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B. Millet Meclisi dün toplandı Hariciye 

Askerlik kanununda yapı- v ek itinin 

1 d•J"t k b 1 d"ld" Beyanatı an ta 1 a a u e 1 1 Ş. S•r•cof/a P•rti papan 
. 

Mısırın müdafaası ve Maarif Vekaletine 30 
Suriyenin v~eti memuriyet eklendi 

/ngili:zler, ,arltt• ı 
FranHnın •r•dıın çı.lt• 
maaı ü:zıırİne haaı/ olıın 
ma1111:zencs';ı;fili g Ün 

ııcı;tilıı;ıı diu~ltm2l• ça· 
lıımalr.tııd,rlar. Böylece, 
6ir i/rj ay cJ11h11 gefeUe 
muoıı:un .. iz:lilt dü:ııel· 
mi, ııe ltalyıınlann Sü· 
ııeyıi 11/e gıı;irmalııri ih· 
timııli önle-ımip olur. 

Meclis gelecek içtimaını ikinci 
teşrinin 1 inci gününde yapacak 

Yazan: ABIDiN DA VER 

S
on günlerde alınan h~-
b 1 r A f·ikada harekat ere , .. . 

Ankara, 11 (İKıDAM Muhabi
rinden) - Büyük Millet Mecli
si buıtün Mazhar Geııınen'in baş· 
kanlığında toplanmıstır. 

Meclis, Yedek subay ve aske
ri memurlar hakkındaki kanu
nun üçüncü maddesinin ve as
kerlik kanununun 35 inci mad· 
desinin (C) fıkrasının del!işti
rilmesine ait kanun layihaları 
ile devlet memurları aylıkları
nın tevhid ve taadülüne ait ka
nuna bai!lı cetvelde Maarif Ve
kaleti kısmına 20 adet 60 lira 
ücretli 10 adet de 50 lira ücretli 
memurivet ilavPSİJlC dair kanun 
lavihalarını alakadar vekillerin 
r~üstaccliyetle müzakere talep
lerini kabul ederek tasvip eyle
mi~tir. 

Meclis, gene bugünkü toplan
tısında Milli Müdafaa Vekili Saf
fet Arıkan'ın talebi üzerine as
kerlik kanununun 58 inci madde
sine 3810 numaralı kanunla illi· 
ve edilmiş olan fıkranın de -
jiıştirilmesi hakkındaki k~nun 
lavihasını da müstaceliyetle mü
zakere ve tasvip etmiştir. 

Buna nazaran, talim ve terbi
ye ve manevra maksadile siliıh 
altına alınacak usta erat, fevka
liide hallerde iki sene kaydına 
bakılmaksızın icra Vekilleri ka· 

· rarile silah altına alınabilirler. 
Ve talim müddeti de lüzumu ka
dar uzatılabilir. 

Meclis, müteakip içtimaını ilk.
teşrinin birinci cuma )!Ünü ya
pacaktır. 

me\'Simi yaklaştıkça 1-
talyaııların da Siiveyş knnalını 
ele gerirmek maksadile taarruza 
geçmek için hazırlıklar yaptı~l:ı· 
rıru, İngiJiz bava kuvvetler~ı>;JD 
de bu hazırlıklan bozmak. ıç~, 
bütün gayretlerini sarfcttıkler~
ni gösteriyor. Italyanlar.zn, Surı
yedcki fnaliyeti de,. bu hazırlık· 
ı~n mahduttur. iki ~ün ev • 
-.el Kahircdcn , -erilen bir Rcu
tcr telgrafı 28 Ağı~stostnn beri 
Bcyrutta bulunan lt~lyan mü • 
tarckc komisyonunun talepleri
ni takviye için, Fransadaki Al • 
man mütareke komisyonu aza -
sından birinin de, pek yakında 
Bcyrutıı gidcccği?i bild~diktcn 
sonra Suriyedckı koııusyonun 
hak.iki bedeli, tayyarelerden 
başhyarak tanklara ve top!a~ıı 
kadar, bütiin harp nıalzemesının 
tedric•n tahribi ve kaldırılması 
olduj!unu söylüyordu. Aynı tel · 
ıı:rafa göre, Suriye uzun müddet 
mukavemet edenıiyecek bir ha· 
le gelince, İtalyanlar memleketi 
İşgale teşebbüs edeceklerdir. 

Afrikada Italyan 1 Suriyede vaziyet 
üslerine hücum çok gerginleşti 

• 
İngilizler T oprukda 
yangınlar çıkardı 
Kahire, 11 (A.A.) - 1nııiliz 

ihava kU\·vetleri kumandanlıi'.ı 
bildiriyor: 

İngiliz bombardıman tayyare
leri sarki Libyada limanlar ve 
tayyare meydanlarını muvaffa. 
kıyetle bombardıman etmiştir. 
Deme tay,·nre meydanı üzerine 
bir akın yapılmıs, Elaazel, ibom
ba ve Eltiıminide ta,·varelcr ve 
bir ucuş pisti üzerine bombalar 
düşmüştür. Tobruk, Ekubbi ve 
Eladem mıntakaları üzerine ya
pılan hücumları müteakip bir cok 

(Arkası .3 ;;ncii saııfada.) 

• 
İtalyanlar hava üsleri. 
ni kontrol hak~ı istiyor 

Kahire, 11 (A.A.) - Reuter: 
Suriyede vaziyet ço!t nazik ve 

gergin bulunmaktadır. Suriye • 
den gelen şayanı itimat malıi. • 
mata nazaran İtalyan komisyo • 
nu olmıyacak şeyler istc:mekte • 
dir. 

İtalyanlar derhal hava üsleri • 
ni kontrol et.meğe başlamayı, 
Fransız müstemleke ordusunun 
deha) terhjsini ve askerlerin 
memleketlerine gönderilmeleri • 
ni talep etmektedirler. Suriye
liler ve Araplar hoşnutsuzlukla
rını saklamamaktadır. 

ital3· anların Suriyeyi işgal et
meleri için, İtalyan donanması • 
nın Şarki Akdenize bakim ol • 
nıası lazımdır ki bu da bugün 
mümkün görünmüyor. Bununla 
beraber, İtalyanlarla Almanlar, 
Surivcyi içinden fethe kalkışabilir 
le~. Suriyedeki Fransız ordusu
nu, kendi rızasile silahlarından 
tecrit ettikten ve Fransız asker
lerini sefere müsaade edecekleri 
Fransız vapurlarile Suriyeden 
Fransnya nakJcttikten ~onra, 
Suriye halkını avaklandırmak 
•uretile memleketi karıshrabi • 
lirler· buraya muhtelif yollarla 
asker' değil•e de bir mikdar z.a
bit gönderebilirler. Fakat İ~g_ıl
terc, bunu önleyebihnek ıç~n, 
İtahaııların hazırladıkları vazı • 
Yetİcn istifade ederek onlardan 
evvel davranıp Su~iyeyi iş~al 
edebilir. Hatta, Ingilterenın, 
İtal3·anların Mısıra taarruz et • 
ıntsini beklemeden bu hamleyi 
"""ınaoı daha ibliyatkarane bir 

Bursalılar bir mahzar ile Yeni· 
Sabah'ın neşriyatını reddediyor 
Ekmeğin ôlôsını yemek , suyun 

iyisini içmekle iftihar eden şehir .. 

hareket olur. 
İııgilterenin Mısırın müdafaasını 
~c bu arada Suriyeniıı oynıyaca· 
gı rolü gözden kaçırmamakta ol· 1 

duğu muhakkaktır. İııgiltere, Ak· 
denizde ve Afrikadaki mühim 
sevkulceyşi mevkileri İtalyanla· 
ra kaptırmamak için, tedbirler 
almakta devanı ediyor. Şarki 
Akdenizdeki İngiliz deniz kuv • 
Vctleri takviye edildikten sonra, 
l\foıra }eni kuv\·etler getiril
mi tir. Bunlar Rodczya'dan, Hin
llindistandan ve Avustralyadan 
geJn1isJerclir ve binlerce teknisi
Ycn il~ pi ·adelerden, pilotlardan, 
5Jhhivecilcrden nıiirekkeptir. Be
raberlerinde, bir çok nıühi~ımat BURSANIN UM UMl MANZARASI 

ve tank ta getirmişlerdir. ita! • Dün Dursa halkı namına gön-
Yan taarruzu ba~1aJo·ıncıya ka - derilen n1ahzar şekHnde bir 
dar ,.c haltii taarruz esnasında kt ald k Bursan n hte d mc up ı . : mu • 

a :\lı"rı nıiidafaa edecek kuv • lif teşekküllerinin başında bulu-
•ctlerin n thrılacnğı tabiidir. nanlar:nın imzasın! taşıyeın bu 
Yalnız şu ,·ar ki bugün Jllısırda, mektup cYeni s3 bah. ır, mahut 
itah,·anın J.ih'.'a u llahr>is.tan-., ekmek ve su hnkk:ndaki neşri-
dakl ordularının taarruzlarııu a- yahna bir mukabele tcş~il et -
kamete uı:ratnıaoa kafi kuvvet. 
ı n mektedir. <;.r tah~it edilirse, Süveyşi teh-
dıt eden tehlike, asgari dereceye Bir bardak suda yaratılımak 
indirilmiş olur. ı tenen mahut fırt:nanm içyü-

! Arkası ,1 üncü saııfada) z ·nü esasen Bursa muhabirimiz 
ABİDİN DAVER rvıs okuvuc Ja ı•a iz . et-------

mişti. Dahiliye Vekili Faik Öz· 
tırak da Bursadan avdeti hak· 
mek meselesinin mahiyeti hak • 
kında aı rıca Jstanbul matbuatı
nı tenvi. ev le . tı. 

Mescl4 kaoar.mış olmakla be· 
raber Buf'.11' okuyucularımızı 
tatmin eyleırek ve y ne Bursalı
ların c Yeni Sabah. ın ne.şriyatı 
hakk:nda ne dü ündüklerini gös
terr.1ek üzere onlardan aldığı -

{ Ar~a-ı 3 üncil ••vfada) 

da harici meaelelerİ i:z•lı etti 

Başvekil ve Maarif 
vekilinin beyanatlan 

Ankara, 11 (A.A.) - C. H. P. 
ıMeclisi Grupu buııün -11/9/94()... 
saat 10 da reis vekili Trabzon 
mebusu Hasan Saka'nın reisli
itinde toplandı. 

Ruznamede orta tahsil imti • 
hanlarının netıtyicine dair ev· 
velce Binııöl mebusu Feridun 
Fikri tarafından verilmis bir tak· 
rir mevcuttu. Bu takrire ait Ma· 
arif Vekilinin cevabı dinlenane
den evvel Hariciye Vekili $ük
rü Saracoj!lu son lcti:madanberi 
cereyan eden harici ahval ve ha· 
disat hakkında izahat vermek Ü· 
zere kürsüye geld.J. Hariciye Ve
kilimizin ,bizi alakadar eden ha
rici hadiselere daır toplu ve sa
rih izahatı dinlenmiş ve umumi 
heı-etce tasvip edildik!en sonra 
söz alan Maarif Vekili, Feridun 
Fikrinin takririne cevaben orta 
tahsil imtihanlarınm netayici 
'hakkında umumi ve toplu mallı· 
ımat vemtl.$ ve takrir sahibi ile 
di.ı!er hatiplerin beyanatı din
lendikten ve sordukları sualle
re ı.:abeden cevaplar Maarif Ve-

(Arkası 3 üncü sal/fada) 

ltalııa Hariciııe Nazın Ciano 

Avrupada yeni 
iktısadi nizam 

• 
ltalya kendi Autercique 

sistemini bırakmıyor 
Roma, 11 (A.A.) - Steiani A· 

jansından: 
Bazı nazırlardan mürekkep o

lan Autarcie komitesi, bugün 
Venedik sarayında Duçc'nin baş
k.anlı~ında toplanacaktır. Bu fır
sattan istifade ederek Autarcie
nin Avrupanm yeni iktısadi teş
kilatı çerçevesi içindeki mevkii 
meselesini tetkik etmek merak
lı bir şey olur .. 

Gi-Ornale d'Italia, İtalyanın 
kendi Autarcique sistemini ter
ketmek niyetinde olır.ad,ğını 
yazdıktan ronra esasen bu sis • 
temin mihver devletleri progra
mınm ecza.sın dan olan Avrupa • 
nın iktısadi tesanüdüne hiç bir 
veçhile muarız olmadı_i(ı.nı beyan 
etmektedir. 

ltnlva Autarcie'~i, harici tica
rete k:ifi bir pay bırakacak ve 
1talyanm yeni Avrupada teşki • 
!atlarını •bir merkez olarak idare 
edcceğ. milletlere teşmil oluna
bilecektir. 

Sovyetlerin 
Ankara elçisi 
Değiştirildi 

---ı••----

T ren!iev'in yerine Vi· 
nogradov tayin edildi 
ı,ıo.,i<.ova, 11 (A.A.) - Tas a-

jans ı bildiriyor· 
Sovyellcr Birliği yüksek Sov

"et meclisi riyaset divanı, Tren
tiev'i Ankara Büyük Elçiliği va
zifesinden afietmi.ş ve yerine Vi
't"lnO"l"q~nv ta in ol rn 

1 
' , 

'~ 

1NG1L1Z AÔIR BOMBARDIMAN TAYYARELER1NDEN BİR FlW 

ALMAN HOCUMU --CORCILIN NUTKU 
1 1 

INGILIZ HOCUMU 

REİCHTAG'A 
BOMBALAR 
iSABET ETTİ 

Biz zaferi herkes 
için kazanacağız 

BUCKİNGHAM 
SARAYI DA HA
SARA UGRADI 

---•ı---

Alman mühimmat 
depoları da tutuştu 
Londra 11 (A.A.) - Resmen 

bildirildihne göre İng~ h.:ı-va 
kuvvetleri dün gece Be~lın uze
rine yeni 'bir akın yapmı<lar
dır. En mühim istasyonlardan 
birisi olan Postam istasyonunun 
üzerine tam isabetler kaydedil • 
mis tir. 
DOUVRES B0~1BARDI!llAN 

EDİLDİ 
Londra, 11 (A.A.) - Douvres 

mıntakası bu ak.şam tayyare ve 
topçu bombardımanına tabi tu • 
tuımuştur. Bu hücum Douvresin 
harp başlangıcındanberi .. m~u,z 
kaldığı hücumlarJl en buyugu
dür. Bir kaç kişinin öldüğü ve 
yaralandığı zannolunmak.tadır. 
Topçu ateşi tayyare bombardı -
manını takip etmiş ve fasılalarla 
saatlerce sürm~tür. 

