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BiR ALMAN IHRAC 
HAREKETi KARŞI~ 
S 1 N DA iNGILTERE 

=--======= 
Almanların ln1ıilter•

yi i•tila eJebilmeai İfİ" 
lıir milyonlulı bir orJa. 
Yf1 B ü y ula Brit•ny• 
•"•••n• çıJıorm•lorı ld
,ır;ım 11eliyor; ln11ili,ır; or· 
Jaaunun böyle bir ih· 
r•c• Jı arı ı l ı yobil•ceJı 
l..uJr.tf• olJafa t•hmin 
oe l..abal edil•bilir 

Yazan: ABiDiN DA VER 
D 

O 
ngiliz Başvekili Çörçil:in 
son nutkn, Almanların ln
giltcreyc asker çıkarmak 

için, büyük bir gayretle hazırlık
lara devam ettiklerini bildiriyor. 
Alman)a için başka çıkar yol ol
madığına göre, ergeç buna teşeb
büs etmek mecburiyetindedir. 
Çörçilin Alman hazırlıkları hak
kındaki sözleri sarihtir; Başve
kil diyor ki: 

cİn,ııilterenin işgali hazırlık -
ları çok büyük bir nisbet dahi -
!inde ve muntazam surette de -
vam etmektedir. 

Yüzlerce motörlü mavnalar, 
Avrupa sahillerini takip ederek 
Almanya ve Holanda limanla -
rından Fransanın şimal sahille
rinde bulunan Dünkerk ve Bresi 
ve hatta Brestten daha aşağı 
Gaskonya körfezinde bulunan 
Fransız limanlarına sevkedil -
mektedir. Bundan başka, birçok 
ticaret gemileri de kafileler ha
linde Manş denizini ve Padöka
le bojtazını geçerek bir limandan 
öteki limana kaçmakta, Alman -
ların Fransa şimal sahillerine 
yerleştirdikleri büyük batarya
larına himayeleri altına iltica et
mektedirler. Almanya, lfulanda, 
Belçika ve Fransa limanlarında, 
Hamburg'dan başlıyarak Breste 
Jta<lar toplanmış muazzam gemi 
kaiileleri mevcutt~r. Ve nihayet 
Norveç limanlarından İngiltere
ye saldıracak taarruz kuvvetle
rini taşımak için de bazı hazır -
!ıklar yapıldı,ii;ı göze çarpmakta
dır. Gemi ve mavnalardan mü -
rekkep bu muazzam kütlelerin 
arkasında ise hemen vapura at
lam~ ':'e deniz üzerinde çok 
tehlikeli ve neticesi meçhul bir 
seyahate çıkmak için emir bek
liyen pek çok Alman kıtaatı 
mevcuttur .• 

Fakat daha Çörçil'in nutkun
dan evvel, İngiliz resmi tebliğ
leri, Almanların ihraç hazırlık -
!arını ima yolile haber veriyor
lardı. İngiliz tayyareleri Norveç 
sahillerinden başlıyarak Fransa
nın Atlas Okyanusu kıyılarına 
kadar, hemen her giin birçok li
nıanları, nehirleri, kanalları ve 
buralardaki vapurları, mavna
ları, dubaları bombalıyor; bu su
rette Alnıanlarııı ihraç hazırlık: 
!arını ibl31 ediyorlardı. Bu bom· 
bardımanları hober veren resmi 
lebliıl;ler, onların dilinden anlı
Yanlar i~in, gayet sarihti. 
Cörçil bir ihraç hareketini kar

ş~laınak için her türlü tedbirle -
rın alındığını söylüyor. Sahiller 
tahkim edilmiş, hakiki ihraç ya
pılacak verlere sevkedilmek üze
re bir manevra ordusu ha -
ıtırlannııştır. Bu ordunun kuv
veti, bııilterenin müdafauı ba
lnnıııııla pek mühimdir. Filvaki, 
N.?rve~ sahillerinden Gaskc>nya 
lıor!cııne kadar bütün İngiliz •
daları karşısındaki sahilleri tut
muş olan Alınanlar, Çörçll'in de
diği gibi. Cenubi İngiltereye, İs
koçyaJa , .• İrlandaJa ihraç yap
nıağa tcsebbüs edebilirler. Te
şebbüs Almanların elinde oldu
ğu için, aldatma ,.e baskın yapa
rak birkaç noktaya birden asker 
çıkarabilirler. Bunları ilk karşı -
la~•acak olan hava ve kara kuv
\letleridir; donanma, müstab -
kem limanlarından çıkarak tam 
Yolla ihraç noktalarına sonradan 
3'ctişebilir. Fakat donanma, çı
karmanın ,-apıldığı yere yetişip 
l>önkerkteki hareketinin aksini 
Yapıncaya yani •ıkarmayı altüst 
edinceye kadar, İngiliz kara or
~usu, karaya çıkan Alman bir -
hklerini denize dökmeı(e çahşa-

(Arkan 3 üncü saufr.da) 
ABİDİN DAVER 
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lNGİL!ZTAYYARELERİNDEN ÜÇÜ UÇUŞ ESNASINDA .• 

Dün zelzele oldu 
Rasathane müdürü zelzelenin 
devam etmiyeceğini söyledi 

Refahiyede Binalar çatladı, halk 
büyük bir korku geçirdi 

Dün sabah saat 6 vı 16 dalı.ika 
ı;ıeçe şehrimizde bir zelzele olmus 
ve hemen bütün İstanbul halkı 
tarafından hissedilmiştir. Zelze
lenin merkezi İstanbuldan 75 ki· 
loınetre uzaktadır. 

B. FAT1NİN BEYANATI 
Kandilli Rasathanesi müdürü 

Fatin bu hususta su izahatı ver
miştir: 

•- Zelzele hafif olmustur. His
sedildiğinden 20 saniye ısol!Ia en 
şiddetli sarsıntıyı vaPmuı ve bu 
nun ihtizazı on saniye devam et
miştir. 

Merkez üssünün bizden 75 ki
lometre uzakta oldui'!una ııöre 
zelzelenin Marmara adalarından 
inşikalc ettiğini tahmin edebili -
riz. 

Ancak söylediiiiım ııibi bu bir 
tahmindir. Belki küçük bir nok
___ < A_r_k_ası_3_u_ .. n_c_ü_s_aıı_. f_a_da._J __ R_A_S_A_T_HANE MÜDÜRÜ FATiN 

TRANSILVANYA' DA 

kıtaatı Macar 
Kluj'a vardı 

Bir Rum en heyeti 
Budapeşteye gidiyor 
Budapeşte, 12 (A.A.) - Reu -

ter aiansından: Macar kıtaatı, 
Kluja varmışlar ve Transilvan -
yanın Romanya tarafınd~n tc_r -
kedilmiş olan kısmının 1Ş1.1a!ıne 
devam etmişlerdir. 
Budap~tc, 12 (A.A.) - Stefa

ni: Hükumet erkanı, Ma~ari.stana 
iade edilmiş olan Transilvanya 
arazisine müteallik mühim ve 
müstacel meseleleri müz~ker_e et
mek üzere Kont Telekının rıya
setinde toplanmışlardır. Kont Te
leki, bugün tekrar Transilvan -
yaya ııitmistir. 

BİR RUMEN HEY'ETi 
PEŞTEYE GİDİYOR 

Budapeşte, 12 (A.A.) - Macar 
ajansı bildiriyor: Elçi Pop riya
setinde bir Rumen hey'eti Tran
silvanya arazisinin terki ile ala
kada• meseleleri halletmek ü -
zere 13 eylulde Budapeşteye ge
lecektir. 
TRANSİLVANYADA l\IACAR 

PARASI 

j ROMAP!YA'DA 

/Dahili islahat 
faaliyeti hızlandı ____ , __ _ 
Antonesko yeni bir 
beyanname neşretti 

Bükreş, 12 (A.A.) General 
Antonesko devlet reisi sıfatile bir 
beyaname ne~rederek memleket
ten anarşist temayülü ı;ırupların 
tesirleri altında kalınmamasını 
talep ederek memleketin sükO. -
nete ve intizama ve enerjik bir 
idareye ihtiyacı olduğunu söy • 
!emiştir. 

PETROL SONDAJLARI 
MÜSAADELERİTh'TKİK 

EDİLİYOR 
Başveltil general Antonesko 

( ATkası 3 üncii sa11fada.) 

T•lgı. lstanb11l lkıfam. Tal. 11l)l> 

~:;u!:~: Şehrimizde Müstakil Bir 
Ingilterede 400 Belediye Zabıtası laAzınıdır 
kişi öldü 1400 -·--------------kişi de yaralandı V a 1 i n i n 1 K D A M ' a Be y a n a t 1 
92 Alman tayyaresi düştü 

İngilizlerin Almanya 
ya yaptığı akınlar 

ciddi hasarat yaptı 
Londra, 12 (AA.) - Hava 

nezaretinin teblici: 
Düşmanın Londra mıntakası 

üzerindeiki faalı, eti hakkındia 
l~.a .nufassal mal\wnat elde 
edilmiştir. Hususi binalarda cok 
hasarat husule µelmiş olmasına 
rağmen, bu tahnbat J:!e<;cn l!CCC

kilere nazaran da!la chernrr.ıyct
siz bıthın."1'laktadır. Jnsanca za
yiat dahı çok az ohnuştur. Yan
ınn bombaları mütt'addıt )•an
ııınlar çıkarmıs ise de bunların 
yalnız bir tanesı oüyük olmuş 
ve. hepsi sür'atle ör.lenmiştir. 

lnoanca ;myiat Jıakkındakl ra
vorla1· ı1cnüz t:ınıarınen ııeLme -
miş olımakla beraber, Londra 
mıntakasında 18 kişinin öldültü 
ve 280 kisinin )·aralandıih ma
lihndur. 

Hücwnlara maruz kalmış olan 
Tavıınis nehri mansabının cenu
bundaki bir sehiı de müteaddit 
evler tahrip edilmiş ve bir kac 
kisi ölmüstür. İnsan zayiatının 
vekfınu 400 ölü ve 1400 -varalıya 
baliğ olmaktadır. lnsanca zayi
atın en büyuk kısmı, halkla do
lu bir mektep üzerine bir bomba 
isabet ederek bu mektebin yıkıl
masından doıtmustur. Londranın 
sark müntehasında bulunan bu 
mektebe evleri ,·ıkılmıs olan 
Londralılar muvakkaten iskan 
edilmişlerdir. 
Bu.ıün takriben saat 13 e ka

dat düşmanın İngiltere üzerin
deki faaliyeti hafif olmustur. Fa
kat ·bu esnada bir dü~an filo
su Londraya yaklamuya başla
mıştır Düsman tardedilmiş ise 
de ııelen raporlardan anlaşıldı
i'!ına ı;ıöre, Tavmisin cenup mın
takasında bazı tahribat olmuş
tur. 

Bir cenup şehri üzerine de 
bombalar atılımıstır. 

Londra, 12 (AA.) - Rcuter 
Aiansından: 

Dünkü muharebede düşmanın 
92 ta,-.•aresinin tahrip edilmiş 
olduğu resmen teyid edilmekte
dir. 24 avcı tav\'aremiz. kayıp
tır. Fakat bunlardan yedisinin 
pilotları sağ ve salimdirler. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 12 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Alman bombardımanları neti

cesinde, dün ö~ledcn sonra Lond
ranın endüstri fabrikalarında ye 
limanında yeni Yangınlar cık
mıştır. Yanl(ınlar bilhassa Tay
mis nehri anansabında ııenis bir 
mahiyet göstermektedir. 

:Arkıısı .l üncü sayfada) 

Başvekil bugün 
izmire gidiyor 

Anbra, U (İkdaın nıuhalıi • 
rinden) - Basvekil Doktor Re _ 
fik Saydam'ın birkaç ıün kal
mak üzere varın (bugün) İzmi
re ıitmesi muhtemeldir. 

"Böyle bir teşkilatı meydana getirmek emelimizdir bu 1• .,1• • 
• y na.zarı. 

yeden tatbikat sahasına intikal ettirmek Üzere kafi derecede 
imalei fikir etmiş ve olgunlaşmış bulunuyoruz 

" 

LÜTFi KIRDAR NEŞRIYATIMIZA 
MUFASSAL iZAHAT VERDi 

istanbula, dot-
rudan doiruya 
Belec!i)· e t"mrln
dc bir ? .. t.ıtanm 

)üz.uml!nU IM'r tır
satt.a iltrl &ürü
yor, teftiş ve mü
rakabe i~lcrioin 

blı.i tatmin ede
mediğini so~Ju

yor. ~tediyenin 
<m7iode Zabıtal 

Jlelediye bulun
madıjnıdan sö
sliıı tam mina
.Ue tebrlmisde 
Deledl)'e otorlle-
111 ıe ... üs eclemedl
ilnl lebarüz tUi
ri:ror, Zabıtal Be
lediye t&llm&tna• 

- llalıld-
~ tatbik ttllle-
bilıııHi ıç1ıı is- Vali ve Bdediue Rem Dr. Lıltfi Kırdar 
tanbul Jleledi)'esl emrinde bir Zıı- ı Bu mes•leıe .ıılr oİK.DA!ıh h 
bılanm ~kkulü a:anıtidlr iddiası- ,.u.ııtmua yaulardaa tonra müle-
nı en.ya &loJo•·d;.lr, ttm Vail Ye Bdetll7e ıieı.bala Dolr-

Çörçil'in Nutku ------
Amerikada iyi 
akisler yaptı 
lnwiliz matbuatınrn tel•irl•rİ 

Vaşington. 12 (A.A.) - Reu -
ter: Londranın gc.;irmekte oldu
ğu imtihana kalben iştırak e
denlerin pek çok bulunduğu Va
şington şehrinde, Çörçilin nutku 
iyi karşılanm!Ştır. 
Başvekilin .Nazi zulmünün 

Avrupadan silinip atılacağına• 
dair teminatı. Jnııiliz hava kuv -
vetler;nin Almanya üzerinde git
tikçe daha fazla bulunacağına 
dair bir i,aret gibi telakld edil
mektedir. 

İNGİLİZ )JATBUATININ 
TEF İRLE.Rİ 

Lcndra, 12 (A.A.) ,- Lef a
jansı bildırivor: Bu ••bahkı ga

(Arkası 3 üncü ~aııfadıı) 

Cor Llittı .Kırdarın bu basulalrl 4lü
fti,ace ve m11talcalarun ötreımıek 

lole4lk ve lr<11dhlııl fjehir Meclisi 
bası llfallle delili «İKDAM» mııbar
riri sıfatlle dyar-et ettik. 

