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MISIRA KARSI ITAL- ::s~:~nın~~:;v~~~;.;: ANVERS 
~nerlrunmaY baş.kanı maresal 

YAN TAARRUZU Fevzi Çakmak ile Vekiller. Parti 
ııenel sekreteri ve ııarti umumi 
idare heveti azaları. mebuslar 

3 •••t suren hücumdan 

Mı•ır, lıenıli yurılana 
O• l•tilıldlini rnuJ<ıf<ı• 
için, /n•ilterenin yenı11· 
de •ildha ••rılmalı ı:ııtı· 
rarııulaJır; /n.ili:s • Mı· 
•ır lıuovetleri urıval bir 
milJaf•• ile llaly•nl•r• 
m•tlup eJebilirler. 

Yazan: ABIDlN DA VER 
[lzmir, 15 eıı!il!] 

11

0 
tal)·anlann Sollüm'e kM· 
şı bir harekete geçtikleri 
hakkında haberler var. 

Sollüm, İtalya.ıı Libya müstem· 
lekesi huiludu üzerinde bir Jllı•ır 
kasabasnl.r ve denıiryolu ile del
taya bağlulu. Sollüm'e karşı ya· 
J>ılan hareket, Mısır ve Süveyşe 
Yapılacağı söylenen İtalyan la· 
arruzunwı başlangıcı adclolwıa -
bilir. Zaten bu taarrıu çoktan • 
beri bekleniyordu. Daha iki gün 
evvel, İtalvanın meşhur gazete
cilerinden Ansalclo, İtalyan ta -
arrw:unun yalunda başlıyaca -
ğını inıa eden tchditlı.ir bir ma
kale yazmıştL 

Böylece İtalya.ıı askerleri, l\lı
aır topraklarına ayak basmış o
luyorlar. Bu hadisenin iki cep • 
hesi vardır: Siyasi ve askeri. 

L - Hadiseyi siyasi cepheden 
mütalea edince, Mısır - ltalyan 
münasebetleriniıı artık kesilme· 
si lazım geldiği tezahür eder. İ· 
lalya 10 haziranda, harbe girer· 
ken Sinyor l\IU50lininin kendile
rine tecavüzde bulurunıyacağına 
dair teminat verdiği devletler a
rıısında l\lısır da vardı. Düçenin 
bi~assa, Mısua verdiği •Ö• sa -
mimi olamazdı; .. mimi olmama· 
i'a mahlı:Umdu. Çünkü· İtalyayı 
hıırbe müdahale ettiren funiller 
arasında Sliveyşi ele &e<irmek 
hırsı da vardı. Süveyş, İngiltere 
tarafından müdafaa edilen Mısır 
arazisi ıırasında açıhnış bir ka • 
naldı. Mısır ile İngiltere arasın -
da bilhassa Silveyşin müdafaa -
aını istihdaf eden bir ittifak da 
vardı. Süvcyşten, onun müdafii 
olan İngilizleri çıkarıp atmağı 
düşünen bir devlet, Mısır toprak
larını çiğnediği zaman Mısıra, 
ben seninle harbetmiyorum, der
s1e, bu .Oz samimi olabilir mi? İlk 
talyan bombası Mı9tra düştüğü 

ciin Mısırla İtalya arasm~a harp 
haşlanuş demekti; fakat Italyan· 
ılar, haı:ırlı.klarını tamaınlamak 
tııaksadile vakit kannınk ve bu 
arada Mısırla İngilterenin !"'asını 
~çı:nak için, biz, yalnız lngiliz 
Üslerine ve İngilizlere karşı har
~ediyoruz; dediler. Mısır da, mil· 
li müdafaasını kuvvetlendirmek, 
ve beyhude yere bomba yeme • 
mek için, İtalyan teminabna ey· 
vallaJı dedi. 
t Taarruz hawlı!Wırıııı bitiren 
lalyanlar, son zamanlaffıı, Mı
ııra karşı verdikleri söırii boz
mak için bahane arıyorlardı; şu
hu buldular: Biz, Mısırla har • 
betmernek için söz verdik amma, 
Mısırlıların İngilizleri memle -
kellerinden atmaları şartile. On
larsa, Ingiliı.lcrle anJaştılar; 
hatta, İngilizlerle mücadele et
nıek İçin Mısıra ayak bast1ğımız 
takdirde lıizimle harbedecekle • 
rini söylediler. Artık bundan son
Ta~. Mısıra vcrdi~inıiz sözün hük
ınu kahnamıştır. 
b' Bir mtm!e~ete tecavüz .edecek 
ır de,·let ıçın bahane mı yok • 

hı_r? işte, llalya da, çoktanbcri 
ıoz diktif:i Süveyşi ve Mısırı e
le geçirmek icin, şimdi, bu ba -
~aneyi icat etmistir. Hakikatte 
.. ..,, lltısır topraklarında İtalya . 
nın "ÖZÜ ,-ı.rdı ve İngiliz aske· 

(Arlca.oı 3 üncü sayfada) 

ABİDİN DAVEK 

ııenelkurmav ve Milli 'Müdafaa 
Vekaleti er~ı ile Vekaletler ı 
mııst{'sar ve müdürü umumile
ri. merl<ez komutanı ve emniyet 
müdürü tarafından seliımlanmıs
lardır. Vali ve Belediye reisi 
Nevzat Tandoii'an Milli Scfi vi· 
lavet hududunda l<arsılamıstır. 

MISIR TOPRAGINDA 
HAREKET HARBi 
Dün 
defa 

Kahire'de ilk 
alarm verildi 

ltılyan hıngır ve aske· 

ri kışlaları yakıldı 
Kahire, 17 (A.A.) _ Hemen 

!ki avdanberi ilk dda olmak üze. 
re Kahirede saat 2,30 da alarm 
işareti verılımis ve 45 dakika sür
müstür. Bununla beraber şeh
rın üzerınden b:ıc l:ıir tavvare uc
mamıstır. 

Kahire, 17 (A..A.) _ İn.ıtiliz ha· 
va lruvvetlerınin tebliin: 

Londra, 17 (AA.) - Resmen 
bildirildigine göre, İllJ(iliz hava 
kuvvetlerinin harbin idaresı nok- ~ 
tasından büyük ehemmiyeti o • 
lan düşmanın askeri hedefleri -
ne karşı hücumları gittikçe şid
det kesbetmcktedir. 

Pazarı pazartesiye bağlıyan ge
ce zarfında İngiliz b<ımbardıınan 
tayyareleri, Belçika, Holanda ve 
Fransa sahillerındeki Alman is
tila üslerini mermilerle adeta de
lik deşik etmişlerdir. 

Kuvvetli tayyare teşekkülleri 
Alınan arazisinin QOk derinleri • 
ne girmişlerdir. 
Dü.şman bahriyesine de mu • 

vaffakıyetli hücumlar yaııılmıı;
tır. Bu hücumlar ellnasında bir 
düşman kruvazörü üzerine bir 
tam isabet kaydedilmiştir. 

Anvers üz~rine yapılan hü -
cuım, 3 saat sürmüş, büyiiık yan
ııınlar vukua ı:elmiştir. 

Ostand, 4 saat bombardmıan e
dilınis ve Boulogneda mendre • 
ğin cenup kısmındaki yang;n
dan başka birçok yanj(ınlar zu
hur etmiştir. 

İngiliz bombardıman tayya • 
releri Berlinin şimali garbisin<ie
ki askeri hedefleri de bombar -
dınıan etmişlerdir. 

Osnabdück ve Soest'te emtia 
istasyonlarında infili>klar vukua 

(Arkası 3 iincü sayfada) 

. Eritrede, 'büyük bombardıman 
filoları_: Assabda bahrive ıluş]ala
rına hucum etınis ve bir yangın 
çıkarılmıştır. Adi. Ugi ve Gura ---

lTALYAN TEBLİC1 
İtalvada bir mahal. 17 (A.A.)

( Arkası 3 üncü saııfad.a) 

.SIJVEY.Ş KllNAU 

VE ÇEVIU3/ 

Amerika harp 
gemileri büyük 
okyanusa açıldı 

• 
İngiltere Amerikadan altı 
bin tayyare moförü a!ac.ıık 

Santi~ • Kalifornia • 17, (A. 
A.) - Bahriye nazırı Knoks, A
merikan dıonanınasına mensup 
harp gemilerinden bir grupun 
Birleşik Amerikanın Büyük Ok
yanus sahillerine ı:itmek üzere 
dün Honoluludan hareket etmiş 
olduğunu bildirmiştir. 

Mumaileyh, her bıri 30 gemi· 
den müle$ekkil dığer iki 1ITupun 
ayni mahalle gıdeceklerıni ila
ve etmıştır. 