Berlin, 11 (A.A.) - Stefani a • 
jansından: 

İngiliz tayyarelerinin Berlin Ü· 

zerine yaptıkları bombardıma • 
na ait tafsil5.t: 

İngiliz tayyareleri, Berlin'in 
üzerinde pek alçak bir irtifadan 
uçmuslar, hedeflerini iyice <'Ör • 
mek icin bir çok tenvir fişekleri 
ve Pariserplatz üzerine bomba • 
lar atmışlardır. 

Amerika sefarethanesi, bu 
mevkide bulunmaktadır. 

İnıtilizler, Brandenbourger 
Thor'daki muazzam taka. ııüzel 
san'atlar akademisine. Reichtag 
binasına, Alman mühendisleri ' 
cemiveti sarayına, Tiergarten sa-

(Yazısı 3 üncü sayfadaJ 

Almanlar lngilte

• 
Çörı;il mücoılele ne lıaılıır • 

uz:ıın o/aracı olsan ln•illııre· Londraya birçok yan
nin ;r;ııyıfl•nııyoıcııfını eövl•cll 

, gın bombaları atıldı 
rr-----~~---.--::-".'!!I~ 

BAŞVEKlL ÇôLÇlL 

Londra, 11 (A.A.) - Başve
kil Çö~il bugün radyo ile söy
lediği mühim bir nutukta ez. 
cümle demiştir ki: 

cGeçen gün Avam Kamarasın· 
da düşman hava hücumlarının 
aitustos ayı zarfında yapılanlara 
nazaran üç defadan fazla kuvvet
li olaııruyaca~ını söylediğim va
kit, bittabi sivil ahaliye karsı ya
pılan barbarca hücumları dü -
sünmeımiş, yalnız avcılarımızla 
Alman tayyareleri arasında va· 
oılan muharebeleri kasdetmiş -
tim. O gündenberi Alınan bom-

( Arka.sı 3 ilncü •a11fada) 

Londra, 11 (A.A.) - İnııiliz 
dahili emniyet ve hava nezaret
leri tebliRi: 

Bu sabah müteaddit d..:;man 
tayyareleri !nııilterenin şark sa
hilinde bir şehri bombardıman et• 
mişlerdir. Dört ev yıkılmış ve 
az !timse yaralanmıştır. Bunlar 
arasında bir kaçı ölmüştür. 
Öğleden sonra bazı düşman 

tavvareleri bulutlar arkasında 
gizlenerek Londra rnıntakasına 
ııirmislerdir. ahiren kesif yaptık
ları zannını veren bu tayyareler 
bu mıntakaya bomba atma:ınıs
lardır. Bununla beraber Kent ve 
Suss:>ks mıntakasına bombalar 
düsmüstür. 

2,00 kişinin bulundui!u bir sı
i!ılıaJ!a bir bomba isabet ederek 
dört kisivi öldürmüş ve bir kaç 
kişiyi yaralarnıstır. 

KRAL SARAYI HASARA 
UCRADI 

Londra, 11 (AA.) - Reuter 
bildiriyor 

Buckingham sarayı, bir teeh· 
hürlü bombanın infilfıki ile ha· 
sara ui!ranııştır. 

Bu bomba, Kral Londranın 
sark mahallelerini ziyaret eder 
ve buradaki halk ile ııörüşürken 
Bueki:ngha:ın sarayı bahçesinde 
küçük :vüzme ha,·uzunun altına 
saplarunıstır. Bu havuz. saravın 
sima! tarafında, suliı =anır ·' 
yazın Gardenpartilerin verildıei 
muhte<em bahçenin önündedır. 
Burada. vaktile kraliçe Vlktoria 
zamanında bir ser vardı ki bu-

(Bastaraı 1 inci saııfada) 

renin isti!ôsını ge- Sakarya Şile binden 
lecek aya bıraktı b .. d b . h• 

a on eş gun en erı ıç-
Norveç'te geniş tah-

şidat yapıyorlar bir ha her alınamadı 
Nevvork, 11 (AA.) - Nev -

york World te!egram gazetesine 
Vasinııtondan bildirildi~ine na
zaran. Almanvadan Birleşik A
merikava gelen ma!Uınat. Alman
yanın 1nıtiltcreyi istila hareketı
ni teşrinievvel veya teşrinisani 
aylarına tehir ettiğini bildirmek
tedir. 

Sebepleri şunlar imiş: 
1 - Almanya, Büyük Britan

yayı hava harbi ile imha ede • 
ceğini ümid etmektedir. 

2 - Mans üzerindeki teşrinisa
ni sislerinden istifade ederek 
ihrac ameliyeleri yapacal!ını tah
min etmcktedır. 

Taarruzun başlıca Norve~ten 
olacaR;. tahmin edilmektedir. Bu• 
rada büyük mikyasta malzeme ve 
asker tahsidatı oldu~ isaret e-

" " ktedir. 

Vapurun kazaya uğramış ohnası muhtemel 
15 gün evvel lirnanım,zdan İs

kenderuna ahrcket etmiş olan 
Sakarya ~ılebinden hala bir ha • 
ber voktur. $ilep buradan Çam
altı tuzlasıııa gitmiş ve oradan 
cenup limanlarına ııötürülınek 
üzere tuz yükledıkte:n sonra 30 
Ağustos Cuma ıııinü denize açıl· 
mı~tır. Bugünden sonra 12 ııün 
geçtiği halde ne vapurdan , c ııe 
de limanlard•n lıiç b'r haber gel
merni:,tir. Vapurun bir kazaya 
uğramış olmasına ihtimal veril
mektedir. 

Denizyolları İdaresinin müra
çaatı üzerine Münakalat Veka.le· 
ti vll%iyeti Hariciye Vek51et~e 
hlk!" +'~ H~ricıye V klletı 1-

talya • lnl(lltere ve d. er Akde
niz devlc:Jerı nczdınd~ ,·apurun 
akibeti hakk nda bir malumat 
alabilmcıt için tcşcbbüslcrdE· bu
lunacaktır. 

33<ı0 tonluk olan Sakarya ~i
Iebi Ahmet kaptanın idaresi.nde
dir. İçinde 30 c n fazla ··rctte
bat ,·ardır. Dcn.Z} ~ibr İuure. i 
gemiyi İstanbul • lskcıı ' erun :ı
rası ıdakı }iik sc ferlcrindf"' ç·.· 
lı,>t;rn:ak üzere sahibi Sadık 0~. 
lu .'\~landan kiralam.ştır. A\de·
n_iz_e ~ıkacak vapurlarımızın bi -
r~ı şırketler tarafından ucuza 
sıgorta edilmesi temin olunduJ!u 
halde Sakarya vapuru ııahibi tek· 
nesinı si)!orta ettiruc~lstir. 
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RESOL 
Yazan: ZİYA ŞAKIR 

fv1uaviye ibni Esal'in hazırladığı 

zehri, Mervanla Cudeye gönderdi 
- Teklifi, kabul ediyorum. 

Ancak, bu işi yapıp yapamıya -
cağımı duşümıyorum. 

Mervan, koynundan bir meşin 
kese çıkardı. Bunu, Cii.d.eye uzat
tı. Butün talıi.kat ve ikna kuv -
velini sarfederek, sözlerine de
vama başladı: 

- Emin oL (Hasan) ı zehirle
mek hususunda, hiQbir güçlük 
çek.ıniyeceksin ... Şu meşin kese
nin içinde bir mendil vardır. Bu 
men.dil, zehirlidir. {Hasan) ile 
yattığınl!Z gece, bir münasebet 

esnasın<ia onun çıplak etini biraz 
fazlaca uğuşturarak silmek kili 
ı;!elecektir. Çünkü mendile büyük 
bir maharetle öyle bir zehir i
çiriLmiştir ki bu zehir (Hasan) ı 
ı;!Önderecek .. Seni de, saadet mer
tebesinin en yüksek şahikasına 
eriştirecektir. 
Yapılacak is. -basitti. CUde Q<llı: 

cazip geldi. 
- Pekala .. Bu isi. yapabilirim. 

Ancak şu var ki (Hasan), artık 
eskisi ı?ibi bana sık, sık raı?bet 
ııösternıiyor. Onu, odama davet 
edecek olursam, ihtimal ki şüı>
helendiririm. Acaba ona :vedir· 
ımek veyahut içi.mıek suretile 
verilecek ·bir zehir buluna.maz 
mı'! ... 

Dedi. 
Mervan Cıidenin bu teklifini 

reddebmedıi. Ertesi gün, yel gjıbi. 
uçan hecin devesine binerek. il.. 
zami süratle Saıın'a gitti. Cı'.lde 
ile görü.ştüklerini, Muaviyeye 
nakletti. 

Muaviye, deııl:ıal hususi ta<biıbi 
(İ·bni Esi\.!) i çağırttı. Meseleyi 
ona anlattı. En korkunc zehir
lerden mürekkep bir tertip yaı>
tırdı. 

İbni Esi\.l'in yaptığı bu ter
tip o kadar müth~ bir zehir idi 
kı; (İmamı Hasan) bwıunla ze
hirlenirken, hiç bir şey hissetmi
vecek. en küçüık bir şeyden ŞÜ'P
helewniyecekti. Bu ıınes'wn ze
hir, ançak bir hafta sonra tesi
rini gö;terıniye başlıyacak .. Gün 
geçt~ bu tesirini arttıracaktı. 
Bu zehirin hi.ç ·bir suretle teda
visi de mümkün değildi. Her ki
me verilecek olursa, onun haya
tı, nihayet kırk gün zarfında, 

ıınutlaka ölümle neticelenecekti. 
Muaviye, bni Asiıl'in hazırla

dığı bu zehiii Mervan'a verdi 
Mervan, tekrar devesine atlıya
rak. yildırl!IIl sür'atile !Medineye 
avdet etti. Ci'ıdeyi gizlice Ensva
nenin kulübesine ı;ıetirtti. Zehiri 
ihtiva eden ınıesln kese içinde
ki altın kutuyu ona uzatarak: 

- Al, CıJ.de! .. esul ol Dünya 
rıın bütün debdebe ve tantana
sı. seni ıbekliyor .. 

Dedi. Ve zehirin 
ist<ı:ııal edılecekini, 

etti. 

* 

ne suretle 
ivi<:e tarif 

Cıide. ertesi ıtiin işe J?iristi. 
Zevci (hnamı Hasan) ı şiiphe
Jendirmemek için bir kaç gün o
nunla sık, sık temasa geldi. O
nun üzerinde, matlup olan tesi
ri yaptıktan sonra, gayet cazip 
ve fettan bir eda ile: 

- Ya Hasan! .. Niçin beni bu 
kadar ihmal ediyorsun?.. Sana 
oiıın muhabbetiıın.i bilmiyor mu
sun?.. Bari ·bu geee odama gel 
de, mahzun ı:?Ön.IÜJmÜ şad et. 

D«\i. 
İmımıı. Hasan, bu daV<Otten şüp

helenmedi. O günün ııecesi, sa
bah namazından sonra, Cudenlıı 
odasına ıtiderek. öğle vaktine 
ıkadar zamanım orada ı;ıeçirdi. 

Cilde, zevcine bütün ıkadınlık 

ikdamın Edebi 

sihirlerini ı?österdi. İmamı Ha -
san'ın pek çok sevdiği taze hur
ma ile, nar, badem, incir gibi 
meyveleri ihtiva eden ıbir tepsi 
yemiş iık:ram etti. Bilhassa bu 
tepsinin ortasında bulunan bir 
tabak ~ (bal) ı ııö&
terere!t: 

- Ev. hayatnnm nuru!.. Su 
bala, iılıbal buyur. Geçen ııüıı 
çarşıya çıktı~ zaman bir Ye-

menlinin elinde gördüm. :lımrend:im 
Alıp getirdim. Bir kısmını. dün 
aksam .kendim yedim. O kadar 
nefis •buldum ki. bunu da sana 
takdim ederek memnuniyetini 
kazanım ak istedim. 

Dedi. 
(İmamı Hasan) çok saf bir kal

be malik olduğu i<;in, bu sözler
den kat'iyyen şüphelenmedi. Bi-

liıkis (CUde) nin J?Österdiği bu 
cemile, pek h<ısuna gitti. Taıbak
taki balı, son lokımasına kadar 
yedi. Ha1buki, bu bal, zehirli idi. 

Aradan bir kac gün J!ectikten 
sonra, (İmamı Hasan) ın vücu
dunda evveıa bir kuvvetsizlik 
basladı. Ve ı?ünler geçtikçe ar
tarak, adeta bir takatsizlik hali 
alıclı. 
Resıllü Ekremin talisiz hafi<ii, 

va:kit, vakit banınlıklar geçiri
yol' ... Alııınclan buz gibi terler 
döküyordu. 