İstanbul \ .. allsi •e BcJcdiye Reisi
•ln cünlllk meı&"alelulnl 7a.kından 

bilenler l~in İstanbul VaJI ~e BeJe
diJ'e Reisinden randevu lslelD<'k hal'
U miişkühlUr. Biz certll vUiyei "Ve 
•erek Belediyede makam kap mm 
önünde kütıe halinde bek.Ji1enJeri 
cörduiıımua uman lclml1den; ohl
als olacak bir iş lııe maavlnltr de ba
p.rırlar, ollllr]'a.rak ise biuai m.a.ka
mı raha1.Slz etmekte ne m.ina var. 
Şehir işlerinden rahat :remell Jlye
uk vakit buJa.mı:ru bir i.mire tu
nll bir lş J'Ük.lelmellte Dt mana 'Van 
4lye silylenlrls. 

Ne çare ki. bizim i imla bütün 
İstanbul halkını a!Akadar eden Ye lıal-
11 ancak JlelHlye Reisine bağla bir 
neıırlyat işi olduiımdan muhterem 
Doktorun klYDıf'tll raman.ının blra
ınnı almak ••rıııııla kaldık. lı;eııdl
&l de bu ı.iyaretimitl se ·e. Ul'e ka
b111 etti ve söı.ü bir ti.Ôıümuıü t&n.lh
le başladı: Lütfi Kırdu bucüııkü Za-

( Arkcuı 3 üncıl sa~fııdıı) 

Dün toplanan fiat 
mürakabe komisyonu 
mühim kararlar verdi, 

saç • • 
ışı lıal /ediliyor 

Fiat mürakabc komlsyonu dün l lanılabileeei'!i hakkında ·bazı ka-
toplanmı tır. Transit denoların- rarlar vermiştir. 
d~i mallar çıkar_ılıı;cı)·a kadar Komisyon dünkü toplantısında 
pıyasada~ı çuval ı~tıyacını kar- demir sac ihtiyacı üzerinde de 
sılanıak uzere tedbırler alınması tetkikler Y31'.Xlllıştır. Piyasada bol 
kararla•tırıl.nııstır. Bılhassa de- miktarda · t il • . . . . . ve ıs el\ en eb'atta 
gımıencılerın unları ko' mak ı- demir saç bulunaanad • d b 
çin veni çuval tedarikinde müs- . . . ~ııın an a-
külat çektiili ı:örüldüilünden bu :zı e~ı ııeım tamırlerı müşküla-
ytılda bazı kararlar verilmistir. ta ugramaktadır. 
Maliye Vcldileti tarafından ya- .'.t".üı;_aka!at Vekaletinin teşeh-
pılmıs bir talimatnaaneye ııöre, busu uzerıne fiat murakabe ko-
!:rınalı ve dikişli çuvallar de- m~yonu bütün tüccarların Pl-
ııırmencıler tarafınd~n k~llanıl- lerındeki mallan bir bevaıı ,,_, 
fl!amaktadır. Halbukı dcl!ırmen- ile komisyona bildirmelerıne ka-
cilerle fırıncılar arasında elden rar vermi!;tir. 
ele dotasan çuvallar eskimiştir. Bu husustaki komisyon kararı 

\ . --
Akdenızde vaziyet 

lngiliz filosu 
yollara hakim 
Jı.lyan Ü•/eri lıombalandı 

Londra. 12 (AA.) - fanchc 
ter Guardian ııaıelcsi. Akdcnız 
harekatı• baslıiiı .ile denizcilik 
muharririnin bır makalesinı nc~
rctmektedir. 

Muharrir, bu makalesinde di
yor J<i: 

•- Akdenizde, A:nıiral Cun
ninı<l.am'ın son harekatı hakkın
daki haberlerin chemmiv<:ti ba
rizdir. Bu harp •ahasın<la insi
yativi aldıi'(ımıza ve şeraitin le
himizde bulundui(una dair cok 
eıniireler vardır. 

Evvela Başvekilin sözlerini 
kaydetmek Jôzımdır. Şarki Ak
denizdeki filomuzun kuvvetinin 
iki :misline çıkarılımasına mU\·af
fakıvet hasıl olnmstur. Şimal de
nizindeki takviye cüzütamlann· 
dan bazılarını çekcbilmel<liili
IJ)iz. Alman vlanlarına dahil de
nizden bir istiladan hiç bır kor-

( Arkası 3 üncü saufada. > 

Ruzvelfin Nutku .. , .. ... . ... 
Amerika harbe 
G. . k' ırmıyece •.. 

•'---
Fakat isti 14 tehlikesine 
karşı kuvvetli bulunacak 

REiS RUZVELT 

Vaşington, 12 (A.A.) - ~u
ter Ajansından. 

Reisicwnhur Ruzvelt Trcdün· 
vonlar konııresinde dün akşam 
bir nutuk iradederek şöyle de
miştir 

•- Harpten her zaına11dan zi 
ııade nefret ediııorum Harbin 
ıahillen.mize siraııct etmemesi 
için son hadde kadar elimden 
geleni yapmıtıa a=mettim. 

Ecnebi memleketlerdeki rn1L
hırrcbclett iştirak etmek istemi
voruz. Bize karşı taarru: hali 
müstesna otmak ü·ere ecnebi 
1'W!ml~ketlerde döqüşmek içir, 
uken. kıtaat ve deniz ve luıı·a 
k1Lvve!!efi qönde,.mek arzusun· 
da deqtlıZ.• 

Budap~te, 12 (A .. ) - Macar 
milli bankasının bildirdiğine gö
re, Transilvanyada Rum<:n pa -
rası, 30 ley bir pe~ö esası üze -
rinden Macar parası ile tebdil e
dilecektir. 30 ley bir penl!Ö e6a
şı, şimdiye lı:adar mer'i eı;ki fiat-
• - BulqarUıra qeçen eski Rumen ~elıirlerinden Balçik 

F!at ~fil.a~aOO. kooı~sv.onu bu varın ilan edileee« ve beyanna
vazıyetı ı<oru~us. dıkısh ve ya- melerin kooıisvona verilmesi için 
malı çuvalların ne SE<kilde kul- beı ııiin müddet Jumulacaktır. <Arkası 3 üncü ıaııfado) 



SAYFA - :! 

Büyük Tarihi Tefrika: 29 ~====== 
A o 

• 
imamı 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Cudenin harakôHasan, 
şüphelenmiy tından 

Bundan sonra kimsenin elinden 
bır şey alrp, yeme. Hatta. benim 
elimden bile ... 

Dedi. 
(Zeynep) in bu sözleri üzeri

ne, (İmamı Hasan) m içine de 
bir şüphe girdi. Bu suika.sdi, kim
lerin yapabileceklerini düşüne -
rek, buna cesaret edebilecek in
sanları birer birer zihninden ge
çirdi. Fakat, zevcelerinden hiQbi
rinin, kendisine suikast yapma
larına ihtimal veremedi 

O ı:rün, (CCıde) yine ziyarete 
!(eldi ... Yine, eli boş gelmemişti. 
Gümüş bir tas içinde, nar şerbe
ti <Tetirmişti. 

Bu nar şevbetini ı;;rür görmez, 
İmamı Hasan'ın fikrinden, garip 
bir arzu geçti. Kend ıs ine bu de
rece hassas ve hatır~inas davra
nan zevcesini. küçük bir tecrü -
beden geçirmek istedi 

- Yfı, Clıdc! .. Bana, her vesi
le ile sevgini gösteriyorsun. Her 
ziyaretinde, bana bir şey geti
riyorsun ... İhtiyar ettiğin zah -
ımetlerdcn dolayı, sana nasıl te
sekkür edeceğimi bilmiyorum. 
Ve bu JUtüilerinden daha fazla 
istifade etmek istiyorwn ... Mü
minin artığ; mümine şifadır; 
derler. Sevgilim!.. Şu şerbetin 
yarısını iç de, bana öyle ver. İn
şaallah, senin artı,ğın, bana kat'i 
olarak şifa gelir. 

Dedi. 
Cıldenin vücudı; tepesinden 

tonuklarma kadar tiril tiril tit
redi. Fakat cinayet hisleri ilikle
rine kadar işlemiş olan bu muh
teris kadın, harikulade bir soğuk
kanlılık göstererek metanetini 
muhafaza etti. Elindeki tası, a
ğır ağır dudaklarına kadar kal
dırdı. Fakat tas, tam dud;ı,klarına 
temas edeceği anda, elinden yu -
varlandı. Cılde, boğuk bir sesle: 

- Ah .. ne beceriksizlik ettim. 
Diye, mırıldandı ... Şerbetin dö

külmesile sırsıklam olan eW>ise
sini ııösteroi: 

- Ya imam! .. Müsaade et de, 
gideyim. şu elıbisemi değiştire -
yim. 

Diye, odayı derhal ter-ketmek 
istedi. 

Birdenbire İmamı Hasan'ın 
kalbinde canlanan şüphe, yine 
bir anda kuvvetlendi. O derece
de ki, Cıidenin kendisine ihanet 
ettiğine derhal kanaat getirdi. .. 
Fakat, kat'i bir delil elde etmek 
için, Cüdeyi şüphelendirmek is
temedi: 

- Sevgilim! .. Şerbetin dökül
düğüne, hiç müteessif olma. De
mek onu içmek, ne sana ve ne 
de bana mukadder değilmiş. 

Dedi. 
Zevcini'.n bu sözleri üzerine, 

Cı'ıde geniş bir nefes aldı. Bir 
ıınüddet daha hastanın odasında 
kakhktan sonra, kendi odasına 
avdet etti. (İmamı Hasan)ı, yalnız 
bıraktı. 

(Cılde) gider gitmez, (İmamı 
Hasan), hemşiresi (Zeynep) e ha
ber gönderdi. Onu, odasına davet 
etti. 

Vaziyetten son derecede en -
dı.;;eli ok:hığu için gayet uyaİıık 
bulunan Zeynep, koşa kosa bi -
raderinin odasına gırdi: 

- Söyle, ciğerparem .. ne is -
tersin?. 

Dedi. 
(İma:ını Hasan) hemşiresine, 

yatağının yanında yer göşterdi. 
Ve kimseye işittir.ınemek için, 
hafif bir sesle: 

- Ya, Zeynep! .. Bana, kasde
dildiğine şüphe etmekte, haksız 
değilmişsin. 

Diye, söze ba.ıılıyar;ı,k, Cıide i-
le aralarında geçen vak'ayı hi
kaye etti .. 

başlamıştı ? .. 
Zeynep, biraderinin söyledii<

lcrini, büyük bir heyecanla din
ledi. O kadar müteessir oldu ki, 
adeta çeneleri kilitlendi. Bir müd
det, tek bir söz bile söyliyeme -
di. 

Fakat biraz sonra, kendini to
parlıyarak: 

- O halde, ne duruyoruz? .. Bu
nun, derhal icabına bakmalı. 

Dedi. 
Fakat (İmamı Hasan), onun 

heyecanını teskin etmek istedi: 
- Hakkın var, Zeynep ... Fakat 

elim.izde, henüz kat'i bir delil 
mevcut değil. .. Sa.bredeliım.. Bi -
raz daha bekliyelim. Onun, bu 
cinayeti irtikap ettiğine tamaııni
le kanaat getirelim. Ondan son
ra, biz de harekete geçeriz. 

Diye, mukabele etti. 
Zeynep, artık son deıecede ih

tıya tlı davranmaya karar verdi... 
Günlerdenberi, tedricen yedirilen 
ve iririlen zehirin tesirile artık 
trunamile yatağa serilmiş olan 
kardeşini, hiç kimseye emniyet 
edemedi. Yatağını, hastanın o -
dasına getirdi. Ve (İmamı Ha -
san) ın su içtiği testinin a.~z:na 
bir tülbent bağlıyarak, bu tül -
bentin uçlarını balmumu ile 
mühürledi. Bu suretle, testinin i
çine zehir a~ının önüne geç
mek istedi. 

* 
Bu esnada (Cılde), harikulade 

bir sükılnet içinde idi... Bu ze
ki ve hassas kadın, zeı>cinin ken
disinden şüphelendiğini çok i) i 
hissetmişti. Fakat bu hissiyatı -
nı, büvük bir maharetle gizledi. 

Vaziyeti kat'iyyen bozmadı. 
Muayyen zamanlarda, mutadı 
veçhile, yine hastayı ziyarete 
17itti. Fakat yiyecek ve içecej!e 
dair, hastaya hiQl>ir şey getirme
di. 

Bu hal birkaç gün devam etti. 
CUdenin maksadı, gerek zevci 
(İmamı Hasan) ın ve ııerek ı;ı<i -
rümcesi (Zeynep) in, kendisine 
karşı besledikleri şüpheli hisle
ri dei7;•tirmekti 

Fakat günler ,ı:eçtikçe, (Mer -
van) sabırsızlık gösteriyordu. 
Başlıyan cinayetin bir an evvel 
neticelemnesi için, mütemadiyen 
Ensvane ile CUd.eye haberler 
gönderiyordu. 

Üzüntüden Cfıde de bitkin bir 
hale gelmişti ... O da, artık her 
neye mal olursa olsun, bu '.şi bir 
an evvel bitimıek istiyordu. 

Cılde, nihayet son kararını 
verdi. Bir jteee, her tehlikeyi gö
ze alarak zevcinin odasına gire
cek.. korku, endişe ve azao i
çinde geçen bu korkunç dakika
ları, büyük bir cür'etle neticelen
direcekti. 

* Hicretin 50 nci senesi Safer a-
yının 29 uncu salı gecesi, (Cılde) 
bu büyük cür'eti ~terdi. 

O gece, her taraf del'in bir sü
kıln içindeydi. Evde bulunanla
rın hep.si, erkenden odalarına çe
kilmişlerdi. 

Yatsı nımıazından sonra, (Cıl
de) de odasına girmişti. Yanın -
dakilere, şiddetli bir ba.ıı ağrı -
sından şikayet ederek, yatıp u
yuyacağını söylemişti. 

Fakat Cı'ıde, odasına !!irdik -
ten sonra, yatmamıştı. Odasın -
daki ışığı söndürctukten sonra, 
karanlıkta bir köşeye çekilmiş, 
derin derin düşünmeye başla -
ınıştı. 

Onun bu vaziyeti, saatlerce de
vam etti. Artık, koca ev derin 
bir sükılnet i<;inde kaldığından, 
herkesin tamamile uykuya dal -
dığına kanaat getirdi. 

(Arkcıaı var) 
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KISKANIYORUM! 
1 "\".'azan : S E L A M 1 İ Z Z ET 

Geceleri Fikri Bcdianın kolu
na girip te bana: 

- Allah rahatlık versin! 
Dediği zaman kckci. erek mu

kabele ediyor, fakat iç;mc!en: 
_ Allah belanı versin! 
Diyordum. Karısını alıp git -

mcsi, benden ayırn1ası taham -
mü! edifir ;ev değildi. Bana küs
tahlık gibi g~liyordu. 
Hayır, bu adamın, Bedia gibi 

bir kadına sahip olması doğru 
değildi; hele te•ahüp etmesi ve 
bunu alenen ilin etmesi, göğsü
nü kabartarak karısının koluna 
girip yüriimesi beni çıldırtıyor -
fo. 
İlk zamanlar, Fikrinin Bedia -

va sahip olduğunu iftihar ederek 
gösterdiğini gördiiğüm zaman -
!ar Fikriyi sadece gülünç bulu -
yordum, bugünse hisi~·atnn ta -
mamile değişmişti. Artık Fikriyi 
iğrenç buluyordum, kaba bulu
yordum. 

