(466) (9359) 

* Bin kilo mühür kurşunu alınacak· 
tır. Pazarlıkla eksiltme<! 9/10/94D 
çarşamba günü saat 15 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Nümunest komis -
yonda görülür. İsteklilerin bellı saat
te komisyona gelmeleri. 

(463) (936D) 

Kılıcıyla bir tarih yazan ... 

Kudretile bir devir yarntaıı ..• 
Ceaaretile zaferler kazanan ... 

Vatan kurtaran 

ARSLAN 
Türkçe- tabii renkli 

BUGON 
... 

LALE Sinemasında 
Ta\.'"'.;k•eu 
llindi eti 

4..DDD 
4..00D 

65 
55 

26DD DO 
22DD 00 36D 00 

22/ID/ 1940 salı saat 15,15 de 
açık ekslllme 

m~==---=----_.._ .... ,_._. .... -.ma ...... _______ _ 

BUGÜN MELEK Sinemasında HARiKULADE bir film sizi bekliyor 
ilaveten: Manş Tüneli 

TORKÇE 
480D 00 

Haydarpnşa lisesi pansiyonunun ihtiyacı olan yukar1da cins, miktarı ve tahmin bedelerile ilk teminatı yazılı 

yiyecekler eksiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme 22 Bjrincitcşrin 1940 salı günü yukarıda ,-azılı saatlerde Beyoğlu İstikJ;il caddesi Karljnan karşısın
da liseler alım satım kamisyonu binası ic,i.nde. toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

i~tekliler şartnameyi mektepte görebilirler. 
Taliplerin belli gün ve saatte cari ıene Ticaret Odası vesikalarile birlikte komisyona ı:elmelerl. (9502) 

ÖLÜNCEYE KADAR 
~.ış rollıırde: CORISNE LUCBAJRE • jEA.N PIERRE A.UMONT 

Ayrıca: FOKS DÜNYA haberleri bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilfttlı matineler vardır. 
Bc..-..aı:ııı:ımmmm ...... ._ ... .-ı __________________ _ 

Bugün saat 1 ve 2.30 da 

tenzilatlı Matineler. ... -............. .. 