( Arkllsı 3 üıırü sayfoda) 

Türkkuşu Tayyareleri 
Mersinde uçuşlar yaptı 

Halk coşkun tezahüratta bulundu 

ÇARŞAMBA • 18 • EYLOL • 1MO Telg. labınb111 lkd•m. Te1. 211):> 

Alman/ arın 
Dünkü akını 
Hafif oldu 

---ı• 

lngilizler Alman n2 kliya 
gemilerinin yerini hultlu 

LONDRA 
DUn de Alm•n hüc-;. 
muna maruz kaldı 

Londra, 17 (A.A.) - Hava nc-
zaretinın tebli.iii 

1ngiliz Kroh siWı fabrika.suıda 501'I mtem bir maıcındi tüfeği tetkik ederken ... 

Dün l'(ece b;:.>ln·an hücumlar 
bu sabah erken nihayet bulmu., 
fakat daıha sonra daha kü~ük mik 
;asta olarak tekrar ba,laımıstır. 
ILondranın bazı .kısımlarına ve ci· 
varına bombalar atılmış. bir kaç 
Yaill!:ın cıkmış ise de sür'atle 
ııöndurulmiıstür. Bır haolah ııc
ve ete isabet vaki olmuşsa da 
ook $Ukür ölen veya varalanan 
yoktı;r. 

,ı-

Avam Kamorasın· B k•ı• • ı • d 
da Nutuk Söylive11 aşve l lfillZ Zffilf en 
ÇÖRÇiL Nazilliye hareket etti\ Galle'in cenup kısmında sd'ı:r

ler dışında kücuk bır mıntakı. ılt 
hır schire bombalar atılıntşı;a d:ı 
hasar hafiftır. - • Mühim beyanatta bu· 

lunmak için-gizli 

celse istedi 

Doktor Re/ ik Saydam I zmirde 
Doi(u • şimalde karanlık bn.· 

mao-,m biraz önce bır ka~ böll?'<~ 
ye bombalar atılıınıs. fakat ha.ar 
halli olımu.stur. Hevetı umunıı
yesi itrbarile insanca zavıat vuk· 
sek dcgjldır. 

geni imar f aaligetini tetkik etti 
Londra, 17 (A.A.) - İıı~ilız 

ı;alıil muhafaza te.skihi' na me1· 
suP keşif tayyarelerı bugıin sa• 
fakla beraber bıitün Mans mm· 
ta.kasında dü.:µnan sahilleri 'fızc· 
rınde devrive U<;uşları 'aDillIS· 

lardır. 

Londra, 17 (A.A.) - Bugün 
Avam Kamarasında beyanatta 
bulunan Çörçil Mısırdaki ha· 
rekatı mevzuu bahsederek İ· 
talyanlarm Sollümün pek ~eri
sinde bulunan esas müdafaa 
hatlarından pek uzakta bu· 
lundiıldannı söylemi~tir. 

BAŞVEKiL HATAYA GiDECEK 
İzmir, 17 (İlı.dam muhabirin -

den) - Başvekil Dr. Refik Say· 
dam bugün öğleye doğru 4emir 
konakta istirahat ettikten aonra 
öğleyin C. B. Partisi tarafından 
ııereflerine Kültürparkta Fuar 
gazinosunda verilen ziyafette ha
zır bulunınuıılar ve akşam üııtü 

AlnL&nların faaliyetine nak
li kelim eden Çörçil; •Bitler 
taarruzu kendisi için pek mü
nasip bulduğu anda yapacak
tır. Bütün miidafaa hazırlık-

larımızı denm ettirmeğe mec· ı' Ruz ve 1 t mecbur·ı 
buruz. Biz de düı,manm tc-
cenım iilerine çok hü~·ük zayi- k ( L k 
at verdiriyonız. Kuvvetinıi:ı: 

1 

QS er İ~ 0• 
(Arkası 3 ü11cü sayfada) 

ı....;---------• nununu imzaladı 
lngiliz Kraliçesinin • 

Amerika reisi dedi hi: güzel bir karan 
---·---

Vindsor sarayının eşyası 

fakir halka dagıtılacak 

"Vazifemiz, mentlekeHn 
. bir tecavüze kurban git· 
mesln• mani olmaktır .. 

Lon<lra, 17 (AA) - İngiltere 
ikral:içesi Windsor ..arayı mobil
yalarının hava akınlarından mü· 
tee.ssir olan fakir halka dağıtıl • 
masını emretmiştir. Bu mobilya 
kralice Viktorya zamanından 
ka:lma bir çok eşya meyanında 
giyecek, yatak takımları ve is
kemle ve saire gibi şıey !erden 
mütesekkildır. 

Maarifte yeni 
tayin ve nakil

ler yapıldı 
Ankara, 17 (İKDAM 'MUıhıılıi· 

rinden) - Maarif 'Müdürlükle
rinde yeniden tılvin ve becayiş
ler yaPılmıştır. Hazırlanan liste
ye l!'Öre. Hakkiri iMaarif Müdür· 

(Arkası 3 üııcü &o.!lfad4) 

ı, PEK YAKINDA 1 
Mahmut Yesari 

Nizamettin Nazif 
Suat Derviş 

........ 

Romanları, Jltüsaha bel eri, 
hikayeleri ile i k d a m 
tahrir aileııini bu üç bu· 
yük şöhretle de aynca tak· 
viye edilmi' bulat•ksınız. 

~ ----==---- -----

REİS RUZVELT 
Vaşington, 17 (AA.) - ~ 

rika Birleşik devletleri reisi Ruz· 
velt, dün 16 milyon Amerikalı • 
yı istihda1 eden Amerikan mec· 
burl askeri biz.met kanununu im
zalamıştır. 

Ruzvelt, bu münasebetle ya-p
tığı beyanatta demiştir ki: 

.Amerika Birle;ik devletl...-i, 
mukadderat vol!arı üzerinde en 
yüksek ehemmiyette bir dönüm 
noktasında bulunmalttadır. Faz
la zavıf oldukları icin teca"Üze 
lrnrlıan gitmiş olan bir çok mem
leketlerin uj{radığı mü~ lli . 
bete bil(ane l<alarnayu. Vazife • 
miz, memleketimizin bir tecavü-

( ATkası 3 üncü sayfada) 

İııeiraltına cldCt"ek bir ıe:ııinti 
yapmışlardır. 

Dr. Refik Sa-vdam müteakA>en 
vallılmakta olan şehir oteli. ııa
rai. santral, ~ h~ 

, inşaatını ve vollan tetkiık evle
ıınis ve Kültüroarka ıtiderelı: İn· 
~ ııavvonunu .ttzınistir. 
Başvekil Dr. l'lefık Savdıım 

. dün Fuardalri tetkikleri esnasm· 
da yerli pavvonlardım maada t
ran, !Macaristan ve Yueoslavva 
PQ'YVonlarını da tetk>k etmis • 
lerdir. 
Başvekilimh, bnııdan sonra aa

at ıt.30 de Alssıncaktan hususi 
traıle Nazilli istikametine hare
ket bnyurnıuşlar ve istasyonda 
vali Fnat Tuksal ve lr.omutanlar, 
belediye re.İlli Dr. l'z, Parti mlİ· 
fettişi Galip Bahtiyar Göbr. ,cb
rimizdeki nleh'uslar, Parti ('r -
k.Uu ve askeri rical tarafından 
ııiurlaıın:u~lardır. 

Başvekil, hmirden ayrılırken 
İzmir halkının gösterırıiş olduiu 
sıcak ve samimi tt!4yi teı.ahiirle
rinden çok mütehassis oldukla • 
:rmı ve tcşekkürlerinin '"' gili 
~lilere iblakını beledi~ e re
ısı J>r· Behçet Uzdan rica etmi -
tir. 

Ankara. 17, (İKDAM Muhabi· 
riDden) - İzmirtle bulunan Bas-

. vekilimiz Dr. Refik s .. vdam 
bir iki l?iine kadar şehrımize dö
necektir. Basvekilin ınutE"akiben 
bir haftalık bir is1 irahat icın Ha· 
taya harclı:et etmesi muhtemel-
dir. 

Manşın büyük 'bir kısmı rok 
dalııalı olmus ve düsman l'(emı· 
lerile sair daha ufak denız 'ası
talarının dai!ılarak birrr ~ığına· 
ca1r ver ara<lıı'h tahrnın cdilm•ı;.
tir . 

Sahil muhafaza teşkilatımız ~e 
milenn sıiıındıklan yerkrı bu· 
~ te..ı:rit etmiştir. 