Bedia gibi bir kadın Fikri gibi 
hir erkeği sevemezdi; sevn1eınesi 
liııımdı. Fikri sevilecek. hürmet 
edilecek bir adam değildi... Ve 
kalbim atıyor, gönlüm yanıyor, 
ruhıım eza içinde kıvranıyordu. 

Bu duyguya kapıldığımı anla
dığım zaman hissiyatımı tahlile 
giriştim. Hayır, henüz, Bediaya, 
kelimenin tam manô.sile 8.ş.ı.k d.-
~cii.nı, fakat ilk arzunun tohu-

fKDAlh 

Sakarya vapuru ''Le
ros,, a götürülmüş 

Çinko ihtikarı 

Fiatlar 65 den 

95 e çıkarıldı 1 İtalyanın İzmir konsolosiuğu vapurda 300 ton 
bakır olduğundan götürüldüğünü bildirmiş 

Son günlerde çinko fiatlan 
üzerinde ihtikar yapıldığı gö
rülmüştür. Bir müddet evvel 
65 kuruş olan bir kilo çinko 
95 kuruşa çılı:arılmıııtır. Bu 
yükseliş şimdiye kadar gö
rülmemiştir. 

Qn gündenberi A'.k.crenizde kaybolan Sakarya vapuru hak-
kında İıımir İtalyan konsolosluğu alakadarlara dün 

mallımat venmiş ve geminin, içinde 300 ton bakır bulunduRundan 
dolayı Italya va ait Leros adasına ııötürülmü., olduğunu bildirdiği 
söylenmektedir. Laros adası 12 adalardan biridir. Bu adalar bilhassa 
Leros adası bir kaç gün evvel İnıriliz donanması tarafından bom
bardıman edilmiştir. Sakarvanın bu bombardımanda hasara u,ğra
vıp ujira.madığı hakkında bir ımalılmat alınamamıştır. 

Garson mektebi 
suya düştü 

Maarifin 
çıkarması 

iki maddeyi 
sebep olmu~ 

Dünkü ihracat 
300 bin liralık 

Macaristan• ilk parti 
pamuk gönderildi 

Şehrimizde bir garsonlar mek
tebi açılması için yıllardanbe
ri yapılan çalışmaların maalesef 1 

siıındihk tatbik sahasına konula- 1 
ıınıvacağı anlasılmıstır. Çünkü, 
l!arsonlar cemiyeti reisi Meh
met Taflamn dün bir muharri
rimize ver.diki izahata göre ce
miyet hey'eti idaresi tarafından 
hazırlaruıraık bu mektebin tali- r 
matnamesine konulan 20 ve 26 
ıncı maddeler maarif müdürlüğü 
tarafından kabul olunmıyarak 
çıkarılmışlardır. 

Macaristanla bir müddet evvel 
Ankarada yapılan ticari ııörüşıme
ler üzerine bu memlekete bir 
miktar pamu:k ihracına hükılme
tiımizce müoaade verilmisti. 

, Dün 311 bin kiloluk ılk parti 
"namuk Tuna volile Macaristana 
sevkedilmiştir. Bu partinin be
deli 221 ·bin lira kadar tutmak
tadır. Buna mırkabil Macarıstan
dan manifatuTa eşyası, elektrik 
malzemesi ve sanayi mamulatı 
ithal edilecektir. 

Bundan başka dün di~er mem
leketlere de 85 bin liralık kadar 
furacat olmuştur. Bu suretle dü.n
kü ihracatımızın yekunu 300 bin 
lirayı bulmuştur. 

Halbuki; •ııarsonlar mekte -
binden me~un ol'Tlıyan hiç bir 
vatandaş l(arsonluk yapamaz• ve 
•mektep açılır açılmaz takımil 
l!arsonlar müracaat ederek im
tihan o!mıva mecburdurlar. Bu 
imtihanlarda muvaffak olamı - , 
vanlar için 4 aylık tedrisat va
oılır ve tekrar imtihana tabi tu
tulurlar. $a:hadetnamesiz l!arson 
istihdam eden müessese sahip
leri de tecziye olunurlar.. l!föi 
mühim esaslan ihtiva eden bu 
.maddeler cıkarıldıktan sonra; 
garsonlar mektebi açıhnasının 
esas l!B.Ye ve maksatlarından 
baslıcaları kalanama~tadır. 
Diğer taraftan cemiyetin mev

cut varidatı da mektebin mas
raflarını koru vaca~ından ancak: 
mezkılr maddelerin aynen ·bıra- ı 
kılması ve Belediyenin de mas
raflara istiraki takdirinde ileri
de bu tasavvur tahakkuk ede
bilecektir. 

'"' ,,, 

Küçük haberler 

* Bu yıl Nişant~ında bir Akş•m 
Kız San'at okulu ile Kütahyada da 
bir Kız San'at Enstitüsü, Uşak ve 
Halayda birer Kız San'at Enstitüsü 
açılacaktır. * ~lezun bulunan İstanbul müddei
umumisi Hikn1et Onat dün Ankara
ya gitmiştir. Hikmet Onat, ınezu.rı.iye
ti hitam bulduğundan pazartesi gü
nünden it.ibaren v&zi.fesine başlıya

caktır. * Suadiye 7 nci ilk okul ile Fatihte 
Çarşanbada. 15 inci Hk mektebin e
saslı bir ı1ekilde tamir olW1malarına 
diınden itibaren başlanılmıştlr. 

Mes'ut bir izdivaç 

Romanyaya zeytin, frndık içi. 
Alrnanva ve İsveçe 939 mahsulü 
tütün. Yuı?Qs!avvava balırnımıu 
•Macarislana ic fındık ~önderi! -
mistir. 

MAARİF 

Mekteplerde kayıt 
muameleleri 

Şehrimizdeki orta mektep ve 
liselerde yeni talebe kayıt ve 
kabulü ile eski talebelerin tec -
didi kayıt muamele işine faali -
yetle devam olunmaktadır. İlk 
okul mezunları, semtlerine göre 
hazırlanan listeler mucibince an
cak muayyen orta mc~ tcplere 
kabul olunmaktadırlar. Naklen 
gelen talebelerin ve başka vila
yetlerden gelenlerin kayıt ve ka
bul işlerine ise ancak 20 eylı'ılde 
başlarnlabilecektir. 

60 mıntakıda seyyar 
b'çki ve dikiş kursları 

açılacak 
Köylülerimize demircilik ve 

marangozluk öğretmek üzere te
sis olunan kursların faydalı ol
duğu ve tehacüm şeklinde bir 
rağbet gösterildiği görülerek ye
niden müteaddit seyyar demir -
ci!Lk ve marangozluk kursları a
çılması kararlaştırılmıştır. Ayrı
ca k<:iy kızları ve kadınları için 
de bu yıl 60 mıntakada seyyar 
biçki ve dikiş, nakış kursları kü
şat olunacaktır. 

Emekli yarbay Ziya Denizerinin 
kızı Mesadet Ziya Denizerile Tür
kiye demir ve çelik fabrikaları 
müessesesi muhasebe şeli .l\Ieh -
met Ali Yei(enoqlunun evlenme 
merasinıi dün Beyoğlu evlenme 
memurluğunda icra edilmiştir. 

Çatalcada hayvan sergısı 

Genç evlileri tebrik eder, son
suz saadetler dileriz. 

mu yeşeriyor, filizleniyordu i -
çimde ..• 

l\tevsim geçiyordu. 
Fikri ve Bedia ile sözleştik, 

İstanbulda da sık sık buluşacak, 
sık sık görüşecektik ..• 

Fikri: 
- Güzel bir kı.ş geçiririz! di -

yordu. 
Bedia ilave ediyordu: 
- Dostluk yaza mahsus dcgil-

dir! 
Ben mcnınundum: 
- Ne mutlu bana! 
Fakat ayrtca, gayrı resmı u ._ 

mitler de besliyordum. Bedia -
ya: 

- Beni F'.elip görürsünüz de -
ğil n1i? 
Demiştim. Bedia gillmüştü: 
- Muavenehanede mi? .. Allah 

doktor k~pısıııa düşürmesin? 
- Ya size gözlerden uzak, mi

ni mini bir yuva bulur•am? .. 
- Tehlikeli, cok tehlikeli! 
- Ya size uslu duracağıma söz 

. ? 
verırsem .•• 

- Aldıınma ki a~ sözü elbet
te yalandır!. 

Vilayetimiz İdarei Hususiyesi 
taraf;ndan her vıl açılmakta o -
lan hayvan sergilerinden bu yı
la ait olanlarının yedincisi bu -
gün saat 15 de Çatalca kazasına 
tabi olan Karacaköy nahiye mer-J 
kezinde kü-at olunacadctrr. 

Onlardan on beş gün evvel in
dinı. Son günü yalnızdık. Ne gü -
zel vedalaştık. .. Öpüşmeler, tees
süf ve teessiirler, vaitler ... Denizin 
sesi, mavi gökyüzü, kum çıtırdı
larL .• 

* İstanbula döndüm; işime ka -
vuştunı. Hastanede beyaz göm -
)eğim beni bekliyormuş: vücu -
dunıa sarıldı. 
Öğleden sonra hastalarım bi -

rer ikişer gclmeğe başladılar. 
Tıb mecmualarından yazı bekli
yorlardı. Bir muharrir kadınla 
erkek dimai; arasında fark var 
mıdır? anketine cevap istiyor -
du. 

Biitiin yaz ayn kald.ığun dost
larımı da aradım. Normal haya
tını ba~ladı. 

İyi kurulmuş, iyi işleyen bir 
makine ahengi içinde Bedianın 
hahrası pek az yer tutuyordu. 
Arada sırada, pek seyrek fası -
lalarla aklıma geliyordu. 
Oturmuş yazıyordum. Birden

bire zihnim çelindi, Bediayı dü
şündüm. Gözlerimi yummuş, ma
samın kenarlarını okşuyordum. 

Galatada birkaç tüccarın 
eskiden ucuza getirttikleri 
·nalları saklıyarak gizli giz
u ve vasıta ile bu fiat üzerin
den sattıkları söylenmekte -
dir. Alakadarlar bu vaziyet 
üzerinde tahkikat yapacak -
!ardır. 

Yüzük çala~ şık ve gi.izel 
kadın mahkum o!du 
İfakat adında genç, güzel ve 

şık giyinen bir kadın Fatihte 
bir arkadaşın:..n evine miı;afir 
gitmis ve arkadaşı odada bulun
mad•ğı bir sırada masa üzerinde 
bulunan 30 liralık bir yüzüğü a
larak çorabının lastiği aras.na 
saklamış ve çıkıp gitmistir. 

Bilahare yakalanan İfakat dün 
Sultanahmet üçüncü sulh ceza 
ımahkemesinde muhakeme edil
mi• ve yüzüğü hoşuna gittiği i
çin çaldığını söylemiştir. İfaket 
suçu sabit olduğundan 1 ay 3 
gün hapse mahkılm olmuş • ve 
derhal tevkif ediimiştir. 

Universite de açılış 
merasimi yapılacak 

• 
Tedrisata 3 ikinci 
teşrinde başlanacak 

$ehr1miz Üniversitesinin veni 
ders yılına acılısı münasebetile 
tesrinievvelin 31 inci persenıbe 
ııünü büyük merasim vaoılma>ı 
kararlastırılmıstır. O gün sabah
levin icra edilecek olan bu me
rasfilnin oro,l:!ramı dün te.sbit o
lunmuştur. 

Programa ~öre. merasim Üni
versite konferans salonunda va
pılacak ve evvela sehir bandosu 
tarafından İstiklfil Marşı çalına
rak müteakiben rektör Cemil 
Bilse! tarafından bir açılış nut
ku iradolunacaktır. 

Bunu. bu yıl Üniversiteye ve
ni ~irecek talebeler namına bir 
gencin nutku tallibedecektir. 

Bundan sonra da Üniversite
nin eskı talebelerinden birisi 
tekmil arkoda<Jarı namrna ola
rak veni talebelere: Hos geldi
niz• diyecektir. 