Bu ra'halsızltk. evvela (sıtma) 
ya atfedildi. Ona ilaçlar verildi. 
Fakat, hiıç bir fa vrlası görüleme
di. 
Bu müddet zarfında (Cı'.ıde) bir 

kac kere zevcinin odasına ııitti. 
Bu katil kadın, ibiivük bir meta
net ve ooi?ıık kanlılıkla, kurba
nını ziyaret etmekten çekinmedi. 
Cfıde, yalnız ·bu ziyaretle kal-
mıyordu. Mervanın tavsiyesi ü
zerine, zehirin tesirini arttırmalı: 
için, her ı?idisinde, bal şc.l'beti 
vevahut taze buııına l!ibi hediye
ler de (!'Ötüriiyor. Büyük bir sü
kfın ve itidal ile, elleri bile tit
remeden, bıınları (İmamı Ha -
san) a yediri.vor .. Ve sonra da 

sahte bir şefkat tavrı takınarak: 
- Ya İmam!.. İnsaallah, sifa 

olur. 
Diyecek kadar cür'et gösteri

vordu. 
·Fakat, (İmamı Hasan), h~ bir 

sevle şifa bulmuyor .. Gün ~ 
tikce halden ve mecalden dü -
şüyor.. Göğüs ve kaburga ke-

miltlerinin altında, .!!izli bir ateş 
kavnamı .. a l>asla<hi!ından sil<B.
yet ediyordu. 

İıınamı Hasan'ın b uhali, hem
şiresi (Zeynep) in kalbine gizli 
bir şüphe verdi. Bir müddet, kar
desini şiddetli bir mürakabe al
tında bulundurduktan sonra, bu 
sü-pheleri büsbütün kuvvetlendi. 
Ve nihayet hastanın başı ucuna 
oturarak 

- Ya Hasan!A hastalığının va
ziveti bana endişe vermiye b~ 
!adı. Düıımanlarının. sana kas
debmiş olmalarından lrorkuyo
rum. 

(Arkası var) 

AÇIK MUHABERE: 
(Kazını Urul) imzalı mektuba 

cevap: - (Allah.ın Aslanı) tef -
rikası, yakında kitap olarak çı
kacakhr. Kağıt buhranı biraz ha
fifledikten sonra, sorduğunuz di
ğer tefrikaların da kitap halinde 
neşrine başlanacaktır. Alakanı -
za, teşekkürlerle mukabele ede
rim. z. ş, 

Tefrikası: 5 

KISKANIYORUM! 
..L!!zan: SELAMI iZZET ! J 
Konusmuyoruz, kım.ıldamıyo -

ruz, biribirimize bakmıyoruz: El
lerinıiz sarmaşık. 

Birdenbire Bedia kıpkırmızı 
oldu, göğsü kabardı, bir an siv
ri tırnaklarını avucuma batırdı, 
sonra elini şiddetle çekti. 

Fikri uyandı, kımıldadı, ge -
rindi, gözlerini oğuşturdu: 

- Ben uyudum galiba çocuk -
lar! 

Bedia bir kahkaha attı, kıyıla
rı çınlatan, l\!arınaraya açılan, 
ufuklarda kaybolan bir kahka -
hu: 

- Ern uyanıktım! Uyumadım 
bcu, uyuıılu,yurwıı! 

Değişen bir şey var. 
Eskiden Bedia ile Fil<Yiyi ı.., • 

raber görürdümı ayrı görürdünı. 
Bence müsaviydi. iki.si de arka
daşımdı. 

Şimdi ikisini beraber gördti -
ğüm zaman gayri ihtiyari Bedi
anın yarunıı. oturuyorum, Be -
dianııı yanında yürüyorum. 

Bedia ile yalnız kaldığım za -
man içimde bir şey burkuluyor, 
bir şey bekliyorum, mütemadi bir 
intizar içindeyim... Konuşurken 
sesim titriyor. Uzun söyleditim 
zaman dudaklarım kuruyor, 

İtiraf edeyim: Tabii halim yok 
artık. Tabii lr.onuşamıyorum. Her 
fırsatta Bediaya kompliman Y• 

.... 'O Ll • 
nd ,JIL. 

lngiltere ile ticaretimiz 
genişlemiye başl,yacak 

Yakında lngiltereden memleketimize teneke, 
otomobil lastiği vesair bazı eşya gelecek 

ı nı:ıiltere ile ticari münasebetler imiz yakında çolk geniş bir 
şekilde başlıya<"alı:tır. 

Haber aldı-i?ımıza ııiire, Tica ~et Vekili ile evvelki gün şehri
mizde ııörüşen İngiliz mübayaat wirketi müımessili Lord Glınkoner 
yakında Tiirkiyeye mühun miktarda teneke, otamobil lastiği ve
saire gi'bi bazı ithalat eşyası ı;ıelecei(ini bildirmiştir. 

Ayrıca limanımızdaki tramı!t \l,eµolarında bulunan ve İngilizle
re ait olan ıınühim :miktarda cuval ve kanaviçenin mllil'Jeketimize 
ithali üzerinde de Lord ile mutabık kalınmıştır. 

Koyun diye man
da satıyorlar! 

Kasap dü~kanları sıkı 

teftiş edil yJr 
Beyoğlu, Galata ve Tophane 

semtlerindeki kasap dükkanları 
dün sabah Belediye Reis Mua -
vinlerinden Lıitfi Aksoy tara -
fından teftiş ve kontrolden ge -
çir~tir. 

Bu suretle 21 kasap dükkanı 
kontrol olunmuş ve bunların 
hepsi temiz ve sıhhi bulunmu.ş -
tur. Yalnız Kalyoncukulluğunda 
Halit isminde bir kasabın dili< -
kiınında kokmuş .böbrekler sa -
tıldiğ"ı ııi)rülcrek yildırım cezası, 
kesilm~tir. 

Diğer taraftan Y edilrulede 
tramvay caddesinde 167 mıma -
ralı kasap İstavrinin dükkanı i
le Büyükadada balıkçılar cadde -
sinde 8 numaralı Zeronun ve 21 
numaralı Yaninin kasap dük
kanlarında etiketsiz manda etini 
koyun eti diye sattJtlan görü -
!erek haklarında ceza kesilm.iş -
tir. 

BELEDİYEDE 

Belediye ebeleri artırıyor 
Şehrimizin nü<fusu fazla olan 

semtlerinde 1 tek Belediye ebe
si ·hulumnasının gayri kili gel
dii!i ııörü1müştür. Bu münase
betle Fatilı, Beşikt~. Bevoğlu, 
ve Elminönü kazaları ile muhte
lif nahiye ve merkezlerine birer 
Belediy~ ebesi daha ilave olun
ması idn tahsisat ayrılacaktır. 

VİLAYET 

Sayım afişleri 
20 Tesrinievvel<le memleketi -

mizin her tarafında vapilacak 
olan umumi tahrir nüfusu mü
nasebetile hazırlanan büyük a
fişlerle risalelerin umuımi ver
lere tevziine ve yapıştırıl.ınaları
na ha <lam1rru$tır. 

16 yaşındaki mücevherat 
hırsızı tevkif edildi 

Geçen gün Fatihte mühim bir 
hırsızlık vakası olmuş, 16 yaşın
da İliıami adında bir hırsız Ne
dim i3ıninde bir zatın evine gi
rerek i1f.i bin lira k.(vmetinde 
bazı mücevherleri çalmış, iki .ıtü.n 
sonra •bunları Tophanede bir ar
sada toprağa gömerken yakalan
mıstı. 

İlhami dün Sultanahırııet Bi -
rinci Sulh ceza mahkeıınesine ve
rilmis ve sorııuya çekilmiştir. 
Hırsız S1>Çunu itiraf etmiş ve tev
kifine ıkarar verilmiştir. 

pıyorum, bir şeyler ima ediyo
rum. 

Bir gün: 
- Elinize bakayım! dedim, 
Gülerek uzattı, avucunu açtı: 
- Falcılığınız var mı?. 
Cevap vermedim, elini tuttum, 

eğildim: Dikkatle avucunu oku
yorum. Fakat o kadar yakından 
bakıyorum ki, dudaklarun avu
cuna değiyor. 

Pardesüsünü tuttuğum zaman, 
muhakkak ya.kasını dti7.eltiyo -
rum. Parmaklarımın uçları en -
sesine değiyor da, bir müddet ç&
keıniyorum. 

Bir gü,u. yalnız yapyalnız, haş
haşa kalamadığı.mızın farkına 
vardım. Otelde herkes bizi gözlü
yordu; plajda göz hapsine alını
yorduk. Bizi gözlerden saklıyan 
hiçbir köşe yoktu. Sonra herkes 
vanınıdaki kadının mühendisin 
karısı olduğunu biliyordu. 

Eskiden ehenuniyet vermedi -
ğim, düşünmedi/;oim, aklıma ge -
tirmediğim bu teferrüat artık 
beni üzüyordu. Canım sıkılıyor
du. Dertli olmuştum. 

- Of Bedia! ..• 

ihtikar ve Halk 
Partisi " azası 

Partililerin tedbıılere 

zahir olması istendi 
Beyazıt Cumhuriyet Halk Par

tisinin kongresi evvelki geee ya
pılmıştır. 

200 den fazla azanın iştirak et
tiği bu toplantıda Evin idare he
yeti ve hesap raporları okunarak 
kabul olunmuştur. Müteakiben 
dileklerin teSbitine geçilmiştir. 
Bu dileklerden ıbilhassa aşağ.da
ki mühhndir: 

cHükfımetin çak ve esaslı ted
bir!erine rağmen, narh konul -
muş olan maddeler üzerindeki 
ihtikar meselesi; memlekette 
halli icap eden bir dava mahiye
tini arzetınektedir. Bu bakını -
dan devlet teşkilatına Partili 
arkadaşların da zahir ve muavin 
olmalarının temini•. 

Kongre iıziları bu mevzu ve 
dilek üzerinde büyük bir hassa
siyetle durımış ve mezkur dile -
ğin alakadarlara iblağ olunması 
ittifakla kararlaştırılmıJ;tır. 
Diğer dj.leklenl.en sonra da ye

ni idare heyeti 3.z8.lııklarına Ne
cati Arsan, İhsan Ç.obanoğlu, 
Kamil Avazkaya, Hüsnü Boran 
ve Nureddin Çai!layan intihap o
lunmuşlardır. 

Yeşiltulumba sokak1a ı 
Yesil tulmnba ve defter emini 

ile civarı yolları hakkın-da vam
lan slkii.vetler yerinde görülımüş 
ve bu yolların kıştan e·;vel esas
lı bir şekilde ta:ınir olunmaları 
aliıkadarlara bildirilmlştir. 

• • 

Küçük haberler 

* İstanbul Sekizinci Asliye ce
za hakimliğine tayin edilmiş o
lan lzmir ceza hakimlerinden 
Kema.I A~t şehrimize gelmiş 
ve dünden itibaren tıeni vazife
sine başlamıştır. MuvaffaJcıyet
ler temenni ederiz. 

* Şehremininde oturan AUied -
din şüpheli vaziyette görülerek 
üzeri araştırılmış ve bir miktar 
eroin bulunmuştur. AUieddin ;.. 
le eroini kendisinden aldıiiı Mus
tafa. isminde biri ııa.kalanarak 
mahkemeye verilmişlerdir, 

* Gümrük Muhafaza memurları 
evvelki gü.n rıhtımda ecnebi -
!erden dolar satın alan Mena
hem, Nesim ve Kasap lsrail ad
laı"ıncla ii.ç kişiden mürekkep bir 
şebekeyi suç ü.stii. yakalmışlar
dır. Şebekenin uzun zaman
clanb eri döviz kaça.kçılğı ya.ptıijı 
anlaşılmış ve suçlular Adliyeye 
verilmişlerdir. 

-Ne var? ı, 

- Canım sılı:ılıyor. 
- Neden? 
- Bu pllijdan. 
- Plaj .,na ne yapıyor? 
- Daha ne yapsın ... Beru se -

ninle yalnız, haşhaşa bırak.mı -
yor. 

Bedia güldü: 
- Her gün yalnız haşhaşa de -

ğil miyiz? 
- Hayır, seni gözlerimden baş

ka gözler görmesin istiyorum, 
Bedia gene gült:ü: 
- Sen dedi: •Piliç yerken i -

kiden fazla olmak istemem: Ben 
ve piliç!> diyen <>bura benziyor
sun ... 

- Amma seni yemek kabil de
ğil ki ... 

- Kim bilir ..• 
Bedia henüz kendini yedirmi -

yor, fal<at koklatıp tattırıyor. Sı
ra ile kollarının, ensesinin, ya
naklarının, dudak uclarının tadı
nı aldım. Denizden ç;ktıktan son
ra, yosun kokan vücudüniin tc
bahlıuratı ile mestoJduın. 

Ve günlerden bir gün göı·düın, 
<io.:rendiıu: Öpüşürken, gözlerini 

Romanya ile 
• •• 
tıcaret muza-
keresi ilerliyor 
Romanyanın arazi 
kaybı ticaret müna
sebetlerimize mü-

essir olmıyacak 
Romanva ile Ankarada ya

p1lmakta olan ticari milıake
relerin müsbet bir şekilde 
devam ettiği bildirilmektedir. 
Roınanyanın son arazi ka -

yıplarının Türk - Rumen ti
cari münasebetleri üzerinde 
müessir olmıyacağı anlaşıl
ınıştır. 

Cünkü Romanyaya en mü
him ihraç maddelerimiz olan 
tiftik ve yapağıları isliyccek 
fabrikalarla, oradan itlıal cdc
ceVimiz petrol ve müştakları 
ınembaları yeni Romanya hu
dutları dahilinde bulunmak
tadır. 

Temizlik işleri 
Aksarayda 100 amele

den 20 kişi kalmış 
Alksaravda Daiiarcık soka~ın

da oturan bir oku yucuanuzun 
20 gündenberi semtlerine çöpçü 
u;'!ranıadiığı hakkında evvelki 
günkü gazetemizde çıkan mek
tup alakadarların nazarı dikka
tini celbetmis ve Belediye temiz
lik işleri müdürü doktor Faik 
evvelki sabah ·bizzat Aksaraya 
!>"i<lerek bu sokakları kontrol ve 
şikayet sahibinin haklı olduğu

nu görmüs. mıntaka memurlart
nı tevbih etmis ve maamafilı bu 
!>"ecikınenin temizlik amelesi buıh
ranındaıı ileri geldiği ve evvelce 
100 kişiden ibaret olan me;;kiır 
mıntaka temizlik amelelerinden 
80 ininin işlerini terkederek. yal
nız 20 kişi kaldığı anlaşılmıştır. 
Badema giin ~ırı her sokaiia çöp
çü uğraması temin ed~tir . 