---<>-----

Bulgar Mebuson 
meclisi fevkalôde 
içtimaa çağrıldı 

-· •·---
ROMADAKI BULGAR 
ELÇILIGiNİN TEBLİGİ 

Sofya, 17 (A.A) - Stefani a· 
jansından: Bugün neşrolunan bir 
kararname ile meb'u.san meclısi 
20 eylulde fevkalade surette ıç -
timaa davet edilmiştir. 

iTALYADAKi BULGARLAR 
~a. 17 (AA.) - Stefani: 
Romadaki Buis:ar elçiliği, 19'.:!() 

doğumlu Bul;;arların şimdiye ka· 
dar askeri hız.metlerini ifa et -
reemiş olan!ar:n bu hususta vn
pılacak muameleyi öğrenmek Ü· 

zere 25 ey lüle kadar elçiliğe n u
racaat etmelerini iliın etmiştir . 

Mühinı Kararlar 
-

' 

iTHALAT MALLARIMIZDAN 
ALINAN PRiM KALKIYOR 
Bu suretle ucuzluk temin et'ilecek 
Ticaret Vekaleti lt:balit Cl'Va

smın dahilde bw?ü~en da
ha ucuza satılmasını temin iıı;iıı 
tetkiltler yapınalrtadır. Bu ara
da normal zamanlarda tıevnel
milel ııiva.&ava ııöre. oabalı olan 
mracat ma11.anmızın fiaUannı 
indirebilmek i.cin buııüne kadar 
'ftrihne'lde devam edilen ihracat 
ııriınlerinin kaldırılması ve bu 
ııuretle ithallt esyasından da 
wiıııı alınmıvaralk bunlann da-

hilde daha ucuza satılrnnsının 
tt'mini düşiin-OJırnckted:r. 

Bu busu•ta vakında kat'i ka
rar verilecektir Esasen baro ,-u
ründen hari<-tt!kı fiatları dahılde 
ki nısbetini ııeçen ihracat rnad· 
delerirıllZe artık ıırim verilmesi
ne lüzum kal:mamıstır . 

Primler kal.d!rıldıktan sonra 
hariçten memleketimize ııelecek 
\>ütün maddeler üzerinde mülıiııı 
bir ucuzlama temin edilecektir. 
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SAYFA-! 

Büyük Tarihi Tefrika: 34 ==== 
1 RESOL 

- Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Muaviye Hasan'ı zehirlettiği zaman 
tam 77 yaşında idi 

(Hüı;ey,n). bu hali !?Örür ı?(ir- ı 
mcz. davanamadı. Artık, ortava 
atıldı. (lmaımı Hasan) ın oklar 
saolaı:wnu, olan tabutunu kucak:
lıvarak: 

ma geldığl DmaTt, büyük tees -
sur eserleri pterdi Derhal sır
undaılri reııP>:aılt ipekli eım-. 
le•-i çıkararak, idi bezden siyaıı 
bir matem ~ giydi. Gerek 
sarayda ve gerek şehirde, matem 
tutulınasıru., her tarafa siyah bay
raklar ••lmııs•ru em.retti ... Fa -
kat bütü3 bunlar, bir caninin ken
di eseri olan cinayetin~ 
ağlaması kabilindendi. 

- Eı- Allahtan korkmrvan .. 
Resu liıllahtan utanmıvanlar!.. Su 
hale bakın... Ma&ıvadazı elini 
cekmış olan masum bir sehidin 
tabutuna ok atma-k. hani!i dinde, 
Han~ı kavimde ııörülmüştiir •. 

Bır taraftan Resulüllahın kabrine 
hurınel ;?ÖsterdiRinizi iddia edi
~ Jrsunuz. Diger taraftan da, o
ıı · ı: sevgili torununun mübarek 
ıı aoın ı. oklarla lime lime ttınek 
ırnvorsunuz ... (Ehli Beyit) e kar
ş ı .alpleriniztle beslediğiniz hü
sumet ateşleri, sönmiyecek mi!. 
isJamiyet arasına sokmak istedi
j':ınız nifak hırsları dinmıyecek 

•• mı ... 
Diye, bağırnuya başladı. 
(Hüseyin) in bu feryatları. ba.7-

la.ın;.ş olan kanlı mücadeleye mu
rnı<kat bir sü.kfin verdi. Hüse -
yın, bundan istifade etti. Bu se
fer. Ehli Beyit taraftarlarına dö
nerek: 

- Gerek babam (İmamı Ali) 
ve ,!?erek kardeşim (İmamı Ha
san) kendi yüzlerınden bir dam
la bile islfıım kanı dökülmesin
den, mümkün oldu,i(u kadar ih -
tiraz ettiler ... Ben de onlar gibi 
hareket etmek isterim. Kıtalden, 
vazgeçiniz. Halanzlı,i:tın mes'uli
yelini, onu i.rt:iJcap edenlere ter
kedini:t ... Şehit kardeşimin mü -
barek niişını ortada süründür -
m ;velim. Onu ı?ötürüp, (.Bukay) 
kabrıstanına defnedelim. 

Dedi. 
(Hüseyin) in bu emri, derhal 

yerme e:etirıldi. (İmamı Hasan)
ın niişı, Bukay kabristanına nak
le<lılerek pederi (İmamı Ali) nin 
valıdesi, (Fat.ına bin Esed) in 
kabri yanına defnedildi. 

* Görülüyor ki, (Emeviler), 
(Hıi.şimi) banedanına karşı bes
lcdıklcri husumeti, evvela biz -
zat (Resulüllah) Efendimize .. 
sonra da, onun amcazadesi, da -
madı, fedakar şakirdi, mert ve -
kili, bütün halis müminlerin cid
den sevgilisi Hazreti (Ali) ye 
,l?Österdikleri gmi, şımdi de (İma- j 
mı Hasan) a k~ı izhar etmiş -

Medinede, Mua,'iyenin valisi o-
lerdi. 1 
lan (Sait bin Ası dan başka, 1-
nıamı Hasanln cenaze namazına. 
Emevi mensuplarından bır tek 
kı•i bile ~tirak elmedi. Ölülere 
hürmet, en büyük iru;anl.k va -
zifesi olduj\u halde, Ernevi sa -
ravında tc:rtip olunan zehirle öl· 
duru len imamı Hasanın tabutu- . 
na ok atanlar da, yine Eınevi -
!erdi. 

Bu hadi:ie. çak açık bir surette 
göster;yordu ki, bu aile husumeti 
böv lece sürüp gidL>eek.. Nüfuz 
ve .mdret Emcvilerin elinde bu
lundukça, (Ali Resul) rahat ve 
huwr yü zü .ı::örmivecektir. 

Mc21vıye, lmamı Hasanı hila
fc. ten feragate icbar ederken, ge. 
rek ::izli ve gerek aşik.ıir olarak 
onun hayatına hiçbir suikastte 
bulunmıyn<'ağına söz \'ermiş .. Ve 
bu sözünü de, bir ahitname ile 
tevsik etımişti. Eblısüfyanın o,ğ -
lu bu ahdine, yedi seneden fazla 
vefa gösteremedi. 

Aile husumeti ve saltanat hır
sı, onu bu büyük ve tarihi cina
vete sürükledi. 
- Asıl hayret ve ibrete şayan o
ian cihet şurasıdır ki, Muaviye 
hu hareketini pek mahirane bir 
rifakarlıkla setretmek istedi. !
.namı Hasanm, vefat haberı Sa-

Bu esnada, oldukça ehemmiye
te şayan bir vak'a geçti... Rsu
lü Ekrem Efnıd.Wnizin amcaza -
deleri c;tbni Abbas), o sırada 
Şamda bulunayordu. Muaviye, 
bu zatı ~ dav-et etti. 

- Ya iboi Aıbbas! .. işittin mi?. 
(Hasan bin Ali) vefat etmiş. 

Dedi. 
İmamı Huaııın Zl!hirlenerek 

vefat etmiş olduğunu duyan ib
ni Abbas, deriıa.l kaşlarını cata
rak: 

- Y5. Muaviyr! .. Bu dünya -
da, hiç hmı;e di)(er bir k:im&e -
nin çukurunu dolduramaz. Bu -
gün ona mukadder olan ölüm, 
yarın da sana f(elecek.tir. 

Diye cevap verdi. 
İmamı Haııan, (~) y~a ft-. 

fat etmişti. Bu itibarla, henüz 
genç sayılabilirdi. Eğer İl:ıni E -
salin meş'um zehiri olmasaydı, 
de:ha birQOk seneler y
mu.ııterneldi. Fakat Muaviye, o 
büvük cinayetinin icrasını em
rettigi zaman, tamam 77 yaşın
daydı. Yani, - en basil ve en ta
bü tabirile - artık bir ayağı, me
zara girmişti. 

Muaviye asıl maharetini, (~ 
de) yi imha etmek meselesi.oıd.e 
R(isterdi... Muaviyenin Mervan 
vası tasile yırptığı teşvike kapı -
!arak zevci (İmamı Hasan) ı ken
di elile zehirliyen bu kadın, son 
ihanet darbesini indirir indir
mez, derhal bir maşlaha bürüne
rek evden kaçmış.. Ensvanenin 
evine giderek saklamnıştı. 