Bilahare bir profesör tarafın
dan ilk acılıs dersi verilecek -
tir. Tedrisata da tesrinisanınin 3 
üncü ııünü baslanacaklır. 
~~~~~~~ 

BELEDİYEDE 

Umumi hela ihtiyacı 

tesbit ediliyor 
Şehrin muhtelif semtlerinde 

ne kadar •umımıi hela. ya ihti
,. __ görüldüğü ve bunlardan en 

evvel yaptırılmaları icap eden
lerinin birer liste ile bildirilme
si dün Belediye Reislij!inden tek
ıınil kaymakamlıklara tebliğ o -
lunmııştur. 

Şidıietle irkildim, alnımdan bir 
perçemi geri atar gibi başımı 
kaldırdım, Bediayı aklımdan çı
kardım. 

Bazan hastahaneye, konsültas
yona giderken Bedia gözlerimde 
hayallcnirdi; yüz kilometre hız
la yol alırken etrafiaki manza -
ra nasıl görünürse, Bedianın ha
yali de öyle görünürdü. 

Bu kısa anmalar, bu ani akla 
gelisler hayalımı biraz bulandı
rıyordu. Kendi kendime düşüıı.ü
yordum: 

cSevimli, zarif kadın. Mükem
mel bir metres. Ne kadar zaman 
için? Adam sende! Bunu sonra 
düşünürüm.• • 
Eğer başkalarına tatbik etti -

ğim metodu kendime tatbik et
miş olsaydım, tehlikeyi anlar, bu 
kadının hayatımd.ı yer edeceğini 
görürdüm. 

Muayenehanemle yakınında, 
bir apartımanın birinci katında 
bir daire vardı. Bu daire benim
di. •Macera yuvası. dediPim bu 
daireye Bediayı davet etmeme
ğe karar vermiştim. Neden? 

l.Arkası Vtu') 

Dilimize giren ve daha da gi
recek olan yabancı terimlerin 
imlaları ile beraber tel.iffuzları
m da Türkçeleştirmek zarureti 
gün geçtikçe kendini biraz daha 
ı:österiyor. 

Dünkü gazetelerde (A.A.) nm 
Komadan aldığı bir telgrafta 
cotarşh kelimesi vardı. Kendi 
yağile kavrulmak anlamındaki 
bu kelimeyi ajans kendi imlası 
ile •nutarchie• diye yazmıştı. Bu 
kelimeyi biz hiç çekingisiz te _ 
Wfuzumuza göre okuruz. Güze
lim Türkçede autarchie gi
bi bir tenafüre, kulak tırmalı -
yan kakafonyaya yer vermek 
doğru mudur? 

Bu terimi kendi iınliiınızla 
•otarşi• diye yazarsak, Fransız 
telaffuzunu kabul etmiş olunu: 
ki, buna da hakkımız yoktur. Ne
den Almanca, İlalvanca veya İn
gilizce teliiffuzı • kabul etmi
yeliın de Fransız teliiffuzunu 
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kabnl edelim? Bunun için en do!
rusu c:autarclıie. terimini Tri..rk
çeleı>tirip cotarciya• yapmaktır 
diyoruz. Davamızı tekrar ede -
lim: Sosyoloji değil, ııosyolocya, 
ansiklopedi değil, ansikl<>pedya, 
fantazi değil, fantazyadır, 

* Bazı zevat bu teklifimizi yep
yeni bir tezmiş gibi yadırgıyor
lar, bu teklifimiz Türk dfüne ta
mamile ayk.ın imiş gibi dudak 
büküyorlar. 

Bizim teklifimiz, Türkün esa
sen kabul etmiş, knllanmış ve 
kullanmakta olduğu bir tarzın 
her yabancı kelimeye tatbik e
dilmesini istemekten ibarettir. 

•Russie• yi Rusya, ... Tchecos
lo".nquie'. yi Çekoslovakya, cİ -
talıe• vi Italya yaptığımız gibi 
antolojiyi de antoloc:va yapma -
mu: doğru olur. 

SELAMİ İZZET SEDES 

1 A DL 1 V E VE PO L 1 S 1 

Bir Doktor yardımcısı 
hasta bakıyor muş! 

Doktor Horhoroni ile y•rdımcısı Necip 
adında biri yapı ·an bir cÜ!mÜmcşhut 
zabtı Üzerine dün mahı.emeye verildiler 
Sirkecide bevliye ve zührevi 

hastalıklar mütehassısı doktor 
Horhoroni ile vanında yardımcı 
olarak calıoan N ecıp adında bir 
l(enç dün Asliye Sekizinci ceza 
mahkemesinde muhakeme edil
mislerdir. 

lddiava ııöre. Necip, doktor ol
mauığı ve saliıhıyeti bulunmadı
ğı halde. dokwr Horhoroni mu
ayen.,hanede Lulunmadı~ı za
man!nrda hasta muayene ve te
davi etmektedir. Doktor Horlıo
roni de buna göz vumıınaktadır. 

Bu vazi} et hükUnıet taba beti
ne ıh.bar edilmis ve bunun üze
rine uır cürmü meşhut tertip 
edıLmıştir. Hüklmıet tababeti O
dacılarından biri bir hasta gi·bi 
Horhoroninin muayenehanesıne 
eib'11ts ve husyelerinin şiştiğini 
söylemıştir. Dok<or Horhorini 
ıınuayenehanede yoktur ve Ne
cip bu adamı ınuavene etmistir. 
!Mahkemedeki iddiasına göre mu
a veden sonra doktorun ı<elmesi
ni beklemesi icabetliğini söyle
mekle beraber. müşterinin fazla 
iztırap duydugunu ve ne yapa
cağını sorması üzerine de bazı 
tavsiyelerde bulunmustur. Bu 
sırada p0lis memurlarile Sıhhat 
memuru ve sivil bir ırneımur mu
ayenehaneye ı;ıirerek wbıt tut
muslardır. Ancak bir av kadar 
evvel cercvan eden bu hadise ne
dense mahkemeye intikal etıme
mis ve evnak Eminönü palis 
merkezinde kalmıstır. 

Muayenehanesi avni binanın 

üst katında bulunan gene Bev
live mütehassısı do!dor Astm 
Sedada bir hasla müracaat et
mis, dokoor yanlıs tedavi neti
cesi hastalığın ıJerlcmiş olduiiu
nu !!Örünce kimin tedavi ettiği-

Fİ AT 1 

Fiat Mürakabe Komisyonu, 
kahvenin kilo başında on ku
ruş ucuzlatılmasını kararlaş -
tırmış. Ayni havadisi okuyan 
bizim Nanemolla, acele yanı -
ma geldi ve sordu: 

- Bir fincan kahve için ne 
miktar kullanılır, biliyor mu
sun?. 

- Ilayır, dedim, ne yapa -
caksın?. 

- Fiatlar yiikseldiği vakit, 
bizim kahveci üç buçuğa çı
karnuştı da, acaba, b~ı sefer 
tenzil:it yapacak mı dıve, dü
şündüm. 

NAICİL --· 
VASITALARI 

Bir gazeteye göre, umumi 
nakil vasıtalarının haiz olma
sı liizınıgelen vasıflar şunlar
dır: 

Ucuzluk, rahatlık ve sür' -
at!. 

Nanemolla da, bu yeni ta -
rifi görmüş, kahkaha ile gü -
lüyordu: 

- O halde, dedi, İstanbul -
tla, hepimiz yalruz hususi na
kil vasıtalarile seyahat ediye>
l'llL 

ni soıomustur. Bursadan gelen 
bu hasta kendi5ini alt kattaki 
Doktor N ecibiıı tedavi ettiğıni 
söykınıiş, bunun üzerine vaziye
ti anhvan doktor Asıım Sedat ev
vela hükı'.ııınet ta-babetine hadise
yi haber vemıis, bir av evvel 
cürınü meshut vapıldıf!mı ora
dan öğrenince Eminönü merke
zin~ baş vurarak evrakın niçin 
rmahkcm<?ye verilımcdiğini sor
muştur. Merkez Horhoroninin 
Bcv..ı,ğ'lu:.d~ıı ikametgah senedi 
ge!ın::>Si beklendiği ce\ abıru ver
miştir. Doktor Asım Sedat bu
nun üzerine hadiseyi müddeiu
ımurmiliğe haber vevmiş. müdde
iumumi muavinlerinden Sadret
tiıı derhal Eminönü merkezine 
l!iderek vaziyeti tahkik etmi> ve 
evrakı ikmal ettirercl< mahkeme
ye sev·keyleııniştir. 

Dünkü muhakemede şahit ola
rak dinlenen doktvr Asım Sedat 
bunları anlatmı.stır. 

Maznun Horhoroni ise yanın
da çalışan Necibin kendisi yok
ken muayene ve tedavi yaptığı 
iddiasının doğru olmadıi!ını. ır 
nun ancak bir hasta b;ı,kıcı va
zifesı yaµtıihnı, Mehmet Ası
mun Necibi varıma alımak istedi
ğini. reddetmesi üzerine bu hu
susta ihbarlarda bulunduihınu. 
kendisile aralarında dava cere
yan etmiş olduğundan doğru söv
lernediiiini iddia etmistir. 

Maznun t;ecio de cürmü m
l:ıut yapılıp zı>bıt tululdui!unu 
anlattıktan sonra hasta muaye
ne ve tedavi etmediğini söyle -

m.i'tir. Muhakeme cünmü mes
hudu yapan memur ve alakadar
ların celbi için başka güne kal
mıshr. 

Sam} Karayol bir gazetede 
çıkınaga başlıyan pehlivanlu 
tefrikasını okumuş. Nanemol
laya dert yanıyordu: 

- Daha birinci tefrikada 
yanlışlıklar var, dcdi

Nanemolla sordu: 
- Ne gibi yanlışlıldar?. 
- Mesela, Koca Yusuf için 

90 okka gelirdi, diyor. Halbu
ki, 115 okka idi .. 

- Pekal&, bundan ne çıkar? 
- Koca Ynsufun pek kü -

çük, pek kolay adeta bir Ka
ramürsel sepeti cibi &örüldü
ğü çıkar. 

YAZA 

VEDA 

Refik Hallt bir fıkrasına: 

•Yaza veda. serlavhasın.ı koy
muştu. Nanemolliı: 

- Halbu ki, yas avdet etti 
değil mi?. 

Diyerek devam etti: 

- Refik Halidin taliin.ten 
olacak galiba, ne yu.sa ten 
çıkar, ııe söylese nıa.kUs olur! 

A. şEKtP 
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(Bastarat 1 inci saııf.ıda) 
A'l'!ERIKANh'{ MÜDAl•'AASI 

Ruzvelt Birleşik Amerika dev
letlerinin milli müdı.!aasını te
min için hazırlanan planın eheım
mıyetı uzerinde durmuş ve de
nuştrr ki: 
•- Dü.mıada tahakküm zihni-

1/etinin hüküm sürdü<jii bu an.
larda en iııi müdafaa vasU<Jsı 
harbe hazır olmaktır.• 

Ruvzelt, ,gerek kendisinin ee
rek partisinin Şikaı;ıoda tesbit e-' 
dilen programa sadık bulunduk
larını ehemmiyetle kaydettrkten 
sonra şöyle dc.miştir: 
•- Geçen lıafta, memleketin 

şark kısmında milli miidafaa hu
susunda elde edılen terakkileri 
müşahede et,mek fırsatını bul
dum. Bu terakkiler bana şu ka
naati vermiştir ki, A merilca her 
türlü ihtimale karşı ku~acak va
ziııette olacaktır.• 

Reisicumhur bugünkü sartla
ra te>mih ederek de ,unu wy-
1'.·mıstır: 
•- Buquıı :aıııf olmak taaı'ML

zu talırık etmek dernektir. Bu 
söıı!edi(Tlm bir nazariııeden iba
ret deqildir. Bu, diiııtJada son 
atılar · hıidiselerınııı müteaddit 
defalar isbat eıticii bir hakikat
tir.• 

MECBURİ ASKERLİK 

Vasington, 12 (A.A.) - Stefa 
ni A iansından: 

Mümessiller meclisi ile ayan 
meclisinin muhtelif komisyonu. 
ıınecburi askerllk için yaş had
dini 21 - 3'5 olarak tesbit etıni
Ye karar veııınistir. 

Dif(er taraftan hiil<Uıneti, sa
hipleri devletin siparişlerini ka
buklen imtina eden hususi esli
.ha ve mühimmat fabrikalarını 
kiralamak salfilıi yetine de malik 
olac.ı:ktır. 

oman yada 
(Bastarafı 1 inci saııfada! 

12 senedenbcri, petrol sondaı -
!arı müsaadeleri de dahil oldu -
ğu halde maden imtiyazlarının ne 
ı:ıibi şeraitte verildiği hakkında 
bir komisyon kurımuştur. Bu ım
tiyazların verilmesinde bazı yol
suzlukların vukua geldiği sanıl
maktadır. 

ziP.At VE SINAİ 
TEŞKİLATIN TENSİKİ 

Bükreş, 12 (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

General Antonesko meınlGkc
tin zirai ve sınai teşkilAtının ye
niden tensiki için talimat ver -
nıiştir. 

Ordu. zirai mesainin inkişa -
fına yardım etmek mecburiyetin
dedir. 

ORDUNUN TERHİSİ 

Başvekalet, orduyu .klsmen 
terhis ve seferberlik dolayısile 
Yapılan müsaderelerin miktaruu 
tenkis ebıne~e karar vermiş ol -
duğunu bildil'mektcdir. 

AFFEDİLEN MÜCRt.m..ER 

Bükreş, 12 (A.A.) _ D. N. B. 
Siyasi sebep veya cürümler do

layL~ile eski rejim tarafından 
mahk·''Yl edilmiş olan bir cruc 
kımsckr kral ve basvekil gene-• . . 
ral Aııtonesko tarafından ımza 
edilen iki kararname ile affolun
m~lardır. 

KRAL KAROL 
BABSELONDA 

Bal'selon, 1.2 (A.A.) - Sabık 
kral Karo! bugün Barselona ge
lecektir. :..:.::::__-<>----

Dün zelzele oldu 
fBasıarafı 1 inci saııfadıı l 

tada ha;ar da vukua gelmistir. 
Lakin zelzele devam cbmivecek
tir. Kapudağ ve İzmitten A
nadolu >ahiline daha yakın o
larak Çanakkaleve kadar devam 
eden büvük bir catlaktan husu
le gelmesi muhakkaktrr.• 

İZMİTTE DE ZELZELE OLDU 

hmit, 12 (A.A.) - Bu sabah 
İı:mitte sıddetlı bir yer sarsıntısı 
~lnıustur. 

KARAMÜRSELDE 

Karamürsel, 12 (A.A.) - Bu 
Sabah 6,15 de burada on saniye 
süren orta siddette bir zelzele 
~!muştur. Hasar yoktur. 

ZİLEDE 

Zile, 12 (A.A.) - Dün saat 
16,10 da Zi!ede on sanive süren 
orta şıdd te bir zelzele olmus
\u~. 

REFAHİYEDE 

IK O A M ı'l/\Yl'A - ~ 

11mır.~~1 $EHRIMIZDE 0 T L R 