MAARİF 

ikmal imtihanlarında kızlar 
daha fazla muvaffak oldu 

Lise ve orta mekteplerde ik
mal imtihanları dün neticelen
miştir. Bu imtihanlarda ıınuvaf
fa.kıyet nisbetinin haziran dev
resine nazaran fazla olduiiu ve 
bilhassa 1nzlarıımızın tatilde çok 
ı;:alıJ;tıkları anlasılınıJ;tır. Netice
ler talebe velilerine cumartesi 
-günü tebliğ olunacaktır. 

Tevkifhane cinayeti 
Geçenlerde tevkillıanede ar -

kadru;:ı Şükrüyü dokuz yerinden 
şisliyerek öldüren Recebin ikinci 
ağll"ceza mahkemesindeki mu -
hakemesi dün son safhaya gel -
~tir. 

Dünkü celsede iddia makamı -
ru işgal eden Muavin Durgut id
dianamesini serdetmistir. 

Müddeiumumi, maznunun Şülı:
rüyü kaS<ien öldürdüğü anlaşıl -
dığını, Şükrünün küiür ve haka
ret suretile kendisini tahrik etti
ği yo jo1ndaki müdafaasının da 
sabit olamadığını söylemiş ve 
Reeebin ceza kanununun 44'l in
ci maddesine göre 18 sene ağır 
hapse mah.kfımiyetini istemiştir. 

Muhakeme, karar için 14 Ey -
lfıl Cumartesi gününe bırak.il 
mıştır. 

nasıl yumduğunu öğrendim, gör
düın ... 

Artılr Yeşil.köye gİtınİ)'Ordum. 
O eğlenceler beni sarmaz olmuş
tu. Doktorun evine gelen kadın -
lardan artık nefret ediyordum, 
iğreniyordum. 

Oteldeki 'l'unuslu ile arkadaşı 
da benden ümidi kestiler. Onla
rın da yüzüne bakmaz olmuş
tum. 

Bcdiadan ayrılamıyordıtm. Se
sinin ahengi, vücudünün edası 
ber zevke, her eğlenceye bedel
di. 

Fikriye karşı da hareketim de
ğişmişti. İstanbula ineceği saat -
]eri iple çekiyordum. İnmediği 
günler adeta hasta oluyordum. 
Gceilı:tiği gUnlcr sızlanıyordum. 

Hiç bir zaman uslu bir erkek 
değildim. Ömı'Üm çapkınlıkla 
geçti. ·Bir çok ask maceraları ya
şanuştım. Fakat gönlümde ilk 
defa kıskançlığın yanığını his -
scdiyordunı ve anlıyord1un ki, 
bugüne kadar ge~irdiğim a.şk 
maceralarına kendimden bir şey 
harcaınamı~un. 

(Arkası var) 

Bir ntuharrir var ki, gÜn]er -
den bir giin kalemine Kadıköy 
kaymakantmı doluyor, ver yan
sın ediyor: Kaymakam beledi -
venin verdiği kararları tahrif e .. 
diyor, kayn1akam gazinocuları 
koruyor, kaymakam istediği gi
bi, kevfine buyruk hareket edi
yor!. diye feryat ediyor. 

Ve ertesi gün, bu muharririn 
makalesini neşreden gazete or -
taya mühim bir mesele halinde 
attığı davayı tavzih ediyor: 

•Bir muharririn dünkü sayı • 
mızda Kadıköy kaymakamı hak
kında neşrettiği şeylerin asıl ve 
esası olnıadığı ö"renilmistir. Ya
ZJlanlar hilafı hakikattir, tavzih 
ederiz.• 

Bir muharrir var ki, giinlerden 
bir gün kalemine İstanbul Halk.
evlerinin yapacakları eğlencele -
ri doluyor, ver yansın ediyor, 
bu eğlencelerin yapılacağı gazi
nolara atıp tutuyor: Bu yerler ne 
bakla Halkcvlcriniıı adlarını is -
tismar ediyorlar? .. Hal.kevlerinin 
habeci olmadan nasıl olup ta 
Halkevi namına ınüsamere yapı-

Var •.. 
yorlar! .. diye sütun dolusu yazı 
yazıyor .. 

Ve ertesi günü, bu muharririn 
makalesini neşreden gazete or .. 
taya mühim bir mesele halinde 
attığı davayı tavzih ediyor: 

c.Bir muharririn dünkü sa ... 
ymızda Halkevlerinin bazı 
gazinolarda tertip ettikleri eğlen
celer hakkında neşrettiği şeyle -
rin asıl ve esası olmadığı öğre -
nilmiştir. Yazılanlar hilafı haki
kattir, tavzih ederiz .. , 

Bir muharri var ki, bir gün un 
diyor, bir gün tütün divor, bir giD 
yol, bir gün köprü, bir gün şu ve 
bir gün bu diyor ve ertesi gün 
söylediklerinin, iddialarının baş
tanba$a yanlış olduğu anlaşılı -
yor. 

Haydi boğazın dokuz boğum 
oldu;>unu kabul etmiyelim, fakat 
bir meseleyi kaleme dolamadan 
önce ince eleyip sık dokuyalım. 
Sert kalem kullananlar haksız 
hücumlardan sakınmalıdırlar, 
çünkü zararları keskin sirke gi
lo: yalnız kendi kaplarına değ"il, 
kaplarına da, kendilerine de, ka
rilerine de zararlı oluyorlar ... 

SELAMİ İZZET SEDES 

ADLiYE VE POLiS 

Kale dibinde yakalanan bir çift 
altışar ay hapse mahkum oldu 

İbrahim iS'll1inde bir erkekle Ayşe adında bir kadın dün Top
kaoıda Kale dıvarları altında demir kapının yanında alenen cinst 
müna;ebette bulunurlarken sw; üstünde yakalanmışlardır. 

Yakalanarak Sullanahmet Üçüncıü Sulh ceza mahkemesine ye
rilen tbrah imle Ayşe suçları sabit oldui?undan altışar av hapse ve 
on beşer lira para cezası ödemiye mahki:rm e~er ve derhal tev· 
kif olunarak tevkifhaneye gönde rilm~lerdir. . .. 

iki randevü 
evi kapatıldı ---· 

Bu evlerdo İki erkekle 
üç kadın yakalandı 

Panıı:altıda Eşref Efendi soka
ğında 50 numaralı apartımanda 
sabıkalılardan .Makrinanın evini 
randevu mahalli yaptığı haber 
alınmış ve yapilan arastırmada 
iıki erkekle üc kadın suc üstünde 
yakalanmıştır. Ev kapatılmıs 

Makrina Adliyeye verilııniştir. 

Unkapanında Yavuz sokağın
da 6 nu:ınaralı evde oturan Ner
min adında bir kadının evinde 
kumar oynattığı haber alınmış 

ve yapilan araştırma sonunda 
!burasının ayni zamanda 'kadın 
ve erkekler i<;in .bir bulıışma ye
ri olarak kullanıldığı anlaşıldı
ğından ev kapatilıınış, Nemıin 

Adliyeye verilmiştir. 

Nanemolla ile konuşuyor

duk da: 
- Dertsiz adamın hali ne 

bellidir üstad? .. 
Dedim. 
- Niye? .. 
Diye sorunca da ııu cevabl 

verdim: 
- Baksana Sel8mi İzzet Se

des'e •Denizden Sesler> diye 
roı,ı.örtaj yazıyor! •• 

Ustad gülerek: 
- E.. dünya blL. bazısı gö

nülden, bazısı denizden ses 
verir ... 

Dedikten sonra ilive etti: 
- Anlaşılıyer ki Selfuni İz.. 

ıı:et cdertsiz• değil, cderyadil•! 
Fakat bazı cderyadil• )er için 
de m~h'ım a şöyle söylenir: 
cO mahiler ki derya içredirler, 
deryayi bilmezler.• 

PARDON 

DEKİM! 

Dün •Evdeki pazar çarşıya 
uymadı• derken Felek Bür
han'ı hatırlıyan Nanemolla 
bugün usulcacık kıılağmıa e
ğildi: 

- Pardon ... 
Dedi ve fısıltısına devam et

ti: 
- Berum için de cEvdeki 

pazar çarşıya uymadu .. 
Aradı taradı fırsat galiba yi

ne Feleğe yaradı! .. gülerek: 
- Tevekkeli şair: c Gün doğ

madan Meşimei septen neler 
doğar. neler? .. • dememiş.. 

Cevabını verdim. 

Kiracı döven 
iki kadın ____ , __ _ 

Oç gJn hapis ve 25 
lira para cezası 

Evlerinde 'kiracı olarak otu
ran Hasan Kazancıya hakarette 
bulunan ve döven Afife, Şaziye 
isminde iki kadınla Mevlut adın
da bir erkek dün Sultanah:ınet 
Birinci Sulh ceza mahkemesine 
verilmişlerdir. 

Muhakeme neticesinde sı.ıçla
rı ~it olan Afife ile Şaziye ü
çer ~ hapse ve yirmi beşer 
lira ağır para cezasına ıına.lıkiıım 
edilmişlerdir. Mevlut beraet et
miştir. --------

K•ybolan sandal 
Zinga.l şiTketi miidii.rünün kot

rası ile yaptıijı bir gezintide için
de iki köpekle beraber kaııbolan 
sandalı Gemlikte bulunmuştur. 
Kiipek!er de sağdır. 

Naci Sadullah bir adamcağı
za: 

- Ben olsam istifa eder ve 
hiç olmazsa borçsuz ölürdiim-

Diye nasihat ve tavsiyedoı 
bulunuyordu. Yazıyı okudu • 
nuz mu bilmem? Fakat, Na
nemollanın her halde okudu
ğu muhakkak ki şöyle diyor: 

- Belki o adamcağıza istifa 
etmek düşer. Fa.kat, yine o ya
zının ima etmek istediği fi
kirden ötürü üzerinde durdu
ğumuz son cliınlesinden dola
yı da Naci Sadullaha düşıı. 
.istifayı kusur• olmalıdır!. 

SADECE 

MEMNUN 

OLURUM 

Bir gazetede cFınd1klı• da 
bir fırının 70 çuval un salda
dığını okumuştuk. Ve_ Nllll.()o 
molla bu münasebetle: 

- Un çıkmasını değil, böyle 
bir fırıncıya ne yapıldığlill 
öğrenmeyi merak ederin1 .. 

Demişti. Dün bir değil, hem 
de Fndıklıd.a ilı.i fırını olaıı 
Mehmet Erden aldığım bir 
mektupla yine bir gazetede 
çıkan bir tavzih eklenmişti. 

Mehmet Er: 
- Merakınıza işte cevap_ 
Diyor. Keyfiyeti Naneınol. 

laya bildirince, güldü: 
- Böylesine elbette mem

nun olurum... Mehmet Erı 
benden selim!~ 

Dedi. A. $EKİP 



aaa~ ...... IUliı1ıauıwııiiL 
Çörçilin nutku iT ürk - F r 0 n s 1 zl Alman hücumu 

'(az gerı geldi ı 
Diinkti sıcak nasıldı? Bence 

enfesti. Ef:er dondurmacı, yahut 
plajcı olsa~dun dünk:l sıcağın, 
on, on beş gtin daha a' jıen de -
vam etmesi için rasathaneye bir 
kurban adardım. Maşaallah ltn 
sene, yazı göremedik gibi bir 
şey .. f'akat evvelki gün başlayıp 
diin tam karar ve kemalini bul
muş olan bu sıeak bir kaç ~iin 
daha böyle denm ederse deı,'llle 
yaz sevenlerin keyfine! Dün bak
tım, kaç gliııdür ortadan kaybol
muş olan yazlık keten elbiseler, 
yine ortaya çıkmış, dondurmacı, 
şerbet(i dükÜDları, yeniden an 
.kovanına dönmüştü. 

CE>astarafı 1 inci ~c.~Jfada) 1 t• t 
ibardıman tayyareleri avcıları - 1 ca re anlaşması 

temdid edildi 

(Arkası 3 ü.rıeü. mı.fa.atı) 
ravı !kral George 1928 de yüz
me havuzu haline ıfrağ eyle-

nm himayesi altında olarak ek
seriva, üç dört yüzu bır ar~da 
lruült.ereye saldırmakta ve bil
hassa çıkıntılı nokta olan Kent 
cvfiletinden geçerek ~pe ~
düz askeri ve gayri askeri bir 
çok hedefleri bomba ate.si altına 
almaktadırlar. 

Bu hücumlar daima avcı ~ 
larımızın mukabil taarruzu ile 
tutularak ekseriyetle kınlmakta
dır. Abnanlaruı zayiatı tayyare 
olarak bire karşı ü~ ve 'Pilot ola
rak da bire altı nisbetinde ıbi> 
den aitı,rdır. 

Bu şerait dahilinde taarru2-
ların devamı ibize büyük bir a
vantaj temin edecektir. Hava 
hakitnuvetıni ele almadan büyük 
::Srıtanva adalarına taarruz te -
sebbüsü ise Bitler ıcin eok teb
likt!li bir hareket olacaktır. 

Buna rağmen inıı;ilterenin iş
~nlı hazırlıkları devam etmekte
dir. 

Yüzlerce motörlu mavnala'r 
Avrupa sahillerinı takip ederek 
Almanya ve Holanda lunanla~ın, 
dan l•'ransanın şımal sahıllerın
de bulunan Dünkerk ve Brest 
lımanlarına. Gaskonya körfe
zinde bulunan Fransız limanları
na sevkedilmektedir. Norveç li
ırnanlarında da ayni faaliyet j?Ö
ze cammaktadır. 

Bu muazzam kütlelerin arkasın 
da m~hul bir seyahate çıkmak i
cin emir bekliyen pek cok Al
man kıtaatı ~cııttur. 