(Arkası var} 

AÇIK MUHABERE: 
Bay (Aziz K.) a: İki melrlu -

lmnu.zu aldım_ Takdir buyurdu
ğunuz veçhilc; baslıca maksadı
mız, asırlardanbcri füzuli yere 
dimağlara kökleşmiş olan hura
fatı kırmak ve tarihi hakikatleri 
ortaya koymaktır. Çok yüksek il
mi kıymeti haiz olan mektupla
rınızla, beni ia.ima irşat ediyor
sunuz. Muvu:zah adr~injzin bil
dirilmesini, tekiden rica ederim 
efendim. ' 

ANADOLU 
HABERLERi 

Meclis Reisi Çankırı'd• 
Cankırı, 17 (A.A.) - Büvük 

Mıllet Meclisi reısı mebusumuz 
AbJulhal.ik R.enda seJıı; ınıze l!el
mis ve istasyonda ha.ii< tarafın
dan sevili tezahüratı ile karsı -
lanmıstır. Alıdülhalik Renda seh· 
rımızdc kalacakları iki .ı?Ün icin
de halk ile temaslarda buluna
caktır. 

BURSA MEBUSLARININ 
TETKİKLERİ 

Bursa, 17 (A.A) - Gruplar 
halınde vilavetinıiz kazalarında 
yapmakta oldukları tetkiklerini 
bitiren mebuslarımız dün tön
müslerdir. Mebuslarımız aksam 
Beledive salonunda müntehiPle
rinin de hazır bulundukları bir 
toolanh yıl1)arak vilaveti ali -
kadar eden ımı um.i isler üzerin
de ı?örüşmelerde bulunmuslar ve 
dilekleri tesbit evlemi.slerdir. 

Yazan: SELAMI 

Bedia üç seferinde de geç gel- ı 
di. beni üç seferinde de bir saat 
bekleıti. 

- Gene- !.{ehniyece.k! 
Endişcsile yüreğim '·opladı. Ge

ri döndtiın. Ve son bir kere daha 
arkama döniıp bakbğun zaman 
görundü. 

O göri.iniir görünınez, yol, dük .. 
kiınlar, dükkfin c:anıckanları, 
halk, her ~ey gözlerimden sili -
uiyor, yalnız ve yalnız onu, Be
din~·ı göriil'·ordunı. 

* Bedia bir kere daha e\'imde, 
yaıııında~·dı. Benimdi. Kolları -
mııı arasındaydı. 

Acaba onu sevivor muyum, 
senniyor muyum? diye dü~n -
müyordum. l 

Onu o kadar heyecanla, gel -
miyccek korkusunun verdiği bü
yük endişe ile bekliyordum ki, 
geldikten sonra, onu yamında his
sedince, onu okşayınca, saçlarını 
öpiince derin bir burur ve sü -
kfuıa kapılıyordum; ayni zaman
da da sarhoş oluyordum sanki, 
adeta kendimden geçiyordum. 

Bu öyle bir sarhoşluktu ki, b•
na söylediklerini bile dinletrni -
yordu. Söylediklerini pek kavra
mıyordum. Galib3: 

- B.ak ne iyi hdınım, işte r;e
ne geldim! diyordu. 

Ben yalnız ve yalnız knnılıla
yan dudaklarına, pmldayan dJ.
Jerine, dudaldanıu nemlenan-
ıliline bııkıycırdam. 

6e<lia bep • soiukbnlı, cm -

Rumenlerle 
müzakere 

burada 
başladı 

~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~ 
Dış ticaret dairesi reisi müzakerelerin 

bugünlerde tamamlanacağını söyledi 
E vvel'ki ~ Aukaradan sehriınize .ı?elmis o.lan Rumen tica-

ttt heyeti ile dün yeniden müzakerelere ba$1amnıııtır. Ta-
1:- ~t şirkıefuıde r.uxlan J?(irüşmelerde Dıs Ticaret Daire
sı reıs.ı Servet Be~ de bulunmustur. Toı>lantıdan sonra Dıs Ti
caret Dairesi reisi. müzakerelttin müsbet ıbir 8f'l<Ude vürüdültiiırii 
ve bu l?iinlerde tamamlanacıiını ııövlemistir. 

iplik stokları 
tesbit edilecek 

iplik fevzi•hnı halk 

sandığı yapilcak 
Pamuk iplii!i buhranı ve ihti

kiirı üzerindeki tetkiklere devam 
ed.i.lmelctl!di. 'Mmtaka Ticaret 
Müdürlüitünde Sanavi Birliltl u
mumi ldtıbi Halid G<*türi<iin i&
tiralrile bır toplantı vaı>ilmıs. sim 
dtV'C kadar dıokuoraıolar koooe
ratifi tarafından esnafa tevzi e
dilen iııliklerin bundan sonra 
Ha:lk Sandıh tarafından tevzi 
edilanesi muvab.k ıı:örillmW;tiir. 

ıMalimı <>ldüliu ürere kooperati 

hak1orda bir cok dedikodu -ve 
ş!kiyetler vapılmlölı. 

Diiıer taraftan fiat mürakılbe 
ıkootisyonl1 da bütün tüccarlar
dan ellerindeki iplik stokları i
çin beyanname istiveeektir 

BELEDİYEDE 

Yeni kömür depoları 
açılıyor 

Kapalıçarşının 

tamiri başlıyor 

Burada tecdidi hava 

tertibatı da yapılacak 
Vali ve Belediye reisi Liıt:fi 

Kutların -bir muharririmize ver
dii!i malt.nala .ııöre. Kaoalıçar
smın tamir olumnası için ayrı
lan 50 bin liralık tahsisatla bu 
'haita içinde faalivete <lıa.slaııa -
caktır. Tamir esnasında mecralar 
yapılacak, ım.Hıtelif kısımlarda 

tecdidi hava tertWıatı tesis ve ka
ranlık kısımlarda da pencereler 
açılacaktır. 

Bu meyanda lraı>alı carsının a
na volu ve M.alunutpasada Ku
vumcular caddesi ile dii!er bazı 
ana volları da asfalta tahvil olu
na<!aktır. 

MAARİF 

Mekteplerde havacılık 
Önümüzdeki ders vılı baJı."lci'll'I 

fübaren bütün mektep\erd~ ha
vacılık vardım sandıklart kw·u
lacak, havacılık te:ilci!atı ihdas 
edilecektir. Avni zarnand4 hava-

Etibank umum müdürü Rasit 
O&nan Gençer Ankaradan seh
rimize ızelmişlir. Umum müdür 
dün Belediyede Vali ve Belediye cilıi?a dair dersler de ver<lccek· 
ralsi Lütfi Kırdan z.ivıu·ellE: g(>. tir. Havacılık derslerinin m;;f-
rüsmüstür. redat pro.ı?ramına ilavesi icin a-

Sehrimizde bir vıllık kömür !Akarlar Vekaletler arnsında te-
mka mevcut buiundııilu anla- maslar yapılmaktarlır. 
şılır.;stır. Maamafih bir "andan , ... 
stok fazlalastınlımaktadır. Umum K "" ük h b I 
müdür Vali ile stok isi ve mev- UÇ • er er 
cut deooların ıhtiv .. ca lekabül -------------~/ 
e<iip ebmediği hal<kında görüs
mıi5'.iır. Hiılen "depoların kafi 
geldii!i l!Öriilımt'ktedir. Çünkü 
sa.tıslar azdır. Fakat me%im kıs
lııvınca halkın birdl'n tehacüm 
edcceQi ve kömı.ir satı$larının ar
tacai?ı nazarı diklrntc • l.uarak 
muhtelif semtlerde veni C:eoolar 
acılma:iı zaruri ~örülınlıstür. 

Şoförlerin elbisc:ıleri 
Sehrimizdeki otobüs biletcileri 

ile t;;ksi şoförleri icin B"ledive
ce tesbit olunan veni \'e '/ekne
sak kıyafet biletcileri de. soför
leri de hic memnun el>memistir. 
Bu elbiselerin inceliiiiı:ıe ıtıraz e
rlilmekted.ir. 

Y eıilköyde kömür fiatı 
Büvükada ve Yesilkövdeki ımk 

kömür satıs deoolarında resmi 
narhtan fazlava kömür satı.lcııb 
haber alınmıs ve Beled.iv.,oe bu 
şiddetle menedilm.istir. 

al% kad.ındı. İlk seferindeki put
hı- Beni seviyor muydu? .. Be -
nimle beraber olmaktan zevk dll; 

\yuvor muydu?. Bunu anlamağa 
imkin yoktu. Kurul.mııs bir b&
bek gibi geliyor, kurulmuş bir 
bebek gibi kendini sevdiriyor, kn
rulmuş bir bebek gibi çıkıp ~di
yordu. 