Vah güzelim BELEDiYE ZABIT ASI LAZIMDIR 

Akdenizd~ 
vaziyet 

1 Çöıçii'in nutku 

(Baştarafı 1 'inci Sayfada) 
kumuz o!madı.i!mı göstermekte-

dirSurası da kayd<llunmslıdır ki, 
Aııniral Cunningham kumanda
sındaki esas kuvvetler ve gan> 
havzasında Sir james Sımnervil
le kwnandasındald muavm fılo, 
Cebelüttarık ile İskenderıye '.'" 
rasında:ki iki bin mil mesafe u
zerinde serbest surette harekat
ta bulunmuslar ve ciOdi bir mu
kavoım?te maruz kalmadan İtal
yan sahil üslerine karşı bir ta
arruz hareketi yapmışlardır. Ro
dos'a ve Skarpant<ıya karsı ta
arruzi harekat, strateiik bir ehem 
miyetten ziyade psrlooloiik bir 

( Baştarafı 1 inci smıi.ıda) 
zcteler su iki nokta üzerinde 
durmaktadrr: 

1 - Çörçil ın radyo ile veril -
mis olan nutkunda balısettigi ve 
pek yakın oldui(u tahmin olunan 
istila tehlikesi. 

Gazeteler, Büyük Britanyanın 
buna karşı .kıoymaj(a hazır bu -
lundu~nu tebarüz ettirmekte -
dir. 

2 - Bazı kimselerin cdemir 
duvar>, ıbazılarırun da ckorkunç 
•bir ateı; dolusu. il.mini verdik -
!eri Londrada bu gece icra edi
len müthiş baraj ateşleri. 
Alınan tayyarelerini mağlup 

ettiği söylenilen bu yeni baraj 
taktiğiııi bütün gazeteler al~
lamaktadır. 

ehemmiyeti haizdir. Ve Sydnev Bı'r Alman ı'hracı 
Orion İtalyan vaziyetinin zaafı-
nı meydana çıkarmıştır. 

.. . hareketi karşı-
Hava Hucumu 1 sında İngiltere 

(Baş tarafı 1 inci ra,ıfada) 

Bu esnada şurada buroda mü
temadi surette şiddetli hava mu- 1 
harebeleri olmustur. . 

ALman muharebe tayyarele.rı 
grupları günesin batmasını mu
teakip, tnııiltereve karsı. muka
bele bilmisil hareketlerıne de
vam etmişlerdir. 

JAPONYA - ALMA.ı'NA RAD
YO İRTİBATI 

Tokyo, 12 (AA.) - D. N. B. 
bildiriyor: .. . 

Domei Ajansına gore, ıaı:ıon 
ya ile İnf(iltere arasında . radyo 
haberleri bu sabahtanberı aJın· 
ımaanaktadır. İrtibatı tesıs ıcm 
sarfedilen gayretlerin hic birın
den netice alınamaanıştrr. 

İNGİLİZLERİN HÜCUMU 

Londra, 12 (A.A.) - Dün Ber
linde bombardıman edilen he -
defler arasında Potsdam garın
dan maada bir emtia garı, Tem
pelhof tayyare meydanı ve Tier
gartene yerleştirilen bir tayya -
re da.fi bataryası bombardıman 
edilmiştir. 

ALMANLARIN VERDi(;i 
TAFSİLAT 

Bertin, 12 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 11/12 eylul gecesi, In
giliz tayyareleri yeniden şimali 
Almanya üzerin<le UQmuşlar ve 
birçok şehirlerin, ezcümle Ham
burg ve Bremen'in halkla mes
kfuı mahallelerine yangın ve 
infilak bombaları atmışlardır. 
Birf'Ok yangın cı.knıııı, birçok ev 
hasara ui(ramıştır. Birc;ok yara
lı ve ölü vardır. 

Berlinde hava dafi batarayla
rının •iddetli atesi, halkın disip
lini ve pasü müdafaanın seri ve 
enerjik müdahalesi sayesinde 
hasaratın daha büyük olmasının 
önüne geçilmiştir. 

• 
-sıyast !!·~~ 
~3·Vazlyet 

Zıt Propaganda ve . 
Arap gayesı 

A 
raP memleketleri ve 
milletleri,. geçen 1914 
harbinde Italyanın, in -

.11 re ile Fransa ve o zamanki 
~·ar~ık Rusyası itti~akında bu
lunması, Kayser V•llıelm Al -
manyasına nıuhasım olması ~a
sebile simdikin<len başka vazı -
yettc i.diler. 939 harbi, Afrikada 
ve Yakın Şarkın Araplarile mes
kün havalisinde, tamame':' ~aş -
ka bir vaziyet husule getırdı. 

İtalya ve Almanyanın radyo, 
gazete ve sair büt~n pr.opagan
da servisleri, cenub1 Afrıkayı da 
içine alarak Arapça konuşan ve 
nüfuslarının mecınuu 50 milyo-

u geçen halka fas.ılasu tarzda 
~elkinat yapmaktadırlar. Ga~e 
nedir? Tasrih e~ilmeınekt~dı~. 

(Başmakaleden devanı.) 

caktır. Bunda muvaffak olamaz
sa, Alman ihraç ordu.sunun ileri 
yürüyüşünü durdurıuaga gayret 
edecektir. İşte bu ilibarla lııgiliz 
kara ordusu kuvvetlerinin elıcnı
miyeti büyüktür. Bu ordunun 
mevcudu, Alman ihrac ordusu -
nun miktarını tayin bakınımdan 
da mühimdir. Acaba, L1giltere
nin kac tümeni vardır? Ve buna 
karşı ne kadar Alınan askeri ih
racı lftzımd1r? Fransızların Pa
ris - Soir gazetesi, bir İtalyan, 
bir de İ'!Viçre askeri miitebassı
smın bu husustaki fikir ve mü -
talealarını yazıvor: 
İtalyanca S!ampa f!azetcsinin 

askeri muharririne göre, İngilte
renin 15 - 18 tümeni vardır. Bu 
itibarla Alınanların 25 tümen ih
raç etıneleri kafidir. Binaena -
leyb Alınanların 500,000 askerle 
azim miktarda malzeme çıkar
maları li.zm1dır. Bu da, Norveçc 
yapılan ihracın üç mislidir. 

ls\•içredo çıkan Journal de 
Geneve'in askeri muharriri al
bay Grossclin ise başka fikirde
dir. O İngil!creııin 20 birinci hat 
tümeni olduğunu, bunlardan 10 
fırkanın Fransada harp gömıüş 
mücerrep askerlerden mürekkep 
bulunduğunu söyledikten sonra, 
ayrıca ~enç askerlerden müteşek
kil 20 lnKiliz tümeni daha oldu
iwıu ve bu 4ll tümenin, sahil 
muhafız birliklerile beı:. ber 1 
milyon 250 bin kişiyi bulduğunu, 
bu orduya taarruzi kıyınetleri 
az; fakat vatanlarını inatla mü -
dafaa edebilecek olan l milyon 
300 bin Teritoryal ordusu mev
cudunu da ilfive etmek ıazını 
geldiğini ileri sürüvor. İsviçreli 
albaya göre, Alman ihraç ordu
sunun 1 milyon kişi oJması lılzını
dır. Bu da, ihraç İ$İnin esasında 
mevcut müşkülat<, son derece 
arttırmaktadır. 

Ge~enleı·de yine bu siitunlarda 
yaptıi!nnız bir tahminde. İngi -
!izlerin Eüyiik Harpte bir sene
lik gayret neticesinde çıkardık -
!arı asker :v kiınundan bahse _ 
derek bu defa daha az de~il. da
ha fazla asker çıkaracak vazi -
:vette olduklnrtDL söylemistik. 
1915 de, bir sone harpten sonra 
lngilizler, Fransaya 29 piyade, 5 
süvari tüıncni göndermişlerdi. 
Unutmamak lazımdU' ki o za
man, harbin ilk senesi icindt>, İn
giliz ordusu ölü, yaralı, kayıp ve 
esir olmak üzere 365,COO zayiat 
vermiş ve bunu telafi etmişti. 

Bu defaki zayiatı ise 92,000 ki$i
den ibarettir. İngilizler. bu har
be kara ordusu bakımından 1914 
senesine nazaran, hayli haz.ırlık
lı girdiklni için, bugünkü mun
tazam İngiliz ordusunun 1915 
eylülündeki 35 tümenden eksik 
olmıyacağı, fazla olacağı kabul 
edilebilir. Filvaki, o zaman, İn
gilizlerin Mısır - Filistin, Çanak
kale, Irak cephelerinde de asker
leri "ardı. 1915 ağustosun da, ha
lis İngiliz olmak üzere, 13 tiimen 
bize karşı barbediyordu. Simdi 
Filistinde ve Mısırda bulunan 
halis İngiliz ku\'vetl •ri, belki de 
bu 13 tümenin y3fısı kadardır, 
Ayrıca, İng:ilt~redc, nlütcmadi -
yen takviye edile•~. Kanada tü -
menleri ile Lehıılcr, Çekler, 
Fransızlar Belçikalılar ve Ho -
landalılar 'da vardır ki bıınl~rın 
hepsi epeyi bir kuvvet teş~ıl e
der. İsviçreli albayın tahmınlc -
. "ıphesı'z dü,,.nıanı kasdcn za-

rı, S1. • • • 

refüjler, vahi 
Yanlarından tnımva~·. otobüs 

geçen geniş ve işlek ca ... delerin 
ortalarına yapılan, iki taraftan 
yemye~il refüjler, şehre ne ya
kıştı ve ne h<>lf ~ değil mi? 
Siz, onun şehre yakışıp yakış -
madığını ve hoş mu, yoksa na -
hoş nıu kaçtığını l(idin de Ka
ragümriik taraflarında görün! 
Belediye, sanki oralara iki ta -
rafları yemyeşil ve mustatil çi
mensarlı birer refüj değil, o ci
varın mahalle çocuklarına, bi -
rer köşekapmaca, birer seksek 
ve birer tepe taklak atma yeri 
yapmış! Saraçhaneden Atikali 
paşaya kadar olan kısım gayet 
muntazam ve zümrüt gibi yem -
yeşil olarak göz ve gönül oya -
ladığı halde, oradan ötesi, tıpkı 
kasundan sonra, bozguna uğra
mış bamya ve domatez tarlaları 
gibi allak bullak! .. Akşam ka -

ı ranlığından sonra bu yepyeni 
ve kadife gibi yuml'şacLk cimeıı
likleriu üzerinde fingatan ma -
halle çocuklarının, bu haşarılık
ları yetişmiyormuş gibi, geçen 
ı::er~, ı::eç \'akit oradan ş~lıre doğ
ru kalabalıkca bir inek sürüsü 
g<çircn bir s:ğlrtmaç, bu kiırpc
cik ve züınrüt gibi yeşillikleri 
ı:örüncc, gal!ba orasını st"hrin i
çinde, kendisi için hazırlanı-aış, 
hususi bir mer'a sanarak, tut -
muş, sığırlarını o yeşilliklerin i
çine salmış ve 0 camın iki taraf
lı çinıenzarı harap etmiş, bırak
mış! Ertesi gün ycnidf':n tara -
mak ve sulamakla oraları düzelt
meğe uğraşan ameleden biri: 

- Ne kadar uzakmış buralara 
böyle şeyler! diyordu. Buralara 
Arnavut kaldırımı bile çoktur!. 

Amele, bu sözlerinde pek de 
brıksLZ değildi. Bunca emek ve 
masrafla yapılan bu yerlere ya
zık değil mi? Haydi o gece o çi
menlerin üzerinden sı~ırları ge
çiren sığırtmaç kara cahilin bi
riydi, Ya her gün ayni çimen -
lerin üzerinde yuvarlanan, te -
pc taklak atnıı, kösckapınaca 
oynayan o civar çccuklarına ve 
tramvay viirürkcn, yuınuşaktır, 
bana bir şey olmaz! diye kaldı
rıp kendini tramvay basamağın
dan o çimenlerin üzerine Cırla -
tan koca heriflere ne d;yelim?. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

KISA A..JJANS 
HA BERLERI 

* Meksika, 12 - (D. N, B.) Resml 
ga7.ete 18 ya~ından 45 yaşına kadar 
herke~ için mecburi askerli~n ih
das ed.ildığini yazmaktadır. Ayrıca 

bir milli müdafaa an ~Ura'iı t<"şkili

ne mütedair bir kanun da ne~redil

miştir. * Ottava, 12 - Re::;men bildirildi
gıne naz<ıra1ı. 1 Birleşık Aıncrikadan 

mübayaa edilmiş olan 80 bin tüfek 
Kanada kıtaa.tına tevzi cdilmi~tır. * Londra, 12 - ~e~tcr Ajansırun 
diplomatik nıuharrırının salahıyet

tar bil· kaynaklan haber aldıı,.ına gö
re, Sovyc·l sefırı :'ı.La~ky, dU.n kş.ım 
Harıciyc Nt:zsrctindc Lord lI;1h.C.1k.sı 

zlyaıet etmıştir. l\.tul:.ıkat e nasında 
Baltık ınese~ı::~:nin nıuLJ.kcre edild.i

gı bild;ri!mektedir. * Sofya, 12 (St~·fani) CrJjo\·a iti
lafı nll.ı.nasebctıle Bulgar Daşvekili 

:E'Hof ile l\fu$olinı tebrık ve te~
kür tel,rafları tt:.atı ctmışlerd.ir. * Berlin, 12 (Sl<"l•nı) Salahıyyettar , 
bir Alman menbauıdan Ogreniid.igınl'.! 
gOre A1man hUkümetinin davetı üze
rine İsp ... nyol hariciye nazırı Scra
rano Suner, yakında Almanyaya bir 
seyahat yap::ıcak ve bir koç itin Al
manyada kalacaktır. * Bükrcş, 12 - (Stelani) Resmi bir 
tebliğ, Mo~kova sefiri Gaf..!1 konun 
geri çağrılmış olduğuna dair olan ha
beri tekzip etmcldedır. (A.A.) 

Kanuni, babasının emrettiği 
yüz elii parça harp gemisine bir 
yüz elli parca daha ilave ederek 
Türk donanmasını namağlup bir 
hale getirmişti. 

Bahar ~eldi ... Ordu birdenbi
re harekele geçti. Padl.'lalı nere
ve giaiy()rdu?. 
Kununı _yuz elli bin ki,ilik bir 

ordu ile 'lbkudardan kalktı ,.,., 
izmıt uıerine doğru yürüyiışe 
geçi. 

Kanuninin bu hareketi Asya 
devletlerıni şüpheye dlisü1YTıüş
tü. 

Padişah, heı halde t an üz~ri
ne sefer yapıyordu. İranlılar ca
susları va>1 tas.le hükumetlerine 
haberci yetıştirdilcr. 

D•~er taraftan llalya hey etL
'n Surhedt>ki faali)·eti hakkın

~: da bi; takım yeni habe~ler a
lınmaktadır. Geçen Umu~ı H~rp
ten sonra Milletler Cemıyetine 
bağlı olarak kurulmu olan ma~
da te:kilntı, Arap ıneınleketlerı
nin istiklallerine müntelıi ola -