I:Iic kimse, bu aıdalara karşı 
aiıhr bir istila hareketinin ga
Yet ı?enis bir miıkyasta olarak. 
iherhan.gi ıbir dakikada İnJdltere
'Ve, İskoçyaya. İrlandaya veya
hut her ü-cüne !karsı birden tah
rik edilebilece~e -karsı ı?ÖZ yum
rnnk hakkını haiz degildir. 
~imdi herkes için Birleşik ol

mak ve kalblerini pek tutmak 
zamanıdır. AJt.ır imtihan henüz 
bitmemiştir. Ve ne ~ırlı~ınm 
derecesi ve ne de ne vakit hıtam 
bulacağ'ı hakbnda tı~ !kimsenin 
tasavvurda !bulunması bile im
kan dahilinde dei!ildir. 

Bu, denizlerde. havalarda haI1> 
eden kuvvetlerimiz, !bütün meın
ı..:r~tte, kendilerine tayin dilen 
ırnevkilerde silah elde bekliven 
askerlerimize hüıkUımet mme-
2inden gönderdiğimiz bir teşvi:k 
ıınesaiıdır. Bu kuvvetler ibilivor
lar ki, arkalannda mücadele ne 
ikadar cetin ve ne kadar uzun o
lursa olsun ayıflamıyacak ~ 
lbemniyecek bir mıllet vardır. 
!Bu zaferi herkes için ve yalnız 
bizim zamanmuz içm değil, 
istikbalin uzun ve iyi j?Ünleri 
iein de kazanacağız.> 

-o---

Hariciye Veki
linin Beyanatı 

(Baştaraı l inci sayfada) 
ikili tarafından verildikten son
ra bu mevzua nihavet verilm~ 
tir. 

Son defa sayın Başvekil Dr. 
Refık Saydam söz alarak zelz...a.. 
le mm takasında inşaat icin muk
tazi kereste ihtiyacını karşıla -
ma < üzere Ziraat Vekilince eös
terılec k ormanlardan kızılav he
sabına kesilecek kerestelik ai?ac
ların tmuımıele verınsi hakkında. 
lbu husustaki kanun intac edilin
ceye kadar, malive vekaletince 
suhulet ı!österilmesi hükfunet~ 
tasvi'P edi1mis oldul?unu ibildir
ırnis, bu ve di_ğer meseleler hak
lkındalki i-ı:ahat umumi heyetçe 
tasvip olunaraık saat 12,50 de cel
seve nihayet verilmistir. 

A.FRiKADA 
(Baştarafı l inci sayfada) 

infil8.kler olınU$ ve 500 metre
'Vc cı.kan bir duman sütunu mü
sahedc edilmiştir. 

Habe standa Dessie mevkli 
born bardımancılarımız tarafın • 
dan bombardıanan edilmiştir. A&
sab üzerine yapılan bir akın es
ııasında bombalar, rıhtım üze -
rıne diışcrek infilakler husule 
'!cfnmıs ve vanJ?ın cıkarmıstır. 
iMassaoua'da bır pilot kışlasile 
ta~ Yare hanı?arları bambardıma:q 
edılmı t r. Di"er bir akın esna -
sında Asmara ve Adel ader'de 
tavyare meydanları bombardı -
~an edıl uştir. 

- o---
Türk ... ltcly n müzake. 

• 
Yakında yeni görüı

meler başlıyacak 
Paris, 11 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: . 
Ağustos lHO sorıunda biten 

Türk - Fransız ticari anlaşma
sı 31 hi.rincfkiIMID 1941 e kadar 
temdit edi1mi$tir • 

Tarnamile de~İ,imiŞ bulunan 
hali hazır şeraiti içinde ve karar-
5u bulunan vaziyet dolayıısile 
uzun vadeli bir anlaşma yapıl
ması muvafık ı?örillmemişt.ir. Bu
nunla beraber bu hususta yakın
·da bır Türk - Fransız g.önişmesi 
yapılacakı zannolunmaktadır. 

Dünyanın en büyük 
Volkan indif aa başladı 

Tokyo, 11 (A.A.) - D. N. B. 
Kin - cıın.ı üzerinde bulu

nan dünyanın en büyük volkanı 
olan Ato yanardağ135 senelik bir 
siıkiittan sonra tekrar buyük ıbir 
faaliyete geçmiştir. 

Karot lsviçreden ayrıldı 

misti. 
PaUlrtesi ı?iinü düşmüş olan 

bomba salı ı?ilnü şkldetli in!ılak 
ile patlamıs. yüzme havuzu ma
hallinin şark antresini yıkmış ve 
sarayın şimal cihetinde-ki pen
cerelere büvük hasar ika evle
mistir. 

Düsen bombanın takriben 226 
kiloı?ra.mlık oklui?u tahmin e
dilmektedir. 
Saravın şimal cihetinde orta

larda bulunan kraliçenin otur
ma odasında kırılmamış bir tek 
cam kalmamıstır. 

Kral ve Kraliçe bombanın in
filuki anında sarayda bulurum.r 
vorlardı. 

Londra. 11 (A.A.) - Londra 
ımıntakasındaki alarm işareti 8 
saat 30 daki'<a devam ettikten 
sonra saat ücü 40 e:ece nihayet 
bulmuştur. Müteadd1t daireli bir 
apartman üzerine biri infilakli 
olma-k üzere bir ıkaç OOnıba düs
müs ve heyeti mnumivesi itiba
rile bambardımanlar dil!er J?CCe- 1 
kılcre nazaran daha az şiddetli • 
olmustur. 

Geceki akının ilk altı saatin
den sonra Almanların esas he
deflerini 'bulmıya muvaffak ola
:madıkları anlaşılmıstır. Görün
düğüne nazaran Almanların tak
fü!'i. tecrübeli 'Pilotlar ı?Öndcre
rck yangınlar cıkanmaktır. Bila
hare bu pılotlar. ıFransanın şi
malinde bekliven filotillalanru 

Evvelsi günkti ve hele düokii 
sıcak, en çok kimin hoşuna fitti 
ve kimin işine yaradı. biliyor 
musunuz? Kimin olacak, haşa -
ratın! Bu yıl mevsimsiz olarak 
serinleyen, hatta soğuynn hava
lardan dolayı. kendılerini pek 
göstcrcmiyen bu h a ş a r a t , 
dün gece bazı yerlerde, adeta 
sevinçlerinden bayram yRpmış -
lardır. Tabii, bu yaz sonu sıcağı
nın cczacılnrn da hnyli faydası 
dokundu demektir, çünkü on beş 
güııclür ccznhnne ranarında \1 -

yuklanınkta olan heşarnt öldürü
cü il:iclar dünkü sıcakta bir hay
li g(;zJerini a"nuslardır. Ne olur-" " . sa olsun ve kim ne derse desın, 

Milano. 11 (A.A.) - Sabık Ro
manya Kralı Karol İsviçreden 
ayrılarak •bu ı;rece .Milanodan !-et:
mi.s ve .Fransız hududuna do,gru 
"VQluna devam etmiştir. 

hn berdar edh1orlar ve vanJtınlann 
zivasile pilotlar mühim hedef
leri ieSbit cdt!hıliyorlar. 

ben sıcaktan hoşlanır. sıcağa ba
~·ılırıın. Hatta dünkü sıcaktan 
sonra öyle snnıvorum ki l cııidcn 
bir hayli gençleştim, ızürbiizlcş
tim, zihnime, fikrime, gönlüme 
yeni yeni küşayişler geldi. Ey 
mevsimlere ayrı ayrı can, ayrı 
ayrı renk, ayrı ayrı manzara, 
ayrı a~·rı koku ve bereket veren 
ulu tabiat, ne olur. şn 'az son -
larındn hu canım SiCakları beş, 
on giin kadar daha uzat, uzat ki ü
zümler klitüklerinde, incirler a-Bursa hayret içinde 

(Baştaraı 1 inci sayfada) 
mız mektubu aynen dercediyo -

ruzİ:kdam Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürlüğüne 

Bursada ekmek ve su buhra
nı olduguna dair Yeni Sabah ~a
zetesinm yapmakta olduğu de -
vamlı neşriyatını hayretle takip 
ediyoruz. Aynı meseleye dair o
lan belediyenin tekzibile mute
lber gazeten~ cıkan muhabir 
mektubunu da okuduk. Bütün 
manasile hak ve hakikatı anla -
tan bu iki yazının da :mezkı'.'ır ga
zeteyi tatmin etmediğini gör • 
melde teessür duyuyoruz. 

Bursada ekmek buhraıu yok -
tur. Biz Bursalılar bugün ekme
ğin iyisini yediğimiz .ııibi suyun 
da alasını içiyoruz. İşin dogruşu 
burlur. Buna inanmıyanlar için 
de Bursa pek yakındır. Bursa<la 
sudan buhran yaratmak istiyen
ler lutfen gelsinler ve görsünler. 
Eğer Yeni Sabah gazetesinin 

bu neşriyatından maksat - her 
ne suretle olursa olsun - Bursayı 
kötülemek ve Bursayı ziyaret 
arzusunu gö.steren vatandaşları 
caydU'maksa buna karşı biz 
Bursahlarca verilecek cevap şu 
olabilir. Bu neşriyatın kat'iyyen 
doğru olmadığı. 

111" -sıvası!!'!!!!!-~ 
!!&W!!~ Vazıyet 
Taarruz hedefleri 
politik hedefler 

B 
a aiiJıihı muhartpleri a:a.

smcl&ld kartılıklı tan&

re ve tahrip, kıiUenln ma-

~-

lngiliz hücumu rmda biraz daha kebap olsun! l 
ğaçlarında ve kavunlar tarlaln -

( Baştarafı 1 inci sauf ııda) OSMAN CJı~MAL KAYGILI 
rayına, zafer sütunlarına. Bcr - 111!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!1!!!!!!111!!1!!!!!!!!!!!!9 
lini şarktan garbe kateden bü - -
yük caddeye de bomba!, r at -
mışlardır. 

Boonbalar, zikri geçen &:bidele
rin ekserisini ha:sara uğratmış -
tır. Ve bu büyük coodenin kal -
dırımlarını kısmen altüst etmiş -
tir. Bir çok yanj!ınlar ç:.k:mıştr. 

Sainl - Edw~ hastanesi ımahal
lesıne karşı ikinci bır taarruz ya
pılmıstır. 

Londra, 11 (A.A.) - Hava ne
z~etinin istihbarat servisi bildi- 1 
:rıvor: 

Bombardımandan sonra Bouloı;t
ne'un mühim rıhtıanlarında yan
ı?ınlar çıkmıstır. Bir tc··-anenin 
üzerine ve yakinine bombalar 
düsmüstür. Alman mühlmanat 
dePOları üzerine düsen bomba -
!arın tesirilc bü\•ük kızıl sütun
lar ırök viızünu avdınla1ımıştır. 

Diırcr tayyareler Calais, üsten
de ve Flessingucs'de szemi ve mav 
nalar üzerıne dokuz ton bomba 
atmı::;Jardır. 

KISAA..JANS 
HA BERLERI 

* Budnpcşte, 11 - Macaristan ile 
Bulsarı tan arasında ha\ n nakliyatı 
anlaşması dun So!yada imuılanmı, -
tır. * Bucnos-Aircs, 11 - (Stc!ani) Ar
jantın pe.rol ıstıhsa!Atı yuzde 20 nls
beUnde artarak bir milyon 260

1
000 

metre mikfıbını bulmuştur. * Vşlngton, 11 - (Stefanl) nu.ida
!aa komıtcsi şefi, Amerikanın 30,000 
tayyare inşa edeceğini ve bunların ı 
nisan 1942 tarihinde teslim olunabi
leceğini beynn etmiştir. * Berlın, 11 - (D. N. B.) Filhrer 
dün Macar elçisi Doeme Sztojay'ı 
kabul etmiştir. Sztojay kendisine nalb 
Horty'nln el yazısı ile ;yazılmış bir 
mektubunu vermiştir. * M.adrlt, 11 - İspanyol Phalan
ge partisinin banisi jose Antolns Pri-
rno de rivernnm katili Lopez Moli
na tevklf edilmiştir. jean hapishane
sine kapatıldıktan az sonra Lopez 

RESMl HARP 
UM'W&+*:w 

TEBLI GLERİ 
- INGILIZ TEBLIGI 

LONDRAYA YAPILAN SON 
T A A it il U Z 

Londra, 11 (A.A,) - Hava ve da
hilt emniyet ~retlerinin tebhği: 

Gece, du 1man tayyareleri, Londra 
üzerinde ycnı bır seri bombardıman-

lar yapmışlnrdır. Londranın varuş

lannda ve cıvar muıtakalannda muh
telif noktalara da ge.lışi guzel bom.
balar atılmıştır. 

Londrada Taymls nehr1 kcy ısında 
antrepo ve fabrlkalardıı \ e Cıty'de 

yangınlar çıltmJatır. Lo,\Jrnnın dı

f;er muhtelit kı$Unlarında da b:ız.ı 

has:ır vardır. 

Gece gal eylletlne, Bnstol kana
lı nunt~kasına, İ.oeilterenin garp ve 
şarkına da bomb:ılar a~ır. 

,ALMAN TEBLIGI 

Berlln, 11 (A.A.) - D. N. B. Al
man başkuqıancianlıP teblığ edıyor: 

9 eylCıl akŞaml Alınan sahıl ba
tııryaları, Douvres limanından ha -
reket etmekte olan bir Ingiliz gemi 
kafilesine atel açmıştır. IWıle da
ğılmıştır. Bu geınllerden dordil li
manlanna ikisi de Dcal'e avdet et
miştir. Gene ayni limanda hasara ul
ramı, bir aemi eo$müştur. Scld. -
zinci gemi oldutu yerde kesi! du
mr.nlar içinde kalmıştır. Saat 20,40 da 
hava t.arardığı clheUe ateş kesllmil

tir. 