Olsun! .. Ben artık onun z • '< 
duyup duymadığını düşünmü -
yordum. Hatliı kendi duyduğum 
zovkc bile liliyttını. Eir şey bi
liyordwn: O yanımda iken r3hat
tıın. İçim, gönlüm rabath. 

Üçüncü sefer biraz daha müş
fik davrandı. Ben çekmeden ba
şını göğsüme dayadı, 

Ben söylemeden beni öptü, 
saçlarımı okşadı. Başımı göğsüne 
dayadığını zaman irkilmedi. Ben 
göğsüne büzülmüş durnyordıım. 

Bir müddet sonra doğruldu, 
yüzüme baktı, yanağuoa bir fis
ke vurdu: 

- Tembel dedi, kalk! 
- Böyle iyiyim. 
- Kalk, gene geciktim. 
- Hayır, bugün, seni bırak -

mam. 
- Bir, iki,üç!_ Kalluyo.rum!. 

* Çenberlita<;ta İsımail Se11k a-
dında biri bes paket eroinie ya
kalanmıştır. 

Sab>kalı eroincilerden Mustafa 
da Galatada ızezerken ü>tü aran
mı:;, mühim miktarda eroin bu
lunmuştur. * İstanbul 62 ve 66 ncı. Bevoi!
lu 44 uncü ve Sirkecideki 59 un
cu ilk mektep binaları ile Bev
kozda Pozhane köyü ilk mektep
lerinin esaslı bir sekilde tamir ır
lunmaları kararlaştınlmıstır. * Adliyede Asliye Ticaret, Hu
kuk ve ceza mıı!ıkemeleri teker 
hakime indirilerek adetJ eri coi!al
tılmıs ve yeni ı?elecek islerin ta
mamen veni teskil olunan mah

Jremelere verilmesi ve bövlece eSki 
mahkemelerin de ellerinde bi
rikmiş iı;leri intac etmelerine im
kan bırakılıınası münasip ıı:örül

müstü. Eski işler azaldıi!ından 
av basından itibaren veni isler 
biitün mahkemelere taksim edi
lecektir. 

- Kalk. Ben burada böylece 
kalacağım, sen bir daha gelin -
ceyc kadar buradan kımıldamı
yacağım. 
Bedianın göğsü kal.kıp indi, de· 

rin bir göğ'is geçirdib gözlerini 
gözlerimden kaçırdL nüne bn.k.
b. 

- Ne düşünüyorsun Bedia?. 
- Hiç. 
- Hayır, bir şey düşündün. 
- Sölersem darılırsın. 
- Söyle Bedia. 
- Bir daha gelmiyeceğim. 
Yaydr.n çıkmış ok gibi fırla -

dım ... Gene gırtla&mı dü&ümlen
di. Yer ~rMldı, odanın duvarla
rı döndü. Cözlerim karardı. 

- Gene ne oldu? Gene ne var?. 
- Hiçbir şey yok. Böyle ma-

ceralar iyidir, boştnr amma, çok 
sürnJ\!n1t~k ~artilc ... 

- :Neler söylüyorsun Bedia! .. 
- r>o,uyu. 
- Cok slirnıemek diyorsun ... 

Bizim nıünaM!betinılı ço'< mu 
sürdü? 

- Çok ya.. 

- Aman Bedia, seni hepsi hep-
si beş kere &öNilm. 

, " 
Bu da olmadı! 
Bel_ediye Kooperatifi ha
yatı aylardanberi hazır
lanan ikinci raporu da 

reddetti 
Be_ledi'lle memurl4n kooııe

rııtifi M'l/eti ..,...m.iwesi fet> _ 
Jcal4de olıınık toı>lanmı$tı1'. Bu 
ıctımada 1938 yılı,... ait mııhut 
dedikodulu he.saplar hakkı 

1 dıı tetk!k!er 'llllP<ln heııetin h: 
zırlııdıqı rııı:ıor mevzuubahse
dilmiştir. 

Neticede M-ııeti umumi'lle 
bu TııJIOT'Un; /c(mqrece muva
fık qörülmiııen eski raoor e
sas ittihaz olunarak tatızim e
dildii;ini qönnii$ ve veni rıı
poru da kabul e~r. 

Dalıiliye Veü.Jeti sicil me • . . ' 
:murın ve muamelit umam :mü-
dtirlü.klerinde fazla rıuuhman al
mak i~ bazı değişiltlikler yap
mah karar vermiş ve bu busus
tıı yeai bir k.anna projesi buır- ı 
lamış. ~u projeye göre ZO lira -
lık dahil olmak üzere küçük me
muriyetler ilga edilecek ve y.,..._ 
lerine 30 liradan başlamak üze -
re ..,nikler ihd-s edilecektir. 

Veliletlerlmiz uman :ı:amaa, 
maslalıat icabı olarak, kanunlar
da tadilat yapmak; bazı kanun 
maddelerine ek çıkarlmak, zana
retler karşısında yeni kanonlar 
yapmak mevkiinde kahrlar. Za
man değişince hükümler de de
ğiştiğine göre, idare metotları -
nın da değişmeleri gerektir. 

Ancak Maliye Vekaleti öyle 
zannediyoruz ki, defterdarlık k.a, 
nunlarına senelerdenberi ıslah 
etmek fikri ile hiç göz atmamış
tır. Halbuki bizce Devlet ı:*-

:::: 
Bunmı Ü.Zerine; heveti ida

renin tekrar t~ikler '1/aParak 
138_ 'lltlındaki suiistimaller ve llf:J/}"'rl bılanço hakkında bir raoor ha- ".At .ı. 
zırla'l/ıp heııeti umumtııe11e ı ..11[-
veMnesi kararlaştınlmmır. ~ Basra yolu ile 
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Bir salıtekli.r 
gaka/andı 

• 
Saffet Arıkanın karlını taklit 
ederek tavsiyeier yazmış! 

Sahte zabıta elbisesi ı?ivmek
ten mahkünıivetini bitirerek .ı?e
çenlerde serbest bırakılan Ah

ımet adın<la biri. dün veni bir 
sahtekarlık suçundan dolavı Sul
tanalmıet İkinci Sulh ceza mah
kemesinde SOrı?uva cekilerek tev
kif olunmustur. 

Ahmedin cebinde Milli Müda
faa Vekili Safvet Arıkanın Ma
arif Vekili bulunduıhı zamana ail ı 
üç kartviziti •buluıımustur. Sahte 
olarak basılmıs olan bu kartivi
zitlerden birinin arkasında Vali
ye, dii!erinin de Maarif Müdü
rüne hitaben ıı:ene Ahmet tara
fından yazılmış tavsiye eden ve 
bir is verilmesini bildiren satır
lar vardır. Diiierinin altını ise Af> 
met, kart sahibi ile akrahalıeuu 
anlatacak tarzda bir kac cümle 
ile doldurınustur. 

Bundan başka Ahınedin cebin
de sahte bir zabıta hüvivet va
rakası ile ı?ene sahte mühürlü bir 
nüfus cüzdanı sureti cıkmıstır. 
Ahmet kartları ve nüfus cüzdanı 
suretı ile hiı vivct varakasını sah
te olarak yaptıgrru itiraf etmis 
ancak bunları kullanmadığını 

sövlemistir. levkufen mu.hake
me edilece..1<.tir. 

3 bin liralık bir hırsızlık. 
Lalelide Resi tpa.şa caddesinde 

Hakim Rıza ıl1)artmanının dör
düncü dairesinde oturan Münıre 
isminde bir kadının 3 bin lira 
kıymetinde mücevherlerile 290 
lira parası aııartımanda bulun
madıi!ı bir sırada calmmsıtır. 

---·---
Hudutf•n B11sraya bir 

ton :: 2 lira 75 kuruş 
Buiioov Ticaret atase:mizıden 

Ticaret Odasına ııelen bir meılıı
tu:ota, Mevdanıelclıezıden Bai! -
dada kadar olan demir yolunda 
bir ton eşya için naklive ücre
tinin 5,5 sterline indirildiiti ve 
ayrıca Baıidattan Basrava ka
dar malın cinsine l!Öre. ton ba
şına 15 - 25 silin alındıih ve bu 
suretle hududumııWan Bası-ava 
ikadar bir ton esvanın Türk para
sile 32 lira 75 kurusa nakledile
bileceiti bildirilımistir. 

Mektupta Iraklıların memleke
timizden mühim miktarda kuru 
mevva ve i<;>ki istedikleri ve bu 
volda kat'i neticeler ahnak icin 
Irak'a bir ticaret mÜ!messili ızön
derilmesi derpiş edilımektedir. 