cak bir yol t~lakki edilmişti. Bu 
istiklalin şimdiki harple hangi 
muharip taraf galip gelirse, gel
sin Araplara tcnıini icap eder. 
Bu memleketlerden bir kısm1 e
sasen ınüstakildirlC>r. Suriyeye 
istiklal, sabık Fransa hükümcti 
tarafınUan vidolunmuş, infaz e
dilmemişti, 939 harbinin sonu
nun, Surive"'C ve diğer Arap 
memleketlerine tam istiklal te -
min etn1esini uınarız ,.e bekle-

yıf göstermek isteyen Italynn as,:-
kcri muharririnkinden daha dog
rudur. İngiliz ordusu, hava kuv
vetlerinin ve donau:nanın da 
,·ardımilc bir ihraç hareketine 

Fakat, calibi dikkat olan bir 
taraf vnrdı. O da kuvv<'tlı bir 
Türk donoı•ması Çanakkale bo
ğaz·nda tah şiıt etmişti. 

Türk d nanması, adet veçhile 
Çanakkaledl' ral nıvordu. 

Türk donanmasının çıralanma-
sı Akdenize •efere çıka na • 

riz. aliirmetti. 
Hamit Nuri mMAK 

( Baştaraı 1 ittci sayjada) 
lnlal ~· leşkll&im.m Bet~ 
emrinde def.lldJr 4Jen=tttı 

lıulmu7er. Dodl ki: 
- Bali haaıPdald v1u~ 

doira 

-ran, Zabıtai BeJediye ı:ne:aııurlan, 

dofrudaa doğruya müs1alrll ve Be
lediyenin emrinde deiiller ise de vl
lıiJ'eiln emrindedir. vu,..ıııe 11<>
ledlyo iare -...,-., milflerek 
ve hirkşllı: hlr hal4e ltlediilDe •• 
ayal k•naMt• Watt edildliine •öre 
Belediye Zabı- -.ıı,eaıa MDl'lıl· 

de lelilı.!r.I olunabOlr .. 
Beledl;Je llelolmlıdn .....-.ıııı bil 1-

zahal&uı _,.. m-U bir Beledi
ye Z•btlamwl, ı..lo d,.._ lise mo-
zu.nlaruıdan nriitetekkU, her biri JÜ· 
ser lira ücretti memurlarla. kurul -
m04 bir &ıediye Zabıt.asının tehir 
için çok yararh bir teteklı:ül olup 
olmıyaoafını sorduk. M~vver l'CnO
lerln dotrudan dotruya Beledi.ye lf
Icrile meşgul menıurl3nn faaliyeti 
her halde Belediyemiz lçhı ook ,. ... 
ra.rlı neticeler vermiytcek midir? 

I\luhtereıu Dok&.or LüLti Kınlar 

e:İb..O.\M» ile bir f{kirdcdir vt keu
dfı;;:i pek ha.kh olarak <Uha da ileri 
gw.iyor ve ~JediJ'e Zabıt.a!ClDd:l Be-
lcdı) il.ti kavramış urnuuların ça

hş:nlöını istiyor. Dt'dl t.i: 
- Bel~dlye Z:ıbıt ınuı ihLLU.S hu-

&nswıda yukM'k b~r drı·tcl'yi ihnur; 

etmiş bulunması ve BeledtyecUiSl 
haJtkUe kavranıa.t Ulf'nıurlardan mü
rekkep bulunrruuu elbette matluptur. 
Ve GclediJ'c Zabıiasınm munhıısıran 
Belediye "91erile meıteul olmaw. ta.bt
rı:Ule çok faydah olur. Kanaatimce, 
Belediye Zabıta ·ının yukn.nda say-
dtğunız evsafına ve k.ıyınet derece
sine il&veten lise &J"arında tahslll ve 
BMediyecUik ihhsa.. ... ını kalitelendl
rece.k kurslardan reçmesl l:i'lundır. 

Bu mevzuu dMıa ,umullu mtitalea 
edebilmemiz lt.i.n biraz da Avrupa-
dan bahsetmeyi mwıt\! ip gOrUyorum. 

Avrupanın bir çok merkczlerüıde, 

bllh&.!8& Pariste, Zabda bir te,kU;it 

-· O - •Oılaldl Belediye Z.
bılasma caı,._ (:ı:t5) memur, (U) 

muavbı.. (11) bq -ar yardı. Be-

1edlye .Z.bıtasmm Oıt.ıY.5 Ye tahsil 
sevi:relerlBi yöksıel~k üzere bir de 
mektep ~ Mektebin progn.-
mt, mgaJHrw\eri Ye memaftarm mllı
"'ll&l'l, kihJ'fl lNılamuıdaıı. 7\ıks<it 

de-.. lıti. - raimen l&hsil ııe
vı,.eııı lile ..., - 7.._ oh>n
larm -•ia ..,_hllii n dlier 
mbap > -· .. 's 1'1*arıda MyJedl 

ihrı - kararı verilmesi da.ha 
•İİDUID l'Öl'üJmtiftllr. Miıstııi<U Za
bttazuıı J'enideoa -1 mevzaubahso
lunea e'f'Yelkl t.ee.riibelere ba.karalr. 
o zamanki &ksalrlıkl•ruı ortadan kal· 

- elbelle ilk tarUar &l'aSlD

dadır. Buna naaara.n ya.ptıfım tet· 
k.lkait& p oeUceye Yal'llUf bulunu. 
yerum: 

Belediye kanununun 109 uncu 
maddesi; her (1500) ntit11.>a bir me-
murun isabetini hizuın.Ju nl.abet o
larak kabul cttlflne ve blanOulun 
mesah&i sathiyesl, kAzalarının vad-
yeti ve halkın itiya.dlanna göre aşa
ilda iesbit ettiiim Şt'kilde bir k:ı.d.-

ronun Iil:i.unıwıa kanaat. hi.sıl ettim: 
İshnbuJ:ın (11) kauuna takrl-

ben - &mirleri de dahil ohnak tre -
500 mem· .,. ıaıundır. Bu ınemurt;ırın 
ihtlSaS ve ıa.hsll sevlyelerlni ) ü.k

sck kabul et.tiğlmiı.e e-öre lırherlne 

vasati (lUO) lira maq vermek su-
reıue mrıslek wtlkra.r ve inth.amuu 
tem.in l'trek.tlr. 
Şu halde mublemel hıitçe7l ya-

palım: 

Bu hesaba röre; 

LİRA 

600.000 

zı.eot 

3.000 

Memur M:ı.qtann.ın 

tutarı 

.Me!buAı (etl>i8e, 

tneyi 

7aıhk ca.ket, Potin, cetı-. mu.-( 
şamba ve kaput.) 
Malırukat 

S0.000 Karakol bin.alan icar bedeli 
5.000 Kırtaşiye (Her mer.kt-7.e bir 

yau ma.lr.lnC$l verileceiine 

Lokumlar sertle§ti 
galiba 

1 ki muharip taraf ve bil -
lıassa çok daha fazla ola -

rak Almanlarla İtalyanlar, res
mi harp tebliflerinde hava hü -
cuııılarmın neticelerini küçük v• 
ehemmiyetsiz &'Österiyorlardı. 
İngilider zayiatlarını binnisbe 
daha doğru olarak bildirdikleri 
halde, mihvereiler, İngilizlerin 
bomba yerine Bacı Bekir loku
mu atıyorlarmış gibi, sade cam
lar kırıldı; bombalar kırlara düş
tü; hasara! ehemmiyetsizdir; bir 
iki irişi yaralandı, ölen yoktur 
l(ibi sözlerle kendi efkıirı umu
nıiyelerini avutmağa calışıyor
lardı. Fakat son günlerde şöyle 
sözler isililmeğe başladı: 

•İnıtiliz tayyareleri Berlin ü
zerinde pek alçaktan uçnıw;lar, 
hedeflerini iyice görmek ıçın bir 
Q<>k tenvir fişekleri ve Po.rizer -
p!atz (Paris meydanı) üzerine 
bombalar atmışlard:r. 

<lı:ı,gilizler Brandcnbı.;rgcr Thor 
dak.i muazzam taka, G"1zc Sar 'at 
!ar Akademisine, Rei. taı: ina
sına, Alman mühcn"!i 1 ı ı n-.ı-
' etı s::P"rt ·na. Tier 2,.. en r -
yına, zafer sütunlarına, Berlini 
~a Jt.t~ıı r.J. La Katı;.c.ü:r~ oLıt'4n t.:a ... 
deve bombalar atm •!ardır. Bom
balar zafer abidelerının Ck.5< r -
sini ha.>ara ugratmıııt.r ve büytilt 
caddenin kaldırımlarını kısm.,n 
altüst etmiştir. BirQOic yangınlar 
çıkmıştır. ilah .... 

Bu itiraflara bakLln·,a. lokum
ların sertle5tiği anlaşılıyor. 

AD. 

üç bin dört :rüı: linL İlJlanbuJ Bele
diyesi biıtçe»lnde m.uhlm bir rakam
dır. Fakat bu rakamın şehir bü.tçe
slnde yer balma.sı da bl.ze C"Öre cl
zrmdir. Müne\l'Ytt, renç mrmurlar
dan mütc,~kkil mbsta.kll bir Bele
diye Zabıtasuun lü.ıumlö.Du kabul e ... 

den Doktor Lôtft Kırdar, acaba bu 
J'ek.ünun a.zametl k..a.rfı ı.:ıda bo7un. 

altında toplanmıştır. l".ı!nn:, lbtısa.s

lanua :-Ore ,ube'leadirUmlıjhr. Fran
sız tetkllitını mtsi.l a.Jdı(ımııa l'Ö

re orada Za.bıta. ~u dUrt 111bc1e tak-

göre) 

6.000 Mcfr-' 
' mu eieoekUr? Pa.1'1.Dltz yok; blnacZ0.000 Her karakol irin 30 lira m:ı-

nalerlı m.llslakl.I bir Belediye Zab•la-
sim edllmL'}tir: 

ı - Zallıial Mania ve idariyo, 
! - Zabıtal Adliye, 
3 - Zabıt:ıi Belediye, 

4 - Se1rcisefer. J 
Bu şubelerin üniformalan ve tali- I 

mallan yekdiierlerinin aynidir. Yal
nız Seyrüse.fer Zabıta.sının bazı ali
metıeri vardır. Bunl:ınn hep.si em ... 
niyet mıidarıtıtüne tibidlr. Branş .. 
J&n itib3.rı.le de ayrı, ayn şobe mu. .. 
dlirluklerine merbut.tur. Büyük mik-
1'ASb emniyet ve a.sayl' hidlseterl. 
haricinde bu dört. şube fuliy~iDde 

7ekdiierine tedahul yoktur. Göni
yorsunuz ki her lhtisa.s şubeslnln 

brnnşlarıaa merbuUycUeri clbJ üla
ri bir .. bölü.mU larklle &ekm.U tu .. 
belerin bir makamdan idare edtl
me1ert bbimkiııe az QOk benı:em.ek

tedlr. 
Gelelim blzde bütün arzularımızı 

ve bütia lhtlyaelarımııı l.atmia e
decek ş:ırUard:ı kcruln.cak bir müs
takil Belediye Zabı&.a.51 k'şkUıit111a.. 

Biliyon:-unu7. ki mUst:ıkil Brlr:'Cllye 
Zabıta~ vaktile Wrübe edllmk ve 
bir ('Ok s,.h.-pJerle msUup rtr~(.IJm.a

nı vernıt'dh;i i('ln evvrli ttntrlkata. 
trvhlde tibi tutulm• ":' -

10.000 

25.000 

a.şh ~lb'-eleri de dahil ol
mak üzere birer ha.deme 
takribi 
Tenvir, telefon ve mtl.t.e
lerrllt masraflar 
Moloslklet (il kaza1a birer 
tane) dörl iane lbt17al, mtt-

kez emrinde v~ya tamirde 

b..,.p edilmek .. riile behe
ri (1500) liradan 

- Belediye zabıtası meslek kursu-
21.600 AllLŞar a7lılt iki tahsil de•

reııl itlbarUe ıenoi maarafı 
mualllm!ertn ücreü. Talim 
ve tatbikat ve bina kirası 

dahil ol.m.Jk ü.aere Rnevi 
1.800 Mektep hMlemeleri - beş 

bademe 30 lira.dan • 
ı.ooo Tcııvlr. tealıiıı ve t.elefon 

145.400 Bu yt'kiına, blr d~faya ma.b· 
sus tealo -.raf• olan.it o;.. 
ve edilecek me lek k~
da i& Ye edeva&. ınralar, 

kürsüler ve blr sesli sinem 
makinesinin takribi tutan 
ile k..a..rakollard:ıkl karyola 
için arrılaea.k t.ıkribi mik-

18.000 tar. 

163.400 YEKLN 

6•JgUn Matinelerden ltibar•n: 

TAKSDM Sineması 
Yeni 940 - 941 mevsimine giriyor: İlk ııroP.'ı anı 

GARY GRA.ı'llT - JEAN ARTHUR - RİCHAR 
BARTELr.lES 

gibi üç büyük yıldLZ ve sinema kahramanlarının 
yarattıkları 

TAYYARE POSTASI 

• YAZAN : M. Sami Karayel -[!] 
KANUNi SÜLEYMAN 
VİYAN KAPILARINDA, 

Tefrika No. s-----
hükumetini tela a verd 1 

Ordunun karadan yuruyüşü de 
Rooosu ürkütmuştu. ı 

Rodos h ı innetınin İstanbul 
elçisi n~ yanacaı:ın. şa:; r ıı. Hü
kıiıınetinc haberler yolladı. 
Ven~ ik hükumeti de tel5şa 

idi. Bilhas: a P< pa hükumeti her
kesten zi:l'ade korkuya dü,mü.<; -
tü. 

Türkler, Fatih zamanında 
Geaı k Alı.met Paşa marifetile 
Otraııt'ı zaµtetmişlerdi. 

nanmanın bulun~u ancak İtal
yayı zapt ıçin olabilirdi. 

Rodos şiı\·a!yeleri, R<>d.os kale
sini ve Rodosu kuvvetlendirmek 
için calı.şmağa başladılar. 

Rodos gün geçtikçe kuvvetle
niyoı du. Bah rm sonlarına doğ
ru Türk ıionaıunası Adalar de -
niziııe cıktı. Ve bir hamlede Ro -
dos üzerine yürüdü. 

Rodosu bir hamlede muhasa
re etti. Ve, karadan gelen Kanu
ni ordusu da Rodo~ karşısuıda 
ahzı mevki eylemişti. 

Rodosa donanma himayesinde 
a!tmıs bin ki.ı>ilik bir kuvvet ge
çirildi. 

• ku.runa.1ır. mı di)'ecektir? .. 

Be!OOiye Relstnri•lıı bil sualleri
me vereceii son cevabı merakla bek
liyordum.. Lü1ti K.ı.rcl.M bu. J.tlu us
lllllde olduiunll ve lltedl«imh let
lı.Di&ı kuracaiuu şa ııöıılerle ltede 
eW: 

- Bil 1ekiından da a.nla.ftlır ki ~ı.. 
'hlp randıman bekUy-ctmız .....,._ 
lakil Beledi7e Zabtl.lsl ıt~kUUı tak
riben '63.0M llrahk devamh ve her 
sene mun&.uam.an bütteye konacak 
milh.lm bir l&hslsal itidir. Bö7le bir 
leşlı.11.ilL, ili< imkiııda, bir dıı.ha leb

clil edilm.b'eee.k mük.e.mm.elbet ve cv
.ıta, me7dana reti.rınek emelimb· 
dir. Ve bu Lfl, rörüyorsunuz ki, na
aarb'Cıdeıı tatblka.i u.ha..'iına lo ttkal 
ettirmek üs.ere 1ı:arı derettde tmalel 
fikir elllllt ve oısunı..,.... holunD-
7ans.. 

Mııhletta Lalli Kı.rdara cİKDA."1» 
ın neşriyatına verdi.il guıel ve me
raklı bahattan dolayı teşekkürleri

mizi beyan ederken: uKuracatınl• 

mu.::;.ta.kil Belediye Zabı:llFJ adwrn 
İstanbulun tarihine hiLkkedece.k en 
ya.carlı eaertniz olacaktır• d dik. 

SELAMİ İZZET SEDES 

ka idi. Fakat, Türk askerlerinin 
hücumuına mukavemet edeme
diler .. 

Türkler Rodos önünde tam yir
mi beş bin ~i şehit verdiler .. 

Fakat, Rıod.05u ~valyelerin e
linden aldılar. Arttk Akdeniz ve 