MAARiFTE YENi 
TAYIN ve NAK1LLER 

De'ri1a&anl boSJD&)L, kırmak bal"ple
rtalll her Jibıkil aatııalanndan, 1el
crat. ajam )aaberleri blslerl .habenlar 

e&mek&e4ir· YanJUll bü1iik taa.rru, 
müdafaa mulıaftbeleriJıln abal&n.m 
iN, amad 1ıııqe&i lUb&rUe ötremnif 
balanaJoru. Jlall&riP lkl ıant, kea
cWerbae alt an.ide .Uerl haarlık- 1 

ıanm ta1lvl7e Ue m\f&"UldÜl". Ba -
nan ~lan mahlm. Teterruatmı bl
kıneyls. Bu ılbl arlar, taraflann '6-

ünlharblye ve kumanda beJetleriıı-
• mevkuf bulunduğu odada kendlnl ce bilinir. 

Ankara. 11 (1KDAM !Muhabi
rinden) - İsparta Maarif Mü -
diırlül!\inc Hakkari Maarif Mü
dürü İhsan. Gümüşhane Maarif 
Müdurlüğüne Kars Maarif Mü 
dürü Velrbı, Kars !Mu ırıf Mfü:lür
lül?üne Zonguldak ilk tedrisat 
müfettişlerinden dbro.him, (Ma.. 
n· a Maar f 'Müdürlü üne vila
yet ılk tedrisat rnfüettıslerinden 
Bll ıl Kutluk tavın edilmi Ier -
dr. 

Siyasi büyllk ıayret1er, fasl.aea 

dikkat edilecek blr malılyette b~u
nuyor. Romanyayı NazllcşUren mih
ver deYletıerl, Viti biıkfımetl vasıta
sile Fransada, sabık harbl!e nazın 

l "eyga.nd'm fevkalade saligenera • 
blyctle ıondcrllme"l surctlle Afrika 
ela buyiık :ayretıer s:ırfediyorlar. 

asarak intihar etm·ş ir. * Belgrad, 11 - Matbu tın bfldlr
diğine g6re, İtalya ve Yugoslavya a
rasında, İtalyanın Yugoslavyaya fki 
milyon pamuk ipliği vermesine rnO
tedalr bir itiliif hu ule gelm tir. 
Buna mukabil Yugo l:ıvya da ıtaı -
yayn ihtiyaç gostereceği gıda mad-
deleri verecektir. (A.A.) 

.... İSVİÇR Li BiR MÜ SSESE 
Makine er, kü ük cıhazlar, matb h levazımatı, madeni eş

ya, son moda tc ık malz • ~.ve a nin tama.mt'n veya kıs
men i alıni deruhte ctm kteaır. 

resinin verdiği netice 

Esasen mevcut Suriye mcseleal. 
ita1.> a ile Atm.anranın bir takım ~T
slmslz mudahale t.cşeblıüslerlle 1~ 
bir safhaya girmek fstld:ıdını ros
terl) or. Ancak, Mısırın Suvcyş ıuna.
lını müdafaaya tştlrakhıl teuıin edea 
İngiltere, Akdenlzdeki b:ı.hrl hW -
mlyetl muhafaza ettiğinden, İt.al1a • 
nın Sorlyeye t.ccavüzıinii, bugtinüa 
qlerl arasında ı;ayamıyacaiı"L Yaka 
taarruzlarda milıver devletlerinin, 
iııılltereye aU hedefler yerine, 1larbl 
1apmak suretlle ce.nlt saJıalarda ken
dilerine büyük itler aoacaklarına fa& .. 
la lhUmal nremeyls. 

Avni zamanda "ı ukarıda yazılı veya m · masıl eş\ n ve mal-
zeme i~: 

Belgrad, 11 (A.A.) - D. N. B. 
Türkiye ve İtalya ile yapılan mü
zakerat iyi neticeye vardığı ci
ihetle, Y oslavya dokuma en
dustrisinin sene sonuna kadar 
;>amuk iplı '1 stoku mevcut bu
lundugunu Politika gazetesi bil
dirmekteaır. 

BAMiT NUJlt QLlllAJ[ 

Birinci Sınıf Ticarethaneleri 
Temsil etmek iıtjyor 

AFkadnrlar tekliflerim aşa_ğıdaki adrese 1?Öndermelıerl 
rica olunur: 
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""'' 

·=== Denü~<dlen 
~e~D~lraaa • 

Plojlara /ıculalıı verini%: "A. 1. - J L h ' , .,., c, aa, ~•, ı; • •• ,, 

c!!ye Hslar Juyıınını~. Mefer Scırlı yılclanb•ri: 
U•küclar• giJelim! Jiye Jem f••cn ltıımralar ti• 
" HolicJu:la 6İd•lim, Holivade 6iıl•lim!,, Jiyorlarmıı •• 

·~· 

Yazan : Selami izzet ~edes 
Bir Yamaçta, ıssız bir ağacın 

l'ölgcsinde, tek başımayun. Et -
rahrua bakıyor, düşünüyorum: 

- Kıyılar, lekC'Siz, munis, iyi 
bir l' üz gibi, güler bir genç kız 
yüzü gibi pırıklıyor; ağaçlarda 
.kahkahaların, öpüşmelerin yan
kuları uyanıyor; Marmara, bir 
sc\gilinin koynu kadar durgun 
'e cazip; denizlerden esen rüz -
garda, bir kndın dudağ'ının nem
li okşayışı var. 

Plaj mevsimindeyiz! 
Kavaklardan kopup gelen gü

zel kokular, ıtriyat fnbrikalan -
nın her esansına bedel: hangi 
krem ~u ma\ i göğün h&\ asından 
yumuşatı ıdır? Çamlıca teı>csin
den dog .n güneş sevda kadar 
aydınlık doğar, \C gökler de nur
dan bir nşk yaratır .... Marmara u· 
foklarında son kızıllıklarını din
diren gün, göklerin de hicranını 
dindirir. 

PHl.j mevsimindeyiz! 
Yeşil dallar serpcleniyor, yap

rakların ar smda çiçekler, mey
'\'alnr birer emel gibi, kalplerde 
emeller uyandırıyor; toprakta 
bir sevinç var ..• .Mavi gökten ye
re neş'e yağıyor, mui sulardan 
göğe ncş'e yükscJiyor. Tepemde 
koşuşan beyaz bulutlar birbirle
rini kovalıyorlar: 'Neş'e içinde. .. 
Km.tar kanat çırpıyor, kalpler 
çırpınıyor: Se\ inçle, neş'eyle, 
zevkle ... 

Plaj mevsimindeyiz! . 
Güler bir genç kız siması gibi 

pırıldıyan ı;ahillere, bir sevgili
nin koynunu andıran denize, 
riizgarın ılık okşayı~ına kapıl -
dım; l{avaklardan kopup gelen 
giizcl kokular beni çekti, mavi gö
ğiin hnvasilc ~iinlüm yumuşadı, 
docan güneş kalbimde sevda u -
yaııtlırdı, ruhumda bir emel \'ar: 
Pliıjdayun! .• 
Kulağıma sesler geliyor: 

- A, Ba, A, da, Ka, hu! .. 
- Ta, ha, Ya, Na, Va, hu! .. 

Ve bu kalın seslere, ince ses -
ler cevap veriyor: 

-1\Iahu! .. 
PIUjda çıplak dola~anlann hep

si birer Tarzandır! .• Kimi göbek
li, kimi sıska, kimi levent, kimi 
ufak tefek birer Tarzan... Ses -
terinden başka onlarm hepsine 
aşinayım. Bu beyaz kumların 

üstünde, vahşi çöl insanhırmın 
hecelerini acaip bir ahenkle beste-
liycnler, bir zamanlar, ağaç dip
lerinde, kumrular gibi dem çe -
kip: 

- Yusufçuk! .. Yusufçuk! .. di-
yenlerdir. ) 

Ne olmuş bu benim eski ô.şı -
nalarıma? .. 

Batan gijğün kızıllığı önünde 
güreşen, kan ter içinde çırpınan 
bir kızla bir er.keğe ufku göster
dim: 

- Bakınız dedim, «Güneş, bu 
akşam kanlı bir )'af, esrarla 'bir 
buluttan damladı, dindi!>. 

Gözlerini dört açıp yilzUme 
baktılar. Erkek cdo, re, mi, fa• a
hengi ile öttü: 

- De, de, de, biüi!- tledl. 
Kız, aynı ahenkle mublaele 

etti: 
- Ha, ha, ya, lru!_ 

·Plajlardaki dil ile benim dilim 
ayrı artık: Anlaşamıyorm! .. 

* - Vurma ulan! .. Sı.di simi -
lenden başlarım! .. 

- Cadi lif anlıyor mu 7L.. 
Şartomu görüpte böyle dolapcajı 
mı anlayınca, takunyemi kaldı -
rıp kafamda patlattı! .. 

- l\lonşer, artifiaiyel kavmm 
prmı yok! .• 

- Froylaynden hiç memnun 
değildim, yeni tuttuğum mis tim
dilik fena değil. .. Bu da olmaz
sa tekrar mabna%eli getirece -
ğim! .•. 

- Garsoncu yavrum, daha ne 
kadar bckliycceğiz? .. 

tlağı ve meyhane peykeleri al -
tında, zamana uymuş: 

Bana ne oldu da ben bilemem, 
~ki halimi hiç göremem! •. 
Dıye türkü çağırıyor! .. Bir ak-

'i_am, Viranbağ•dan dolaşarak 
A~ık1:ar ~ol:una çıkın.~ oradaa 
Dıle ınmıştık. Güael kadın Dil
de, büyük bir kayanın üzerine 
ot~arak kirpiklerin4en süzülen 
ela bakışlarını, güneşin sularda
ki kızıllığında denılendirerek: 

- Hakkımda herkes bir şey 
söylü~·or demişti, fakat Adaya 
geldikten sonra Dile gelmemek 
kahil mi? .. 

lidant1 asfaltlanmış yüz karası 
yolunda, çıplak ayak mantara 
ba an, daklan kankınnıu, tır
nakları aşı boyalı, dört peşli 
b~sm~ entarisini şort yapıp giy
mış hır bayancık, •bob stil. bir 
gence sırnaşıyor: 

- Mısmısım (Mustafa ola~k) 
ne w isterse~ yaparım. Amma, 
dogrusu Dıle gelemem! .. diyor -
du. 

* Gençlerle denize yakın bir te-
pede oturuyordum. 

İlkbnJını ın zengin günlerin • 
den, Sonbaharın solgun akşam _ 
larına kadar, her günü ve gece _ 
si bin bir maceranın yuvası olan 
Ada hatıraları gönlümde canla _ 
nıyordu. 

Kıuak kahkahalann dindiği, 
c:en şarkıların sustuğu demlerde, 
Ada sahillerinin kayalan, Ada 
ı;aın;1arının dallan dile gelir ... 
Bır akşamdı, diye söze başla -

dım, gençler cbob stil. gençler 
dinliyorlar: 

- Bir akşamdı, gene bu otur
duğımıuz tepede oturmuş denizi 
Sel rediyorduk .. O :zaman biz de 
gençtik. içimizden biri kalktı, 
ellerini a~"?;ına siper yaptı, qa
ğıl' a seslendi: 

- Leyla! .. 
Aşağıdan cevap geldi: 

- Efendim! •. 
Ve bir güzel kız geldi yanımı

za, bir şairin sesi duyuldu: 
Tepelerden, dedi: Leyli! .. 

l!emen ses verdi; 
B:zc bir inci eli gözlü, 

Prenses verdi! .. 
«Bob til. gençlerden biri he

men kalktı, dudaklarını boru ei
hi uzattı, nirayı ottı: 

- Fatma! .. 
Ses yok.... Bir daha bağırdı: 
-Fatma! .. 
Ses alamayınca sabırsızlancb: 
-Fatma! .. 
Aşağıdan nihayet şu cevap gel

eli: 
- Patlama! .. 
Ve biraz sonra nınyosunun 

yuğurpmadığı 'ücudünii bıngıl • 
datarak yürüyen bir hatun yaıu
nuza geldi. Gençlerden biri der
hal mısralannı cevher gibi yu -
murtladı: 

Fatma, Fatma! .• 
Patlama! •• 

Taştan tqa atlama! .. 
Tarzanlaşarak çağırdı, 

Aylak aylak... 
Bir kadın celdi bize çınl 

CıDlak!. 

* P1aj mevsimindeyiz: Denizler-
tlen. sesler geliyor: 

1_~ ba. a, da, b, hu ... Ve kwnnl
aar den:ı çekiyor. Kızıma· 

- Dinle diyonmı, hak: c & 
küdara fidelim, Caldidara ai _ 
tlelim! .... diyorlar. 
Kımn gliltiyor: 

• - Bayır baba, Holivuda &ide
lim, Bolivuda ıridelim! diyorlar. 

8ELA.Mİ İZZET 

lJüyük.dere 11le) v.ı 
fidanlığı 

ı yi bir Vali, fena bir Beledi-
ye Reisi olon l\'hıhiddin Üs.

tiiııdaf:'ın başardığı i3 i işlerden 
biri de, Büyukdercdcki ml'j vtı 
fidanlığıdır. 9 sene e\ \el açılrnl\ 
olan bu fidnnlıgı, çok gayretli 
V nli \'e Beledi) e Reisimiz Lutft 
Kırdar, bazı bazı görüldüğü gibi 
bozmamış, bilakis daha takviye 
etınistir. Eskiden arazisi 265 d& 
nüm iken şimdi 300 dönüme çı
karılmıştır .. 

Fidanlığın 4 vazifesi vardır: 
1 - Viliyet köylerinde örnek 

bahçelikler tesisi, bu maksatla 
köylere bedava fidan verir; bu 
fidenlann ilaçlama, budama. it
lerini yapar. Şimdiye kadar b • 
tan bul yiliyetiain 5 kö~ ünde ör
nek fidanlıklar tesis için lazım 
celen püuılar hazırlanmıştır; o 
köy için ele pliıılar hazırlanmak
tadır. Her köye, toprağının kabt 
liyetiııe pre yemiş fidanı veri 
liyor .. 

Z - Avrupanın, Amerikanm 
ve yerli yemişlerin en iyi cins -
lerini se~erek, femıi bir $t!kilde 
yetiştirir. 

. 3 - Yabani tohum dikerek iy. 
onslere aşılayıp çoğaltır. 