5 bin çuval kahve 
getirilecek 

Brezilva kahve sirkeli tarafın
dan Brezilvadan mübavaa edilen 
5000 cuval kalwe Liııbon liıma

nında kalmıştır. Bu kahvelerin 
ı?etirilebilmesi icin 
yapılmaktadır. 

tesebbiısler 

Halay Valisi şehrimizde 
, Hatav valisi Sü:krü Sökmen
süer Hatavdan şehrimize ırel

mistir. Mumaileyh dün Vali ve 
Belediye reisi IAtfi Kır<ları ziya
ret ederek bir müddet ıı:örüsmil&-

=~ polis tevkif edildi j 
Talat Bakmana adında bir po

lis memuru Altıncı daireden !!e
cen ve arabasına fazla karpuz 
yüıklemis olan bir arabacıyı ce
viıımclc ve zabıt tutma.me:k icin 
3 lira rüsvet almak iddiasile dün 
Adliveve verilmis ve Dördüncü 
sorgu hiikirrıli~i tarafından istic
vap olunarak tevkif edilmiştir. 
Talıadkata mevkufen devam edi
lecektir. 
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lerinden - Merkez Bankası milı
tesna - para almak güçlüğünü .,,,_ 
tadan kaldırmak laumdır. 

Haftıı tatili. kanunu gibı, Be -
lediyeler kanunu gihi, uzwı se -
nelertl.enbcri röviziyona tibi tu
tnlmamış bir çok maddelerin ye
niden gözden geçirilmesi çok 
faydalı olacaiı gibi, resmi dai -
relerde tediye sistemine yeni bit 
veçhe verilmesi zamanı da -ı -..u.m. ..~ 

Devlet teşkilatında para ahp 
verme sistemi çok iptidaidir ve 
bnııun için de çok &irüttir. Seki& 
.lmnı$ iç.in seksen kuruşluk ki -
iıt sarfedilir ve bu kağıtlar on 
sekiz elden ~. imza kollek -
siyonu halini alır. 

Maliye Vekileti gerek kendi ve 
gerek_ ~alkm işini kolaylaştlr -
nıa k ıçın, resmi dairelerdeki t&
diyelerde bankalar sistemini tat
bik etmelidir diyoruz. 

SELAMİ IzZET SEOES 

Mangal kömü
rü ihtikarı 

• 
Bir ay geçti, hala müs

bet netice alınamadı 
~al kömürü fiatları ıtittik

çe arlıma.ktadır. Fakat buna raiı
ınıen aliıkadarlar halit bu ıse el 
lı:ovmaınıslardır. Bir avdan fazla 
bir zaman evvel kömür üzerınde 
tetkiklere bat>lı~·an Beledıve İlt
tısat Müdürlü.R:ü c.alısmaıarın.ı. 
ibitiremem.iştir. Fiat Müral<abe 
kamisvonu da Beledive iktısat 
Müdürlüifünün bu husustakı ra
norunu beklemektedir. Netice ,_ 
tlbarile halkın en tıüvük ihtiva
cı olan bu madde üzerindeki ın
ti.kiir ıtittikce siddetlenmektedir. 
Alakadarlann bir an evvel bu isi 
halletmeleri ve kömüre iiza.m1 bil 
satıs fiatı tesbit etmeleri beklen
mektedir. 

ı Ankara borsası ı 
-17. 9. 940 -
Kapanış fiatlan 

Acıl-. 
1 Sterlin 5..24 

100 Dolar 132.20 
100 İsvicre Frc. 29.605 
100 Drahmi 0.9975 
100 Leva 1.622:1 
100 Peçeta 13.90 
100 Peni! 26.53"25-
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.175 
100 Yen 31.13'15 

ESHAM VE TAITV!LAT 
Merkez Bankası peşin 102.50 

Halka sıhhi öğüt afişleri 
Halkımızı verlere t<ikürmekteo 

CÖP atmaktan. wllarda dumıak
tan menetmek ve caddelerle kal
dırımların daiıııa sağ taraf!arm
da vürümive. hastal.!k ve ,nıri.
ro;ılarla mucadelevu tesvik et
mek üzere Belediveoe büvük di
var afişleri hazırlanrnı;tır. 

Bu afisler cadde ve mcvdan -
!arla umu.mi mahallere astla -
caktır. Avrıca sinemalard'l da 
filmlerden evvel ilanlar yapıla
caktır. 

Zabıta derhal tahki·kata basla
mış, apartmana anahtar uydurul
duR:u süphesi hasıl olmakla be
raber hizmetçisi Bedrive de zan 
altına alınmıstır. Calin.an mü
cevherat ve paraların buıı:ünler
de mevdana cıkarılacai!ı umul
maktadır. 
~JI 
R A H A V E T vaffak olup da gözlerini açm

- Kafi .. Bnndan sonra can 
sıkar, tadı kaçar .• 

l\fünnkaşa etmek, yalvarmak 
neye yarar? .. Tutunacağım biç 
bir yer yok. Karşımda bir buz 
külçesi dınuyor: Dümdüz, yek -
pare bir buz külçesi... 

Rastlaştığınıız zamanlardan; o
nu herkesin içinde gördüğüm 
günlerden; öyle lakayt, öyle kay
gısız konuşuyordu ki, o anla
rın, o günlerin kıymeti kalını -
yordu ... Halbuki ben o anlara 
ne büyük kıymet veriyordum... 
Onu berkesin içinde, herkesle be
raber gördüğüm zaman icim tit
riyordu, onunla herkesten kurtu
lup yalnız k:alayun diye yanı -
yordum .. Onun llikayi hali ise o 
anların değerini biçe indiriyor -
du. 

Her sözüme, baı.an dinliyor -
muş, bazaıı da yarı dinliyormuş 
gibi, hazan bütün, hazan yarım 
cevap veriyor, tesadüflcrimizin 
kıymetini haçmyordo. Benimle 
gayd soğukkanlı, adeta cok ya -
hancı imiş gibi konuşuyordu. Söz
lerime sakin cevap veriyordu. 

I Arkası vıır J 

AYLARI 

Gazelelerin verdiği haber -
lere göre belediye yolların ta
mirine başlıyacalmııı;. Daimi 
Encümen projeyi tasdik et -
miş. N anemollaya: . . 

- Üstat, yalcmur mevşıııu 
geldi. Bu, her sene aı;a~ yu -
karı böyle oluyor. Ne diye a
caba yaz aylan içinde yollu 
tamir edilmez? .. 

Dedim. Şakaya boğarak Şll 
cevabı verdi: 

_ Ynz ayları rahavet ayla
ndır. Daim'i Eııcüınen sehep 
ne olursa olsun daima yol ta
miri için sonbaharı bekler. 
Bunun içindir ki, Daimi En -
cümene mevsimlerin husu
siyetine göre kararlarında iti
na gösterdiğinden dolayı ay
rıca teşckkiir etmeye biz t... 
tanbullnlar borçluyuz. 

K AD 1 N 

BU·-

Dokuz sene gözü kapalı ka
lan bir kadın ameliyat mu -

ca: 
- Aman etekler ne kadar 

klSalmış, 111Dda ne kadar de -
.. · · ı r 
~ .. 
Demiş. Nanemollaya; 
- Amma tnlıaf üstat, dün

yanın halini görmeyip de kısa 
etekleri görmek değil mi?. 

Dedim. Bir cümle ile şu ce
vabı verdi: 

- Şa ma, kadm bu!-

E L BETTE 

OLUR .• 

Suadiyede bir otomobil lal -
r.ası oldu. Nanemolla ile kon..
şuyorduk da: 

- Evet kaza oldu, fakat, lru 
da knlağımwı küpe oldn ise 
ne mutlu. .. 

Diyerek devam etti: 
- Asfalt toz bulutu i~inde 

bulunur, yaya kaldırımı ol -
maz, bisiklet alaylarından ö -
kü:ı sürülerine kadar her 5cy 
yol üzerinde bulunursa •;lbct
fe kazalar önlenmez .. En ev -
vcl yaya kaldırımı ve •ulama 
jşi yoluna konmahdır ki vol -
<fa yol olabilsin! A. ŞEK.İP 
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Mısıra karşı 
• 

(Bu; makaleden deı-am) 

Hind kongresi ' 
lngiiiz cesareti

ni takdir etti 

Alman Planı 
altüst oldu 

Daily T elegraph isti· 
la teşebbüsünün geri 
kalacağını yazıyor 
Londra, 1 (A.A.) - Dailv Te

leııraı>h ııazetesinin Jlavacılıik 

'Hitler lsponyol 
ve ltalyan Na
zırlarile görüştü 

Türkkuşu Para ••t 
cüleri Mersinde 
Halk tezahürat yaptı 

Merı;in, 17 (A.A.) - Hava 
kurumuna mensup tavvareleri
miz dün buraya gelmiş vali, k<>
mutan, Belediye ve parti reis
leri. hava kı.ııMm1ı azaları. ve 
milli teşekküller menııuolan ile 
on bınlerce halk tarafından ha
nrecle karşılannıışiır. Parasüt
ciileri:miz atlama ııösterilerinden 

Öll"e Emin Ali Yasın tarafından 
havacılığa ait bir söylev veril -
mı~ 'bundan ııonra tavvareler 
uçuşlara başlamıı;. Parasutcüler 
halkın coskun tezahüratı ara -
ınııda muvaffakıyetli atlayışlar 
vaımıışlardır. Atlayıcı bavan Mu
zafferle Edibeve karsı ızösteri
len takdir hisleri ook icten ol
mustur. 