Adalar denizi Türk suları olmUi
tu. Mısır y>o]u açılmıştL 

Şövalyeler, Türk ordusuna 
karsı mıiUı~ bir mukavemet gös
termişlerdi, Kanlı boğuşmalar 
oldu. 

Rodos Akdenizdeki Türk hA -
khniyetini ihlal ediyordu. Mısır 
ve Şam k:t'alarının Türk i:mP~ -
rarat<ırl~u eline dtişınesi bu ül
kelerle münasebatımızı çoğalt -
:ıruştı_ Bu sebeole Anadolunun 
harirnine sokulmll$ olan Rodo -
sun fethi ·bir emri zaruri idi! 

Rodos ~valyelcri o ~evkiı; 
taarruzda kaldıkça Ak.denızd.eki 
harekıitımızın serbestisini almak 
mümkün olamıyacaktı. 

Macarlarla da aram.rz ivi de -
ğildi. Kanuni tahtı. çıktığı ZQ!Tlan 

münasebatmuzın tecdidi için 
bir elçi yollannştı, facarlar 

Refahiye. 12 (A.A.) - Dün e:ün 
düz saat 11,55 de burada sid
detli bir harekctıarz olmustur. 
Bazı bına .. rda yeniden çatlak-
lıklar husule e:chniştir. Halk "li•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
kl'.>ı'l<udan sokaklara fırlamıştır. 

kar" koyabıleeek bir kudrette - ı 
dir. Elverir ki bu ordu, iyi ve ha
tasız kullanılsın. 

ABİDİN DAVD 

Donanmanın Çanakkalede hazır
lıkta bulunuşu Venedik hüküme
tini kıorlwttu. Rıodoo şövalyeleri 

Fatih, bütün İtalyayı fethet -
mck kararında idi. Papa hüku -
meli ve Vcnedik, Floransa ve 
Napoli hüklı.nıctleri Türklerin İ
talyayı kfuııilcn zapledecekleri
ne hükmettiler. 

Çanakkalede kuvvetli bir do -

Şövalyeler dehşetli bir ça.I11>ıs
ma kabul ettiler. 
Şöy alyelerin çarpışmam harı -

• Türk imparatorluğuna sen~1 bir 
vergi veriyordu. (Arkan vat') 



SAYFA - t 

Beykoz Kor Sahnalma Komiıyonuadaa 
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Yabll • Yabaız ·Kız. Erkek 

HAYRiYE LiSESi 

13 - En.OL 1940 

Edremit sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Edremitin hekiımade mahallesinden iken tarihten iki üç ay ev"eı öl

diiğü bildirilen lılolla Osman kızı ve ölü Zabit kan.hı Haticenin tereke~i· 
10,00 Cuma 20 eylQl HO 24150 K. zart 1811,25 115000 Kuru fuu!J>e Sııraçhanehaşmda Horhor QcWesinde. Telefon: 20350 

nin tahriri Edremtt malmüdilrlüğünün 245/555 sayı ve 17/8/940 günlu ih· 
bar Vesikalile ;yukarıda adı geçen Hallcenin terekesine Sulh Hukuk lU
kimlijince vaz.'jyet edilerek terekesi tahrir ve tesbit edilmjş oldugundon 
nıezbure;re borçlu olanlar Jle alacağı bulunduğunu iddia ve kez.:ılik \'aris 
olduğunu iddia edenlerin işbu iltınm neşri tarihinden itıb .. rt n oc;: ;_ıy 
zarlmda evrakı müsbitelerile bir]jkte Edremit Sulh Hukuk ıı •. khnlığine 
müracaat etmeleri jşbu mliddet içerisinde müracaat etmiyenlcrin badehu ta• 

10,30 • • 20000 > 1 liOO 40000 Koyun eti 

ll,00 Jo , 22720 > 1704,50 71000 Pirinç 

11,30 > > 210000 > 15750 800000 Sığır eti 

20,00 Cumartc.i 21 eylCıl 940 
10,30 • > 

4560 > 342 57000 Patates 
1520 • 114 38000 Solan 

11,00 pazarleai 23 ..,.1Cı1 HO 5270 > 395,25 8500 Z..,.tin Yalı 

11,30 , .... > 17100 • 1272,50 45000 Sabun 

15100 > > 15000 > J125 100000 Sut 

15.30 > > 15000 > 1125 lOOCl'IO Yoiurl 
20.vo Salı 21 .,.ıoı 940 65000 > 4875 1000000 Arpa 

10,30 > > 124000 > 8300 2000000 Kuru ot 
11,00 > ,. 84000 > '800 1600000 Saman 
11,30 > > 12600 > 945 60000 Gaz 
10,00 Çar§amba 25 ..,.ıaı 940 8300 > 472,50 30000 Kuru llz:ll.m 
10,30 • • 17760 > 1332 48000 Şeker 
11,00 > > 3965 • 297,38 11000 Yemek tuzu 

ll,30 > > 7750 > 581,25 31000 !'.l,ak.arna 

10,00 P0?1W1be 26 eylfıl 940 32000 > 2400 1600000 Meşe ve çam 
odunu · 

ıo,:o > > 9450 • 708,75 420000 Gürıen odunu 
11,00 • > 4950 > 371,75 33000 Mercimek 
ıı,30 • • 8300 > 697,50 62000 Nohut 

11,00 Cuma 27 eylul 940 62500 • 4837,50 50000 Sade yağı 

ı - Asker ihtiyacı yuk.anda cins ve miktarları yazılı yiyecek madde
leri hizalarında ııöoterilen tarihlerde kapalı zarf usulile Beykozda Halke'11n
dc askeri satın alma koausyonunda ihalesi 1apılacaktır. 

2 - Teklif mektuplan llıaleden bır ""'t evvel komiı>yona verilmiş ola-

caktır. • 
S - Şartnam.,.i ıörmelt lıti1enler her IÜll ııe,Jr.ozda Halkevlnde yeya 

Kırlwıcı IDı: okulda aaiı:er1 aatın alma ko~ müracaat edeceltlerdlr. 
(8177) 

Lc,ll 
.. Er/cd Yeni Kolej 

İLK - ORTA - LİSE 

Takalmde Sıra..ıvller 86 - YENi AÇILDI. 
Müdürü. Eşiti Şiıit Tenzkki Direktörü M. Ali Hqmet Kırca. 

HU5USİvet1'.rl: YABANCI DİLLER ôOOETtMtNE geniş 
mikyasta elı=iyet vemıelı:, sınıflarını az mevcutla teşkil 
ederek taıe' ,esinin cahşm a ve inltışafı, sıhhat ve inzibatı ile 
yakından ıüilr:adar olmaktır. Mektebin denize nazır ls:alörifer
li tenefi'Aane ve jimnastikbanesi vardır. Her ıtün saat (9 
ile 18) arasında talebe kayıt ve bbul olunur. Telefon: 41159 

Kuleli Askeri Lisesi Md. den 
Bir Tabı Makinesi Aranıyor 

24X32 eb'ada kadar çok çeşitte baskı iflerl r.ıpar el ve ayakla ~ler, 
icabet@ zaman her1>angl bir motöre veJa cereyana bağJanabillr bir tabı 
makineli ııatın alınacaktır. Daha teferruatlı maddeler makinenin görülmesi 
esnasında aranacalttır. 

Elinde 1enl veya JmllamlmtJ böyle makine ohıp da ııatmıılı: it!llyenler 
makinelerini ıöolermelı: llzere lelı:liflerini 15 eylfil 840 tarihine kadar yazı 
ile Kuleli A8lı:er! ı.ı....ı Müdilrlü#üne bildirmeleri rica olunur. (864) (8018) 

Beden terbiyesi 1stanbul bö!gesi 
başkanlığınd•n : 

l Xara,Omrllkte Çulı:Urboslaıı denilen mahalde yapılacak stadyomun pro
ıe, kqil ve ihale evnakının lanzlml ili 15 gün müddetle mİm<irlar aral<IJl
da müsaba~a çıtanlınıftır. 

Girmek lsti1erılerin proıram ve vazjyet p!Aıu alrn k üzere Taksim Sı

raservilerdeld 1.tanbul böJıeai binasında •por ıervlalne müracaauan. 
(8508) 

inhisarlar Umum MUdürlUQUndan 1 
Keşif beclell Yüde 7.5 temlnalı Ebillnıenln 

itin nev'i Lln ıı:r. Lira KuT114 Şekli Saall 

Ankara iın'11;11han .. ı 5186 I~ Kapalı z. 15 
ikmal inşaatı 
Fişek depoau lnpatı 29,228 48 2192 ı~ > 16 

1 - Keşif, prtname ve plmlan mucıbince idaremizin Ankarada yap
tıracağı yukanda mahiyeUeri hüUsaten yazılı ışler kap;ılı zarf uııulile ek
ailtmlye konmuşlur. 

il - Kqif bedelleri, muvakkat teminaUarı, ekailtme şekil ve '3atleri 
hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 25/IX/940 çarıamba ıünü İstanbulda Kabataşta Leva
ı.ım ve Muba7aat ıubesindeki abm komisyonunda yapılncaktır. 

IV - Şartnameler levazım şubesi yezneajnden İzmir ve Ankara baş 
müdürlüklerinden keııl! bedelleri nisbetinde •212 ve 146• şar kuruş mu
kabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlU telt!i:f mektuplarını kanuni vesa
iltle yüzde 7 ,5 &'üvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunun 
ve şartnamesinin cF> fıkrasında yazılı vesaik! ihtiva edecek kapalı zarf.lan 
ru iha1e günü ek3iltmıe saatlerinden birer saat e\-Veline kadar rnezkılr ko-
misyon baakanlıiına makbuz mukabilinde vermeleri lıizımdır. (8312) 

Beykoz kor satınalma komisyonundan: 

Saal Gilıı 

lO Cuma 
11 • 
il > 
11,10 Cumartesi 
11,30 > 
16 Puarlell 
18,30 > 
15 Sah 
15,30 > 
16 • 
lG,30 > 
15 Car~amba 

15,30 > 
16 • 
16,30 > 
15 Perşembe 

15,30 • 
16 > 
16,30 ) 
ll,30 Cuma 

Tarlbl 

20/9/HO 

• 
> 

21/9/940 
> 

23/1/MO 

tutan 
Lln 

32250 
26000 

320000 
7310 
1~90 

8250 
> 18000 

24/9/940 10105 
> 19500 
> 8500 
• 13330 

2b/9/840 7525 
• 19125 
> 5265 
• 10965 

26/9/940 40000 

> 13500 
> 5580 
> 12710 

27/9/940 81:?50 

MuTakka& 
Teminat Enakın 

Lln Kr. Mlklazı <'insi 

2418 75 
1950 00 

24000 00 
548 25 
Hl 75 
468 75 

1425 00 
779 63 

1462 50 

150000 Kuru fasulye 
80000 Puinç 

8ooodo Sıi:Jreti 
86000 Patatea 
42000 Soğan 
l 0000 Zeytin 1•1ı 
50000 Sabun 

150000 Arpa 

300000 Ot 
637 50 200000 Saman 
999 75 62000 Gaz 
!Ml4 38 35000 Kuru li%llm 

1434 38 51000 Seker 
394 88 81000 Yemek tuzu 
822 38 43000 Makarna 

3000 00 2000000 Yemek, meşe ve 
tam odunu 

540000 Fırın ıtürııenodunu 
36000 Kırmızı mercimek 
82000 Nohut 

1012 50 
418 50 
953 25 

6093 75 65000 Sade yağ 

ı - Asker ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı 7azılı yiyecek mad
deleri hııala<O>da goolerılen tarihlerde kapalı zarf ıınıllle Beykozda halke
vınde as.kert satın alına komisyonunda iba1esi yapı.lacaktır. 

2 - Teklit mektuı>lan la.aleden bir aaat evvel kon:ı.i.ayona verilnnı 
olacilkur. 

5 - Ş..rtııaın.ı;,i ılörmelı: la~ her ıüıı Bqkoıde Hoikevınde veya 
&O ıncı lllı:. olrulda A.lker1 Satın alma komlvmuna mılrac .. ı edeceklerdir. 

11178) 

ANA· iLK ·ORTA - LiSE 
Esin ve ~l talebenin lrııyıUan her gün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk sını!la?dan itibaren 

ba.31anır. Son sınıfta fen şubesi de varc1Jr. Talebe mektebin 'husus! otobW: ve 

ZAYİ - Liman İdaresinden 
aldJğJm 26/8255 numaralı cüz -
darumı zayi ettim. Yenisini ala
cağmıdan <ıskisinin hükmü yok-
tur. Ruııcn 

Sigara içenlerin na.ıarı 
dikkatine: 

Meşhur Ankara mamulatı 

ANTINIKOTIN "DIFI ,, 
Knllanmız. Nikotini kiimilen 
bertaraf eder. Nevyork sergi
sinde takdfr edilmişfü. Kutu
su 12 1/2 kuruştur. Her tütün
cüde satılır. Umumi satış yeri: 

Galata Rıhtım boyu 33/2, 
Telefon: (0493 

İstanbul Asliye 9 uncu Hnkuk 
Hiikimliiinden: 

Rau.f Hasan ağası tara.fından 
Kw:guncuk Sait paşa köşkünde 
oturan İvan iPavloff aleyhine 
mahkemenin 40/899 No. su ile 
açıru.ş olduğu boşanma davasının 
yapılan muhakemesinde: dava 
olunana ilanen tebligat yapıldı
ğı halde mahkemeye gelmedi -
ğinden h&kkındaki duruşmanın 

. gıyaben icrasına ve .işbu map 
kararına karşı tarihi tebliğden i
tibaren ibeş gün zarfında itiraz 
etmediği takdirde bir daha mah
kemeye kabul olunmıyacağına 
ve muhakemenin 20/10/94() ta -
r>hinde saat 14 e bırakılmaSlna 
ve yazı.lacak Pıyap kararının 
mahkeme 1livanhanesine talik ve 
ırazete ile de ilanat icrasına ka
rar verilımiş olduğundan işbu 
J(lyap kararı tebliğ m~amı • 
na kaım olmalı: üzere ilan olu
nur. (29040) 

Çocuk Hekımi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No.' 
Pazardan ınaada her ııün Mat 
15 den sonra. Tel: 4n127 

iıntiyaıı Salıi!ıi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldıi• yer 

SON TELGRAF Baınmevi. 

DOKTOR __ 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clldl'1e ft ~· .... h. 

Adreo: Babıill ç,falolla 
~oka"' lı ... lncle No. U. Tel. !JS 

lepleri nazara alınmıyacağı. il;.\n olunur. (8G38) 

J 

Harp Okulu K. d•n : 
Harp Okulu matbaasına 100 : 125 lira öcretli bir folorra!çı alınacak- 1 ı s TA N B u L B E L E o ı y Es ' N o E N 1 tır. İstekliler hakkındaki şartlar aşağıdadır. Bu :ıartıan haiz bulunanların 

doğruca Aııkaradn Harp Okulu komutanlığına müracaatta bulunmalan. lı•••••••••••••••••••••••9ll••••d 
l - İstekljle.rin Türk olması, askeırliğini yapIJUI bulUllJJ1aSı. Hasta ·-

ve vücutça aru:aJı bulunmamaları. 