4 - Fidanlıktaki bahçecilil. iş
lerini köy cocuklarına vaphrır. 
~ylece ilınl bahçı\•anlık meHc
bı vazifesini görür. Köy mek • 
tebini bitiren 15 - 22 yaşındaki 
roculdar, burada asgari 1, azami 
Z .sene kalarak bahçıvanlık öğre
nırler. Mektebin a ıl kadrosu 45 
kişidir. Fakat bu ene yalnız 30 
çocuk vardır. İşin ehemmiyetini 
en ziyade Silivri kazası kavr:ı -
nuş, 15 çocuk göndermiştir. 
Fidanlık ge('en sene pek ucus 

fiatlarla 60,000, bu sene 70,000 
fidan dağıtmıştır. Aynca 125,008 
aşı yapmıştır. Geçen sene fidan
lartlan 8,000 lira, ) emi ·lerden 
1,500 lira hasılat yapmıştır. En 
ziyade armut, elma, şeftali, erik. 
kayısı, kiraz, vişne fidanları ye
tiştirmektedir. 

Bu müessesenin, bütün Bal -
kanlarda eşi Y<>ktur. Kıymetli 
Müdürü Bay İbrahim, yemit(ili
ği çok ileri olan İtnlyada staj 
görmüştür ve ciade.n büyük mu
\•nffnkiyctle çalıştığını lafla, pa
Ja,•ra ile değil; İstanbul l\1eb'us
lanna ikram ettiği enfes yemiş -
)erle filen isbat etmiştir. 

İyi iş, onu yapanı hayırla ya
dettirir. Sabık Vali Muhiddin 
'Üstiindağı da, Lıtanbul \'İlayeti
ne, böyle kıymetli bir müessese 
hediye ettiği için, takdirle ya -
detmek bir dürüstlük borcudur. 

A. D. 

Mısırın mlldafaası Vh 
Suriyenin vaziyeti 

(BQfmakaleden devam;) 
Mısıra, yalnız Lib~ a müstem

lekesinin Akdeniz kıyılarından 
değil; aynı zamanda, Cenubi Lib
yadan, Kufra valıru mın bulun
duğu mıntakadan Yukarı Nil va
disine doğru taarrın edebileceği 
gibi Eritre ve Haheşistnnd:ın Su
dana girmek suretile de taarruı: 
etmek mümkündiır. İtalva 1939 
Eylulünden 1940 Hnziran~na kn
dar, buralarda hazırlıklar yap -
mıs, eskiden mevcut lnn"\·etleri
ni arttırmış, azını mikdarda mal
zeme, benzin ve yiyecek stokla
n vücude gctirmistir. İngiliz 
tayl' areleri mlitenıadi al..-ınlarla 
bu kuvvetleri yıpratmağa ''e 
mevcut stoklan imhaya çalışı -
yorlar. ' 

Muhakkak olan cihet şudur Jd 
İngilizler, Afrikadaki Fransıs 
lru\ vetlerile mü tcreken haurla
dıklan harp plinmda, Fransanın 
ortadan çekilmesi üzerine hasıl 
olan muvazenesizliği gün ge(
tikçe dtbeltmefe çalışmaktadır
lar. Bundan 90nra Avustralya 
·n Yeai ZelaHuun temin ede
ceii kov.etlerin Büyük Britanya 
Adasına delil; - çünkü oradaki 
İngiliz or4usu Jaayli büyümU.,. 
tür - Mısıra se-ykedileceği kuv
vetle tahmin olunabilir. Bir iki 
ay daha geçerse, muvazenesizlik 
düze~iş ve İt~~yn~ların Süvc, şi 
ele geçırmelerı ıhtımnli önleamif 
oJur. ABİDİN DA VER 

Bütün bu muhavereler ortalı
ğa 'a ılı or. sulara çarpıyor, 
sonra denizden gelen sesler gibi 
kulaklara aksedi) or. İşte bugün 
Yiirülmlide du3 ulan sesler, dc
nizdcı gelen sesler bunlar.. Ta 
ötelerde c Viranbağ», şairin özle
diPi: Baş rollerde: Sinema JUn Moltt..,m yıldızı: 

Adalardan yaza ettik de veda, 
Sızlı) or bağrımız füıtündcki 

daf 
St'ni hntırlıyoruz Viranbağ! 
Di~e inlediği o ~ennet, bugün 

sırtına yüklenen meyhane çar-

ALİCE FAYE ve WARNER BAKSTER 
İlan olar.C Bütün zengialifi ve ihtişamı ile 3 kısımlık bü

tün tal silitile: 

IZMIRFUARI 
• 



AC/J!EMEK 
R 'iS bir 

• f 

Bir Komprime Ha yat Karşılığıdır 
En nlr.ışık zamaada aize •• büylk yardımcıdır. 

Kalori, gtda, lnzet ve nefaset bakı•ıodan tatıniıı edici mahiyeti 
ve yiikıek evanfı haizdir. 

Mercimek, bczelya, bujt•by ve sair çorb•lılt ltoaprimelerimizi 
her yerde bulabWrıi11iz. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M.NURİÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 

Münakalat vekaleti İstanbul mıntaka liman 
riyasetinden 

Denizcilere ilan 
r 1) Arnavutköy Alonh burnu ile Kandilli arasında, konmuş olan de
nizalU kablosu tamir edilmek üzere kaldırılacaktır. 

2) 12/9/940 da başlanacak ve 20 gün kadar sürecek olan tamir işi için 
kullanılacak dubada Beynelmilel jşaretler geçe ve gündüz bulunacaktır. 

Bu sahalardan geçecek gemilerin dubanın yakininden geçmemeleri ve bu 
hlzada sü.r'atıerini kesmeleri bildirilir. (8605) 

İstanbul mıntaka liman reisliğ!nden 
Şarköyde batık, P.ilevne ve Hane!iye vapurlarının parc;alanarak ihracı 

ve bu suretle limanın temi2lettirilme.si kapalı uı.rfia eksilLmlye konmus -
w. 

İhale 17 /9/940 salı saat «15> dedir. 

Yüzde )""1i buçuk teminatı muvakatte «1162,5> liradır. 
Bu jşe talip olanların mall ve ticari vesaiki mutebe.re1erı ve Müna

kalat Vek~.Jet.inden alacakları ehliyet vesikaları ve teminat makbuz veya 
banka mektuplannı ,ukarıda yazı1ı ihale saatinden bir saat evveline ka
dar komisyon ba§kanhğına tevdi etmeleri, §arblame:ri almak istiyenlerin 
Galııtada rıhhm caddesinde İslanbw Mıntaka Liman ReisHği idare şube-
ııi.ne müracaatları ilAn olunur. (7983) 

Bandırma belediyesinden 
12 alma.fer tazyike mütehammil d1$ı telli, beş kat bezli ıçı 35, dışı 

i~ Mm. kutrunda rekorlar ve rekor l&stikle.ri ile beraber olmak üzere be
her meıı..sı 820 kuruş muhammen bedelle alınacak olan 150 metre Ulstik 
hortumun 6/9/940 tarihinde talip zuhur etınem""i yüzünden on gün müd
detle temdU edilmiştir. 

Fennl ve mall aartnarne bedelsiz olarak belediye muhasebesinden veri
lecektir. 

Eksiltme 18/9/940 çarşamba günü saat 15 de Belediye Encümeninde 
1•Pılacaktır. 

Ekslltmiye girecekler Y2 lira 25 kuru§ muvakkat teminatı Belediyeye 
yabı·acaklardır. 

K~et lBtekli olanlarca bilinmek üzere J.lful olunur. (8590) 

, Irak Tebaasına 
İRAK BAŞKONSOLOSLUGU 

,. Türk Maarif Cemiyeti -
Ankara Kız ve Erkek Kollejlerile Bursa Kız lisesi 
ve lzmir Ege lisesi Talebe Kaydına Başlamıştır 

Ucrotler ••aftıda yazılmıttır. 
İlk Oria Lise 

GliııdWı J'alıb Giind üz 
Lira Lira Lira 

Ankara Kız ve 
Erkek kollejleri 70 :MO 
Bursa Kız lliıeııi 00 00 
İzmir Eıı:e, Lisesi oo oo 

110 
50 
60 

Yatılı 

Lira 

%75 
1&5 
200 

Gündüz 
Lira -
130 

60 
85 

yat..lı 

Lira 

300 
200 
220 

Fazla Dilg.i edinmek ~enle rin 
mal arı. 

mektep nxlld\lrlillı:lerine beş vur-
(4•99) (7170) 

•- İTAL YAN LİSESİ 

Bu akşam saat üçe kadar 

ŞEHİR EGLEıVCELERİ-İSTANBUL Gecesi 
C. H. P. Eminönü Halkevi Sosyal yardım Şubesi Adına 

Yeni~~apa - \;<· k~r GaziE osuııda 
Ha I~! ,. y t T fr ı1 c r s r s Bestckfr ~~nbcrl ~AIAH:l\.DDİN Pl.:-IAR. Kcm:ırı! NOBAR TEKYAl' 

ft ?! L U [ L ve r:rkadaşları - Karadenız oyun ye havaları. 

Cnnb~z ve 

)\> Telefon: 80547 ~ 

KIZ ŞiŞLi TERAKKİ LİSESi ERKEK 

ANA - İLK - ORTA - LİSE Yabancı d:ıtere bilhassa itina edilir. 
Tedris ve terbiyesindekj ciddiyet devlet imtihanları neticcsile sabiltir. 

1 - Talebe kaydı, her gün (saat 9-18) e kadar Halil Rifat paşa konağında yapılır. 
2 - Arzu edenlere mektebin mufassal talim'1tnamesi po~ta ile gönderi lir. 

Yatılı 
3 - Kayıt için velilerin bizzat mek tebe gelmeleri gerektir. 

Nişantaşı Rumeli ve Çınar caddelerinde. 

HİÇ BİR YERDE ŞUBESİ YOKTUR 

li!IO;ı+l!l!l.'llll:llll•l!l!iidiiDIElll--DEkill"aDA Eski Feyzi ati m:mııııı· m:ııı::mllliliZi!::!ı:ıiıllll!lll!D--

Yatılı Boğaziçi Liseleri Yatısız 
KlZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜK' .ERDE 

Ana. ilk, orta ve lise sınıfları için eski talebenin kayıtlarını tecdide ~ yeniden talebe kaydına başlanmıştır. 

Kayıt için tatil günlerinden maada her gün saat 10 dan 18 e kadar mektebe müracaat edilebilir. İstiyenlere ta
rliname gönderilir. Telefon: 36-210 

Arna-1"Utk.ö:r - Ciitesara:rJa.r 

İSTİKLAL LiSESİ 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına de\·am olmuaaktadır. 
Şehzadebaşı Polis karakolu arkasında, 

~ ~ 

Ak 

Tasfiye halinde 

İstanbul Telefon 
Türk Anonim Şirketi 

SERMAYENİN İADESİ 

inhisarlar Umum tAUdUrlüQllndan 1 

26 mayıs 19~ tarihinde fevka
Iil.de olarak toplarnmış olan his
sedarlar hey'cti umumiyesi ta
rafından itti.'ıaz olunan mukar
rerat ve 2'2 t:ınmuz 1936 tarihli 
itila!na.me mucibince yüzde 6 
faiz,i tahviliıtın 2 numaralı 'lrn
pon ile ve yüzde 6 :faizli deyin 
senetlerinin 2 numaralı kuPonu
nu ve ha.miline ait hisse senet
lerinin 8 nuıınaralı kuPonunu te-

Cinsi 

Pfti'!' &•·* •se•• &+. 

Yüzde 7.~ 

Muh.amnıen B. Tenıina.t 

Mlklan Lirıı. Kr. Lira Kr. 
Eksiltme 
Şekli Saa.tl 

Elektrik kaynak 
cihazı l adet 1400 - 105 - Açık ek. 14 
Muhtelif cins fırça 13 kalem 1000 ~ 75 - > > 15 

l - Şartname ve fırça nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı 
yazılı 2 kalem eşya açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminaUarı, eksiltme sck;ll ve sa
aileri hizalarında yazılıdır, 

111 - Eksiltme 27 /IX/940 cuma günü hizalarında yazılı saatlerde K:ı

bataşta levazım v~ mübayaat ~ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabHceeği gibi fırc;:ı 

nümı.ıneleri de görülebilir. 
V - Elektrik kaynak cihazına .ıit ıJCekler prtnamenin 8 inci madde

sinde yazılı vesikalarile tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme pa-
ralarile birlikte mezk.ür komisyona müracaaUarı. (8601) 

Beden terbiyesi İstanbul bölgesi 
başkanlığından : 

Karagtimrükte Çulrurbostan denilen mahalde yapılacak stadyonıun pro
je, kesif ve ihale evrakının tanzimi iŞi 15 gün müddelle mimarlar arasın
da müsabakaya cıkarıJm.ıştır. 

Girn1ek i.stiyenlerlıı progra:ı;n ve vaziyet plfuıı ahnak üı:ere Taksim Sı
raservilerdeki İstanbul bölgesi binasında spor servisine müracaatları. 

(8508) 

lstanbul Oniversitesi A. E. P. Komisyonundan 
Yedikule gazhanesinden alınacak kok kömürlerinin İstanbul müesse

selerine tahliyesi dahil olmak üzere beher ton için 180, Kuru çeşme depo
larınan İstanbulak.i müesseselere 210 kur~ ayni mahalden Beyoğlu ci

hetindeki müesseselere 180 kuru~ tahmin edil~. 

İsteklilerin 19-tO Ticaret Odası vesikası ve 167 liralık muvakkat temi
natlarile 19/9/940 perş<0mbe iünü rektörlükte yapılacak açık eksiltmiye i~
tirak ebneleri. 

Şartname rektörl!i~ göıillür. «8135> 

diye yapılmak üzere 21 eyli'ıl 1940 
tarihinden ihbaren İstanbulda 
Galata<la Osmanlı Bankasına ve
yahut Londrada 123 Old Broad 
Stre<:t E. C. 2 kayın Banka ı;u
ıbesine ibraz edilmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Mezkur adTeslerde hamiller 
emrine bordrolar hazır ıbulun
durulaca.ktır. 