13 Eylül C111na 

ri bulundukça ltalya ile Mı>ır 
arasında harbin öntine geçile -
mezdı. Mısır, bugün dcj:ilse, ya
rın İtalya ile harbt:\mck ıztıra -
rındadır. 1\-Icğer ki o kadar mü - A v~u~alılar, bilhassa de-
cadeledeıı sonra kazandıgı istik· nızcılcr, ayın 13 ü, cu .. 
lalinden vazgece. Mısırlılar, bizi ma gününe rastgelirse, iki defa 
ve kanalı ha İngiltere, ha ltalya uğursuz sayarlar. Çlinkü, onla-
müda!aa etmiş; müsavidir; ara .. ra göre sayılar arasında 13 ra-
larındaki harbe seyirci kalırız, kamı, günlerde de cuma uğur -

Gandi kongrenin ka
rarını tasvip ediyor 

Siınla, 17 (A.A.) - iıutiliz mil
letınin ııösterd.ıgi cesaret dola-. 
vısıle takdirlerinin resmen bil -
d.ırıimesini karar altına alan Hint 
konı?rcsinin bu hareıketini tas
vıp eden Garıdi söyle demiştir: 

•Saint Pauı kilisesine ika ed.i
·ıecek herhangi bir :ıarar ıbeni 
BenaTes'e ika edilmiş bir zarar 
kadar ıniiteessir eder• 

---o --
yaralanan İngilizlere 

yapılan yardım 
Melbourne. 17 (A.A.) - Avus

tuıalva basvekili, federal kabıne
n:n Alman baskınlarında ölen ve 

·Ya alanan İngılizlere vardım i
cin 50.000 İngiliz lirası tahsisine 
karar verildiı?.ini bild irniıstir. 

Antonesko terfi etti 

muharriri ŞUDları yazmaktadır_: 
.İngiliz hava k.uvvetıennın 

Maıış denizindeki lıman!ara ın
dirdiqi darbelerden sonra, Alman 
istila teşebbiisii qeri kalacaktır. 

Alman istil.cisının hazır!andı.iiı 
limanlara kar~ İngiliz hava kuv
petleriııin miithis hiicumJan, Al-
11ıaıı1arııı fngi!terelje taarruz ~lan 
Zarını altüst etmiştir. Fakat ln
qiliz taı111arelerinin bü.11iik ~ası>
rat 11apmış olmalarına raqmen 
Almanlar gemi ve mavna uıama
ııa dcı-am etmektedirler.• 

Maarifte nakiller 
(Baştarafı 1 inci saı;fada.) 

lüitüne Ri-ze Maarif müfettisi 
Ali Arslan, Zonguldak Maarif 
Müdürlüi!üne Çoruh 11aarif anü
dürü Hamdi. Gümiisha:leve Kars 
Maarif müdürü Vehbi, Bursava 
Kavseri Maarif müJürü irfan 
tavin edHmisler<lir. 

Bükres. 17 (A.A.) - Kral E
mirnamesi ile tümgeneral Anlo
nesk-0 yerUd.en muvazzaf hiııme
te alınmı:ı "" korgeneralliğe ta-

vın ed.ılmist'.r. • Mısır toprağında 
Ankara ılit mekteplerı (Baştarafı ı inci saııfada.) 

Ankar!J, 17 (İkdam muhabirin~ Resmi tebliğ: . 
den) - llk mektepler bu sene~ Dün gi.ındüz Sidi-el-Barranıde 
tedrisatlarına 23 eylül pazartesı kıtaatrmızla İngiliz zırhlı mufre-

1 

günü b~lıyacaklardır. zeleri arasında çetin muharebe-
•- I! ler cerevan etımiştir. Muharebe 

Ç Ö R Ç 
• L ı cölün ısiddetli rüıı:ıarmdan te
l vellüt eden kum bulu!ları ara

(Baştarafı l inci salifada) 
karada ve denizde bilhassa a
dalarda dai.ıni surette artmak
tadrr Hava muharebelerin -
de şhndiki holde her iki ta _
raf da kuvvetlerinin ancak hır 
kısmını kullanmaktadır. Fa -
kat daha şimdiden düş~~nın 
çok büyük olan adet faıkiye
tinde büyük yaralar açıl_cbğı
na dair elimizde kuvvetlı de
liller vardır. Neticeyi büyük 
bir emniyetle bekliyebifüiz. 
Düşmanın sivil halk üzerine 
yaptığı hücumlar bilhassa 
Londra üzerine temerküz et -
tirilmiştir4 Bunun ga)CSİ tam 
bir panik doğurmaktır. Bu su
retle İngilterenin sulh yapa
cağını t:ıhıniıı gibi bir aptal -
lık gösteriyorlar. Kral sara -

, üzerine evvelden hazırla -
ııarak bir çok defalar tekrar 
edilen hücuınlarııı barbarca 
bir hareket olduğu, c[kiırı u
ınumiyeyi şaşırtmaktan baş
ka bir ~ayeye matuf bulun -
madğı aşikardır. . . 

Son oıı beş günde 2000 sıvı! 
ölınüs ve 8000 i de yaralanıruş
tır. Bir çok hastahaneler, abi
deler hasara uğramıştır. Fa -
kal bizim harp kabiliyetimize 
i ka edilen zararın bu kadar 
küçük olması haki!iaten saya
nı hayrettir. 
İstikbalde şiındikilerle kıyas 

cdilnı:yecek derecede şiddetli 
hava harplerine intizar etme
liyiz. 

Hava hücwnu halinde mü -
dafaa ter!ibatımıza ait bazı 
mevzular vardır ki bunlardan 
hafi olarak bahsetmeyi tercih 
ederin\. 

Meclise bir çok şeyler söy -
!emek arzusundayım. Bunwı. 
için hafi celse akdetmekliği
ınizi teklif ediyorum.• 

Avam Kamarası başvekilia 
bu teklifini kabul etmiştir. ------------· 

sında devam etmektedir. 

İngiliz bombardımanı 
(baştarafı l inci !~.:~fada) 

gelmistir. Alman sahili önünde 
7000 tonluk bir iaşe ,geınısi ba
tırılmıştır. Gris - Nez burnun -
daki top mevzilerine de bir hü
cum yapılmış ve civardaki or -
manlarda yangınlar çtkarılmış -
tır. 

Lond:ra, 17 (A.ı\. ) - İngilte
renin cenubu şarki sahilindeki 
İnl!iliz topları. dün, Fransız sa
hili boyunea seyremıekte olan 
bir Alman ızemisi üzerine ates 
açmıştır. Alman batarvaları. mu
kabele ebnislerdir. 

Bu.gün Pas de Calais boğazın
da şiddetli bir bora esmektedir. 
Bu bora ııonba!ıarın ilk fırtınası
dır. Küçiik naklivel<>rle her tür
lü ihrac hareketi buı<iln icın im
.kansız ,görülmektedir. 

RUZVELT 
(Baştarafı 1 inci saııfadaı) 

ze kurban olmasına mani olmak
tır.• 

Mecburi askeri hizmet hakkın-
daki kan.un mucibince. 4-00 bin 
kişi silah altına ,ağ"lrılacnktır. 
Bunların arasında 36 bin de zen
ct v:ırdır. 

Amerika harp 
gemileri 
(Başmakaleden devamı) 

Ncvyork, 17 (A.A.), - Detro-: 
itten Associated Pres~ e. gele~ bır 
t lgrafta İngiltere hukümetının 
~lls _ Royce M~rlıne yakında 
6000 tavyare motoru sıııarış ede
ceği bild.irilmekte<Jir; Ay~ı za -
manda İngiltere hukumetı 10.000 
mot.ör daha sipariş etmek hakkı
nı muhafaza e<lecektır. Te~I=~: 
tın 10 ey sonra başlıyabılecegı 
tahmin edilmektedır. 

• 
Görü~m• 1,5 saat sürdü 

Bertin. 17 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bild.ıriyor: 

Hitler bu<7Ün ltalya miisiemle
ke nazırı Teruzzivi kabul et -
anistir. 