2 - En az lise tahsilini ikmal ettiğine dair şahadetname ihraz e~e
rl. (Güzel San'atlar Akademisinden mezun olanlar tercih ohm.ur.) 

3 - Sinema için filim almac:ıru ve buna ait tekniği bilmesi. 
1 

4 - Resml mües~eselerden b!risinde yapılacak imtihanı kazanma.lan. 
{Kazananlar araıı;ındti V@rsa şimdiye kadar muvaffak oldukları eserleri imti
handa ibraz edl'nler tercih olunur.) 

5 - Folcı&'ı-a! tekn.ğioe ait ameli ve nazari !JzıCi ve kimyevi bilgi 
sahjbi olmak. 

6 - Sabıkan memur?yeti olanlar bulundukltırı son mennırluklanna ait 
Vesikaları, ilk memuriyeti ıse mahalli zabıtasından mahk11miyPb olmad1ğı
na dair ve htil:Jll.ıhal sahibi bt.Wunduklarına dair vesika .ibraz etJne1erJ. 

(898) (8104) 

İstanbul Birind Titaret Mah- Üsküdar Asliye Hukuk Ha -
kemesinden: kimliğinden: 

Reisi bulunduğu Terakki mo- 940/1048 
törüne yüklediği 58 balya deri Çengelköy Bekar deresi Çakal 
hamulesi ile Hasır iskelesine gel- tepe yokıı.,unda 2/1 numaralı ha-
mekte iken saat 12,30 raddcle- nede oturan Hatice Özaltanın 
rinde Kı.:ııkulesi ile Sarayburnu kocası ayni yerde sakin Mehmet 
arasında Şirketi Hayriye ve Ka- İrfan aleyhine açtığı ihtar <'.:ı -
dıköy vapurlarının husule gc - vasından dolayı yevmi muayye.~-
tirdij!i dalgalarla yalpa ya dii1;en de mahkemeye gelmeyip muına-
sefinesinden istifler kayarak 13 ileyh Mehmet irfan hakkında 
adet balyanın denize düşmesine gıyap kararı ittihazına ve gıyap 
müncer olan hadiseye ait rapo- kararının ilanen toolii(ine ka -
run a!ımnası Ma+ımut Cesur ta- rar verilerek 7 /10/94() pazartc,.si 
rafından talep edilmiıı olmakla ,ı:ıünü saat 14 e talıJci.kat talik ve 
Deniz Ticaret Kanununun 1065 bu baptaki gıyap kararı da mah-
inci maddesi mucibince gemi ve- keme divanhanesine asılmış ol
ya vükle alakalı ve kazadan za - du"•ıından M. aleyhin yevmi 
rarlı herkesin raporun alınması mezkürda yine ınahkı>meye gcl
için tayin edilen 23/9/1940 pazar- mediği takdirde g.yabında tah -
tesi günü saat 15 de mahke - kikata devam ve icap eden ka -
rnede hazır bulunabilecekleri i- rar ittihaz edileceği ilii.n olunur. 
lan olunur. (29036) , __________ <_2_9ro_•_1_> 

İstanbul İkinti İflas Memurlu
ğundan: 

Müflis Vasil Andıs oğlu ve şe
riki Komandid Şirketi masası -

4500 Liraya -

Satılık Eczahane 
na gelen Hazinenin istedii\i 5136 35 sene evvel Selimiyede 
lira 65 :kuruş alacaktan müflis tesis eylediğim eczahanemi 
şirketin hakiki borcu 1366 lira yaşımın ilerlemesinden ve 
14 kuruş olduğu anlaşılmasına sılıhi vaziyetimin müsaade -
ve bundan 1140 lirası Banka sizliğioden satmaj(a karar 
mektubile alakadar daireye te - verdim. Talip olanlnnn her 
min edilerek bakiyye 225 lira gün Üsküdarda Selimiyede 
J:ı<ırç dahi ortak tarafından vez- Kışla caddesinde kfün cua 
neye yatırılmış olmasına göre haneye müracaatları. 
225 liradan fazlası hakkındaki Kürkcüoğlu Bedros 
l<ayıt tale\ıi:ıin reddine karar ve- ll••••••ııiıııı••••-
rildiP.i ilan olunur. (29041) 

ZAYİ - Taksim nüfus me -
murluğundan aldığım niifus ka
ğıdımı kaybettim. Ye:ıisini ala -
ca.ıımdan eskisinin hükmii yqk
tur. 

Hayrettin oğlu Şükrii Önkal -

İsl&nbul İkil><I İfiia Meınlll'laf-n
da.n: 

Bcyoglunda A1a§paşada oturmak
ta ve Dericilik1l' iştigal etmekte o
lan D. Pando1os hakkındaki İflf'ısın 
kaldırıl.rm.~ına mahkenırcc 9.19/94d 
tarihinde karar verilmekle Hbn olu~ 

nur. 

Anadoluhisarı idman yurdundan 
Ana yasanın 31 inci maddesinin tadili içın yurdun he) 'eli umu

miyesi fevkalade olarak 15/ey!Ul/94<1 pazar günü saat onda ve o 
gün ekseriyet olmadıliı takdirde 19/eylul/94-0 perşembe giinü saat 
on sekizde Küçükı;udaki yurt merkezinde toplanacaktır. 

Sayın azanın teşrifleri rica olunur. 

> Çatalca ista51on 1olu uzerindeki ahşap lı:öprüniin tamirı, 2490 numa
.ralı kanunun 46 ncı maddesinin B .!ık rasına !ev.tıkan pauırlıkla yaptmla
caktır. Keşif bedeli 9l5 lira 96 lı:uruş teminatı 137 lira 40 kuru~tur Ke§ıt ve 

..,6artname ~abıt ve Muamelat MudürJügü kaleminde görillectli:tJr. i?ıa!e 
,16/9/940 pazartesi l\lllü saat 14 de Daimi Enciımende yapılacaktır Tahplc
rllı U:miııa\ makbuz veya mekJupları, Nafıa Müdürlüği.ln(' mi.ira('aalia aıa .. 
caklan fennl ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odas1 veaı;ı.kalarıle ıh.;.ılt gü-
nü muayyen saatte Daimt Encumen de bulWlmaları. (855'.i) 

Yıllık 

kirası 

ilk 
l<mbıatı 

50,00 3, 7S C1balide fener caddesinde 2 11uınaraJı Kuleizermn yeri ( ı 
iliı 3 sene) 

30,00 

180,00 

2,25 

13,50 

Eyüpte Nişanca mahallesinin Sarısamur sokaCında 36 numa· 
rab Rumi Mehmet paşa mektebi binası (1 HJ 3 sene) 
Tophanede medrese sokağında kfil.n Kıl.ınça h medresesı. 

Tahmin becl. 

949,.25 71,20 Boiaziçinde Rum<'lih1sarı cadd.,.inde 48/50 esJti ve 70 yeni 
numaralı bina ankazının satışı. 

Yı11Jk kira muhammen1eri ile tahmin bede1i yukarıda yazıh işler ayn, 
ayrı açık arttınnıya konulmuştur. Sartnameler Zabıt ve Muamel~t Murlur
lüğü kaleminde görülecektir. İhale 20/9/940 cuma günü saat 14 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mC'ktupları ,.f 

ankaz satışı için 940 yıhna ait Ticnret Odası vesikaJarile .ib .. ıc günü mu-
ayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (8Z22) 

rahmin 
booeıı 

iık 
teminatı 

* 
7012,48 525,94 Mozot1a ıııiiteharrik beledıye v~aitinin yıJJık ihtiyacı i('ia. 

alınct1,;nk 661469 lıtı e motorin. 
7056,10 5Z9.20 Beledıye hududu dahilinde yeniden tc'Şkil edı~cn iıbh! 

bak.Jm nıerkez.lcri ~in alınacak 74 kalen1 il .. ç -ve ~thhJ 
mal.:eme. 

TahJnin bedf':"lleri ile jlk temınat miktarlan yukarıda yazılı rrıe\ud s~ tına ... 
lınm;:ık uıere ayrı, ayrı kc.palı z~r! U!'Uli1e ek:;iltmiye koııulmu~tur, Ş::ırt

nan1E"1e?" bbıt ve Muamelfıt Jl..fudürJU~ü kaleminde görülec-ektir JhalC' 19/9/ 
940 perşl'mbe gunu sa.at l!'> de D.aınü Encümende yapıJacxık.b.r. Talıpleri.n 
ilk teminat mnkbuz veya mektupları ve 940 yılJna ait Tıcaret Odası vesi
kalarile 2490 numaralı kanunun tarıfa tı çevresinde haLırhyaceı.k.1arı teklı.t 
rncktuplarını ihale ctıou Sdat 14 e kadar Daınıi Encı.in1ene vermeleri J.;i ... 

ı.ın~dır. 18162). 

* İ1ll 
temi.naU 

1106,43 83,13 Beykoz Ağaçlama :IJdanlığında 1aptımacu 
telefon tc8i!'&tı. 

elektrik ve 

1445,35 
1539,75 

108140 Ak..-;arayda 45 inci o:tul bınasının tamiri. 
115,48 Eyup camti cıvarile .A,vansaray caddesi t.izerindeki me... 

zarhkJarın dıvar ve ba:rpu§tnlannın .infa ve tamiri. 
Keşif bede11erile ilk teminat m.llr:tarlan yukarıda )'azdı işler ayrJ

1 
ayn 

atılt eksiltmlye konulmuştur. Kt-şıt ve ıartnameleri Zabıt ve MuamelAt MıJ .. 
dllrlu~ kalen>ın<le göriıleceklır ihale 20/9/940 cuma ıuniı .. aı 14 de 

Daimi Enciınıendc yapılac.ı•tır. Taliplerin ilk teminat makbuz V•Y• mek -
tuplan ve ihale tarihinden rekız ıun evv•I (Okul tamiri için Nafıa Müdür
lüğü ve diğer işler için Fen İşleri MüdürliıguDe) mürac;ıatla alacakları fen
ni ehliyet ve 940 yılına ait TJcaret Oda& vesikalarlle ihale günü muayyen 
saatte Daimi Encumende bulunmaları. (8224) 

'~·· .. , ,. f,,. •· . 

~istan~ul : leva'fıırt· Afuirliği~Satınalma . ~_omi~yonµ~ · ııanları ·:: 
• • , • .t ~ 

MU.tan 
Adel 

Tutarı 

Lira 
Temlııa ... 

Lira 

300 7700 577,50 Zonguldak lipı 
3CO 5200 390 Ekonomi tipı 
400 9650 496.75 ~ya ve Rekor tipi 

1-2-3 Dum3rah sobalardan o1mak üze.1·e yukarıda t.Jplen yazılı soba· 
!ardan 1000 adet demir •oba alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2318 '94• 
pazartesi günü saat 15 de Tophanede İst. Lv. Amirbği a.tm alına .tomis· 
yonunda yapılacaktır. isteklılerin kom[syona gelmeleri. (384 _ 8626) 

* 3600 ton buğday verilerek bulgur 
yaptırılacaktır. Paı.ar1ık1a eksi1tmesi 
14/9/910 cumartesi günü saat 10 da 
Toph2ne<le İst. L\.. Amirliği satın 
alma koıni~yonunda yapı1acakt1r. T.r.fı,. 
min bedeli 114,120 lira ilk teminatı 
6956 liradır Şartnamesi komiı:yon -
da g0ı·ülür. İsteklilerin belli snatte 
komı..ryonc relmcleri. (356 - 8455) 

* Bir milyon doksan bes 'bin altı 
yüz kilo ~an alınaca.kt!r. Pazar
lıkla eksiltmesi 24/9/940 salı (Ü

nü sast 14 de Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satın alına komisyonunda 

yapılacaktır. Tabmin bedc1i 46,~83 

lira ilk teminatı 3492 lira 22 kuruı
tur. S<:Jrtnam~i kcımiryonda görü.Ii.ır. 
İsteklilerin kanuni vesikalarHe ko-
mioyona ııelmelerl. (385 - 8827) ,,,. 
Atıuı verihDelı: ıartil• be8 •do:t a

lay sancalb pptırılacaklır. Paaar
Iılıla ek&iltmeol 20/8/940 cuma eünü 
""'t 14,30 ela Tophanede Lv. Aoılr
Dii aatın aıına komisyonunda 1a

pılacaktır. Tabının bedeli 525 lira 
ilk teminatı 311 lira 37 lruru11tur. NO
mımesi koıni.11onda IÖriılür. İstek
lilerin belli saatte ltoın!cyona rel-
me)eri- (382 • 8624) 

* 
Beşiktaş!a Saray ltar§ısında yml 

Maa teferruat 'YC elektrik motöri ... 
le beraber bir adet hamın- makinesi 
ahnacaktır. Pazarlıkla eksiltJn~l 

20/9/940 cuma günü sa:U 16 da Top
hanede Lv. Amirliği sa.tın alm<ı ko ... 
mLfl'Yonunda yapılacaktır. isteklilerin 
şartnamesini görmek ve cksiltJniye 
ie:tirak etmek üzere kat'i terr.Jnatla
rile beraber komı~yona gelmeleri. 

(378 - 8620) 

6000 adet balrır bardak alınacak -
tır . Pazarlıkla eksiltmesi 24/9/940 
saJJ günü !'aat 14,15 de Tophanede 
Lv. Amirliği sabn alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedell 1250 
lira ilk teminatı 93 lira 75 kuru§· 
tur. NümW1esi kornieyonda görül Ur. 
İııteklilerin belli .. atte komisyona 
ıelmeleri. (379 _ 8621) ,,,. 
Met 

4 llil<rosl<op 
20 Hematlnmetre 
20 HernatimA!tnr 

açılan a.slcerl fırının keıfi mucibi.n ... 
ce elektrik lesıaatının pazarlıkla elı:

siltm'"'ı 20/9/940 cuma günü saat 
16,45 de Tophanede Lv. Amirliği sa
tın ahna komisyonunda yapılacak -
llr. Keşli bedeli 1216 lira 58 Jı:u

nıştur. Keşfi Jı;omi<yonda Cöı1llilr. 

i.tek!ilerin mühendis voya ikinci 
sınıf ~ haiz oldulı.lanna dair 
-lkalar!le belli •aite koıru.,ona 

Yukanda yazılı uç kalem Alelln 
pazar!ılı:la elWltme& 24/9/940 oah 
IÜJ>Ü ... t H,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alına komisyonunda 
1apılacaktır. Hepsinin tahmJn bede
li 1540 lira teminatı 231 liradır. Ka· 
taıoııan komisyonda cörüiür. istek 
merin heJJi Maile komisyona ıel 
meleri. (380 - 8822) ,,,. 

Alb adet tek at ko~umu alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/9/940 
Alı ıünü saat 15 de Tophanede Lv. 
Amlrlijjj sabn alına lı:omi51onunda 

111Pılacaktır. Tahmin bedeli 270 li
ra lıat'I teminatı 40 lira 50 kuruıı

tur. Numunesi komi11anda cörülıll'. 

İırteldllerin heJli saatte komiııyQll& 
celme!rri. (itil - 80:13) ıeJmeleri. (383 - 80:15) 