12 ev lı'.ıl 1940 tarihinde şirketin 
deflcrlerinde mukayyet bulu -
nan na1na muh.arrer hisse se
netleri için tediye emirleri (War
rants) 20 ey!Cıl 1940 tarihinden 
itibaren alakadarlara p00ta ile 
ı;ıönderilecektir. 

Londrada ibraz edilecek ku
ponlaı· tediyeden evvel ıbcrayi 
tetkik üç iş günü ve tediye emir
leri (Warrunts) da tam bir iş 
ırünü alıkonulacaktır. 

istan'bulda ibraz edilecek ku
ponlar ve tediye emirleri (War
rants) iıbraz !(Ünündeki rayiç ü
zerinden Türl< Lirası olarak te
diye edile<:ektir. 
Kuponlarını kendi Bankerleri 

vasıtasile ibraz etmeleri hamil
i lere tavsiye olunur. 

Yapılacak tediyat şunlardır: 
Yüzde 6 faizli ta'hvilat ile yüz

de 6 :faizli deyin senetlerini: 
Kıynneti muharrerelerinin % 

4.30 u bedelleri taımamen tediye 
e<lilımiş hisse senetlerine: Kıy -
meti muharrerelerinin % 2.25 i 
yani 5 İllj!iliz liralık beher hisse 
senedi icin İsterlin: 0.2.3 

Tasfiye memurlan 
E. E. Ford - A. Biliotıi 

_ı s_T l_N_B u_L __ BE_LE ... o_ı Y_Es_ı N_DE_N_ıı 
Kartal Tapu Sicil Muhafızlı • 

ğından; 
Pendikte bı>balar mevkiinde 

Keltodari oğlu Sotiriden metruk 
şarkan Salih çavuı; ı.;arben Elmas 
!Murat diyer Sakonco simalen 
Bayram cenu·ben Bayram ve .Aıb
dürralüın ile mahdut 5 dönüm 
miktarında bir kıta bostan isıkan 
idaresince Faik Renda ve efra
dı ailesine taıbsis edilmiş ise de 
lbu yerin tap.urla kaydı bulun
madığından senetsiz tasarruia
ta kıyasen 21/9/940 cumartesi 
ııünü saat 14 de mıtlallinde tet
!ki:kat ve tah:kikat yapılacaktır. 
IBu ver hakkında tasarruf iddi
asında ve mül.kiyetten l!avri ay
ni bir hak iddiasında bulunan 
var ise ilan ,gününe kadar Kar
tal tapu sicil muhafızlığına ve
yahut ilan ,ııüııü mahallinde taılı· 
kikat yapacak tapu memuruna 
miiracatları il.im olunıur. 

Yıllık İlk te. 
kirası 1 senelik 

531,00 39,83 
24,00 1,80 

Floryada çarşı sokağında kain 3 numaralı <ıtıkkin 
Fatihte ~ıkpaşa mahallesinin Tekke sokağında 4 numaralı 
küçük mimar ,sjnan medresesi arsası. 

Yıllık kira tabminleri ile illı: teminat miktarları yukarıda yazılı gayri 
menkuller 1 ua 3 iene müddetle ayn, ayrı kiraya verilmek üzere temdiden 
acık arttırmıya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü 

kaleminde görülecektir. İhale 23/9/940 pazartesi günü saat 14 de Daimi En
cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile i-
hale günü muayyeo saatte Dalın! Encümende bulwıma!arı. (8597) 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığından 

cıuı 
Tutan 
Lira Xr. 

İlk lemlıu.tı 
Lira Kr. 

Eksil ime 
Saati 

Elektrik bynak. ıruıki0esi 1 1200.- 90.- 13,30 

,Kereste 6 kaJ<:m ll41,2ü 85.119 13,45 

Yemekhane levazmıı 10 > 870.- 65.25 14 
Karyola 110 adet 3900.- !92.5ll 14,15 

Battaniye IOO • :ıııoo~ 1115.- 14.30 
Yatak leYazımt 6 kalem ~.90 336.75 14,4li 

Yıldızda bulun.an okulumuz ihtiyacı olan yukarıda ciıııı ve miktarı ya
Dlı malzeme altı ayrı ie.rtzı:ıIDede ihaleleri yaptlmak lli:ere 13/9/940 f.arilıU
oe rastııyan cuma ıtünü lıiıa1annda yanlı saaUerde açık eksiltmiye konul
~· İsteklilerin ııartnameleri görmek ve ilk teminat yatırmak fuıenı 

ZAYİ - İstanbul 59 uncu ilk 
okuldan alırus olduiıım 158/22 
numaralı diplomıımı kaybettim. 
Yenisini çııka:raca i:ımdan "8k:isi
ni.n hükımii yoktur. 

Ahmet Fatin 

ve İTALYAN TİCARET MEKTEBİ 
Tom.-Tom sokak, BeYoğlu Tel. '1391 

Pazardan maada hergün saat 10-12 arasında kayıt muamelesi yapılır. 
eksiltmeden bir gün 4'VVeline kadar okulumuz müdürlüğüne ve eksiltme 

J 
ııünü de Gümiişsuyunda Yill<sek Milhendis mektebi muhasebesinde topla-
nacak olan komİS7QilUlI1UZa ııelmeleri. .(W27l 

İmtiyıu: Sahibi ve Nepiyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldıg, ,,_ 

SON TELGRAF Basımoyj, 

ız - J<.."YL 1949 

YENi P o-RA 

Düyük bir Paris terzihanesinin 
müşterek n1esaisHe bir Fransız gü

z.enik mütehassısırun vücude getir -
diği yenj pudra halitası: 

c.Rachel> gayet beyK bir cilt için 
seffaf ve saf bir güzellik temin eder. 
«Pcche~ ac;ık tenli esmer ve sarışın
ların ckserisine uyG'un olarak pembe 
bir parlaklık verir. 

«Brun Soleil> Esmerlere cazip bir 
sevitnlilik temin eder ... ve yalruz To
kal on pudrası serisinde bulabileceti
n.iz diğer bir çok yeni ve cazip renk
ler ... 

RENKLERİ 

Tokalon pud.ra~ı thavaıancıırı1· 
mı.p tır. Bu sayede ciltte hemen gay• 
ri mer'idir ve 3deta tabil gibi gC:.rü
nür. Bu pudranın jstimalile artık 

.. makyajlanmış> manzaralara nihayet 
verilmiştir. Fazla olarak terkibinde 

<Krema köpüğü> bulunduğundan bü

tün gün sabit kalmasına medar olur. 

Hemen bugünden ParJste en fazlıı 

rağbet bulan renklerdeki Tokalan 

pudrasını tecrübe ed.iniz. Tem.in e
deceğiniz s.tk VE: cazip tesirden cidden 

hayrette kalacaksınız. 
-~~~--~..:.....~ 

J.:::~" ıuu soıu.ı.kun: konıuru aıınacu

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 13/9/940 
cunıa günü saat 16 da Tophanede ist. 
Lv. A111irliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 28,170 
lira ilk teminatı 2112 lira 75 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görü
lür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte konıisyona gelmeleri. 

(343 - 8319) 

* 66 ton kuru soğana istekli c;ı.km.a-

dığından tekrar pazarlığı 13/9/940 
cuma günü saat 15 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın ahna komisyonunda 
yapılacaktır. Tabmjn bedeli 3795 lira 
ilk teıninatı 284 lira 62 kuru,stur. Şart
namesi komisyonda görülür. İstekli
lel'in belli saaıte komisyona gelme-
leri. (345 - 8321) 

'1-
23,600 kilo tavuk eıı, 15,900 kilo 

hindi eti 16/9/940 pazartesi günü sa
at 15,30 da Tophanede İst. Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda pazar
lıkla satın alınacaktır. Tahınin be
deli 24,470 lira ilk teminatı 1835 li
ra 25 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda görülür. İsteklilerin kanunt ve
sikalariJe belli s11atte komisyona gel-
meleri. (353 - 8404) ... 

70 ton sade yağı alınacaktır. Pa
zaı-lıkla eksiltmesi 17/9/940 salı gü
nü saat 15 de Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 871500 li
ra ilk teminatı 6562 lira 50 kuruştur, 
Şartnamesi kon1isyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(354 - 8i05) 

* 2014 kilo san vakete, 7364 kilo 
sarı sabunlu kösele, 1578 kilo saplı 
deri, 1052 kilo sahtiyan 13/9/940 cu
ma günü saat 15,30 da 'l'opbanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da pazarlıkla satın alınacakbr. İs
teklilerin getirecekleri nümunele:rden 
beğeoilmek surelile alınacağından 
taliplerin nümune ve tem.inatlarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(339 - 8315) ... 
9000 adet tevhid semeri lBkeleli 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
13/9/940 cuma günü saat H,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın al- ) 
ma komisyonunda yapılacaktır. T.ah- f 
min bedeli 36,000 lira ilk teminatı 
2700 liradır. Niiınunesi komisyonda 
görülür. isteklilerin kanuni ves.ika
larile belli saatte komisyona gelme-
leri. (932 - 8276) ... 
Bir milyon yirmi iki bin dört yüz 

kilo kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 17/9/940 salı günü saat 
15 de Tophanede İst. Lv. Amirli.i!I 
satın alma komisyonwıda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 61,344 lira ilk 
teminatı 4600 lira 80 ıı:urustur. Sart
nam.esi komisyonda &örülür. İ.s1ekli
leriD belli saatte komisyona gelme-
leri. (340 - 8318) ... 

10,000 çift terlik al.uıaca.ktır. Pa
zarlıkl• eksiltmesi 17/9/940 .. ıı cü
nü saat 14 de Tophanede r..>. Amirli
ği· satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 24,500 lira ilk 
teminatı 1837 lira 5-0 kuruştur. Nü
munesi komisyonda görülür. istek
lilerin kanun! vesikalarile beHi saat
te kornioyo11a ııoımeleri. (341-8317) ... 

İki bin adet nöbetçi muşambası a
lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
17 /9/94.0 salı günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alına 

komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli •o.ooo lira ilk teminatı 3100 
liradır. Nümuoesi komisyonda görü
lür. İsteklilerin kanunl vesikalarile 
belli oaatte komisyona gelmeleri. 

LM2 - 83l&l 

~lıı Uıu a...ı,..,( ycrn bczıuu..:ı. ..... ~u

valı alınacal~tır. Pazarlıkla ek.siltn1e
si 19/9/940 perşembe günü saat 15,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 38, 750 lira ilk te2ninatı 
2906 lira 25 kuruştur. Şartname ve 
nilmunesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni ,,..es.ikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(372 - 8572) 

BEş m.ilyon adet büyük maden! düğ 
menin pazarlıkla eksiltmesi 17/9/940 
sah &ünµ saat 16 da Tophanede Lv. 
Amjrliğ'i satın alma komisyonunda 
yapılacaktu:. Tahmin bedeli 8000 li
ra ilk teminatı 600 liradır. Nümune
si komisyonda drüllir. İst.eklılerin 
kanuni vesik~lari!e belli saatte ko-
mısyona ııelme.ieri. (373 - 8573) 

Kilo 

54,000 San1au 

77,277 Kuru ot 
Harp Akademisi için yukarıda mik. 

tarı yazılı saman ve kuru ot m.ütc
ahhid mım ve hesabına 17 /9/940 sa
lı günü saat 15130 da Tophanede Lv. 
Ami.ı·liği satın alına komisyonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. Hepsı -
nin tabının bedclı 7124 lira 81 kurlll 
ilk te.uünatı 534 lira 36 kuru~tur. 

Şartnamesi komisyonda görülür. İs
teklilerin belli s<:..:ıtte kon1b7ona .gel 
meleri. (375 - 8575) 

17 adet 4X8 branda eşya örtüsü 
an.nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
19/9/940 per~eınbe günü saat 16 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alına 

komisyonunda yapılacaktır. İstekll
lerin getirecekleri nümunelerden be
ğenilerek alınacağından teminat ve 
nümunelerile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (376 - 8576) 

Adel 

79,694 Matra perçın çıvisi 
77 ,694 Matra perçin pulu 
Yukarıda miktarı yazılı iki kale

min pazarWr.la eksiltmesi 18/0/940 
çarşamba günü saat 16 da Topbaned• 
Lv. Amirliği &atın alma komisyanun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 3140 
lira 91 kuruı> ilk teminatı 235 lira 
57 kuruştur. Nümuneleri komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni ves.ika
larile belli saatte komi~ona gelme-
leri. (374 - 8574) 

8944 kilo kadar vakete alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltınesi 19/9/940 per
şembe günü sat 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alına komisyonun
da yapılacaktır. İsteklilerin kaı:ıunl 
vesikalarile belli s.aatte komb-yona 
gelmeleri. Tahmin bedeli 26,161 lira 
20 kuruştur. (369 _ 8569) 

On bin kilo k:ıdar Sarı vakete a .. 
lınacaktır. Pazarlıl<la eksiltmesi 
19/9/940 ı>ec§embe ııünü saaı 15 de 
Tophanede İst. Lv. Anrirliği satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli otuz bin liradır. İstekli
lerin belli ı;aatte komisyona gelme-
IHi. (370 - 8570) 

6000 kilo sarı sabWllıı köselenin 
pazarlıld• eksiltmesi 19/9/940 per
&embe günü $3.at 14,45 de Tophane
de Lv. Amirliği sa~n alma kom.isyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
19,200 liradır. İsteklilerin kanuni ve
ıikalarüe belli saatte komisyona gel .. 
meleri. (371 _ 8571) 

Jtllo 

•684 Pençel.ik Avrupa k-
228 Pençelik yerli köselesi 
Yukarıda yazılı köselelerin pazar .. 

lıkla eksiltmesi 19/9/940 per~be 
günü saat 15,15 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma kom.isyonıwda 

,-apılacaktır. Talunin bedeli lS,.Sl ı. 
radı.r. İsteıclilerin belli saatte kooıı.. 
yona gclın,deri., .(J71 - 8S77)_ 