Hitlerin İspanvol ve İtalyan 
nazırlarını ayrı, ayrı kabulün -
de Alman hariciye nazırı Von 
R>bbcntrop da hazır bulunmu.r 
tur. 

Hitlerle Serrano Sumer ara
sındaki ı;ıörüsme bir buçıılı: saat 
sürmüştür. 

Karaburun'un kurtuluşu 
Karaburun, 17 (A.A.) - Kara

burunlular l:ıugün içten tezahü -
ratla kurtuluşlarının 18 inci yıl
dömımlerin kutlamıştır. 

KISA A.JJANS 
HA SERLERi 

* Stokhol,.ı, 17 - (Ste!ani) Oslo
dan bıldirildıginc göre,. Hitlerin bir 
emı·l mucıbince Norveçte bulunan ve 
mktarları 1900 den ibaret olan bütün 
harp e::oirleri ~crb~t bn·akılmışlar

dır. * Londra, 17 - Şin1ali Rodesia, İn
gıJterc hükümelinden 200.000 İngiliz 
lira:sı istıkraz edılJncsıni tasvip et
nliştic. * Bertin, 17 - Alınanya haricıye 
nazırı Von ltibbcntrop bu a~m Ad
lon otchnde İspanya d:ıhilıye nazın 
Sevrano Sumer ~eL·efıne bir resmi 
kabul yapuu~tu·. * Mek>ıka, 17 - (D.N.B.) Ekselsi
or gaı.~tesının verdigı bir habere na• 
zarao, Cenubı Kalıforniyada bır Ame

rikan denlZ Wsü tesisı iınk.:ıuı etra
fında Amerika ve Meksika milines
sillcri aı·asında gayri resmi müzuke
reler cereyan etn1ektedır. 

* Madrit, 17 - (D.N.B.) Dört se
nelik bir inkıtadan ıı;cnra Bertin ile 
Madrıt araaında bugün .ı:c: defa ale
ıact~ bir teh!fon mu:.,..~re5i yaptl
mıştır. * Stokholm, 17 - (D.N.B.) 5600 ton. 
luk İsveç gemisi Lapponia Atlantik 
denizinde kontrolünü kaybederek 
suların cereyanına k:lpılmıiillr. DU -
meni i~lcnıcınekte ve gem:. n petrol 
depo:.;u aknıaktadır. {A.A.) 

Belçika hükumeti da-! Bir Alman ıpor ekiqi 
ğılmıya karar verdi j t alkanlara geliyor. 

Vişi, 17 (A.A.) _ Havas ajan- Berlin, 17 (A.A.) - İzhar eıdi-
st bildiriyor· len arzu üzerine Rayhs sııor ~ 

· fi, ilk teşrin ortalarında 80 dı::işi-
Fransız toııraldan üzerinde lik bir ekiple Balkan ıınemleket-

faaliyeti arta sadeoe nazari kal- !erini ziyaret edecektir. 
mıs olan Belçika biikUmeti da- Bu seyahatte ııave. cesitli sııor 

.gö.;;terileri ile Alman modern 
beden idmanları ha'k:kında ~ 
fikir vermektir. 

iWmıva karar vemı.istir. HükU
met erkanından. bazılan husuııf 

mahiyette Fransad.a kalacak ve 
bazıları da vaıbancı maınleketle-
re ııidecektir. 

Bu karar, ,umanlar tarafından 
i$ııal ~ olan memleketlerin 
diplomatik 'rnfunessilleri ill!asına 
mütedair •karar üzerine verilmiş
tir. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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• -
Soldan sa~a: 
1 - Harbin sirayet etmns.inden 

korkulan yerlerden (cemi). 2 - Üc
retle calı~an. ebeveyn ve çocuklar -
dan tc~ckkUl eder. 3 - Neşredn, 
başımwn süslerinden. 4 - Herkes 
ona vurur, ters çevirirseniz bir ~Y 
söyleyip başka bir şey kac:detme olur. 

5 - Bir hayvanın ter .· i ve meş-
hur bir san'atkdruruz4 6 - Bir emir, 
bir soru ed:ıtı, 7 - Bir eınır. Kı -
mıldann\amıyG. mahkômiyet. 8 - İ-

Alınan ekipi, Bükres. Sotva. 
Belıırad, Atina ve Olirnpiavı U
varet edecektir. 

Ankara at yarışları 
Ankara, 17 (İkdı>m muha.bi -

rinden) - Ankara sonbahar at 
yarışlarına 29 ey lıilde 19 Mayıs 
stadyomunda başlanacaktır. 
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EYvelkl bulmaeaDJ.D hall<dllınit ııekli 

badet. 9 - Hamamlarda bulunur. 
Yukarıdan aşağıya: 

1 - İstanbulda bır semt. 2 - Btr 
soru edalı, büyük. 3 - Bir işe eb
liyeti olmaklık. 4 - Bir çeşit bilküm
dar. genişlik. 5 - Yarllil. 6 - Uzak
taki şeyleri göstermek için kulla
nılan tabirlerden, bir emir. 'f' - ~ 
nuşma "'asıtası, söz, 8 - Bjr dil. 9 -
Bir ağaçtan sızar, bir harfin okun..,.._ 

diyemezler. Bunu derlerse btik- •uzdur. 
liıllerini kaybeder ve tam' bir e- Alman gemicileri buna o ka-
sarete düşerler. Çünkü bir mil- dar inanmıslardır ki Büyük Harp. 
Jet, istiklalini, evvela kendi mü- te denizaltı gemileri, ayın 13 ii, 
dafaa eder . .!\lısırlılar, İngilizlerin cumaya tesadüf ederse, denize 
Y_anında yurtlarını ve istiklalle- cıkmak isteme:ılerdi. Bazan, san-
r~i m~dafaa etmelidirler ve ki, 13 rakamı ile cuma günü, ha-
şuphesız edeceklerdir. kikaten şeamet dolu imiş g;bi, 

2. - ~ollüm'e karsı yapılan Olllara uğursuzlnk getirirdi. De-
hareketi askerlik cephesinden nizaltı ~em.ilerinden biri bir 13 
tetkike gelince, l\lısırın müda - cuma günü, isteıniye istemi~e 
faası, ~~m~n Sollüm'de yapıla- sefere olnn,., o akşam, başka bir 
~ degıldır. Bu müdafaa, İngi - deıılıaltı gemisi görerek torpili 
lider tarafından 250 bin ki,i basmıştı. Bu gemi berhava oldu. 
tahmin edilen İtalyan ordusu Torpili atan gemi, ötekinin mü-
çöle girdiktea ve su meselesi ha- rettebatınılan sağ kalanları top-
yati bir ehemmiyet kazandıktan !&~ :&aman hayret ve dehşet 
sonra yapılacaktır. İtalyan ordu- ıçınde kalmıştı. Çünkü bu Al _ 
su, büyük kuvvetile, sahili taki- d !ılı b maa. enizaltısmın torpillediği 

mec urdur; denize İngiliz - ııemı de Almandı. Bütün müret-
ler hakimdir. Taarruzu durdur - tebat kumandandan en genç no-
mak ve mütearra:ı per:şan et- fere varıncaya kadar hepsi bir-
mek için, onu susuz bırakmak. den; 
kafulir. Bunun için de, İtalyanla- _ - Uğursnz 13 cuma! diye ba-
rın kendi üslerinden uzaklaşma- gırmışlar<iı. 

ları, ikn1al ve iaşeyi ten1in eden .~u eylül ayının 13 üncü gü-
menzil hatlarının uzaması ıazım- n~ de bir cumaya rastgeldi. o 
dır. O zaman denizden ve havn- gun uçan. t~yyareciler, dt'nize çı-
dan İtalyanların rerilerine tev- kan. gemıcıler, hep istt'ıniye İS· 
c~h edilecek darbeler, çok mües- temıye, başımıza bir bel:i aeJecelı 
sır olacaktır. d. h k t ~ ıye are e etmişlerdir. Bun -

O havaliyi bilenler, çölde ha - !ardan 13 cumanın uğursuzlıı _ 
rekitın ancak ikincitesrindcn iti- ğıma inanan ve inanmı;yan hic 
haren yapılabileceği kanaatin - ha•·!isi, uğursuz gün diyerek be-
dedirler. Italyanlar, İngilizlerle laya uğramışlar, fakat büyük ek-
Mısırlılarm daha fazla hazırlan- seriyeti ölümle karşı kar~ıya gel 
malanna meydan vermemek i- dikten ve Azraille seliimlaştık _ 
çin, hata kızeu olan eyJUI gü - tan sonra kurtuldukları halde, 
neşinde, harekiıta başlıyacak o- yine 13 cumanın uğurlu olduğu-
lıırlana, bu aceler.in kendileri _ na inarunanuşlardır. 
ne pahalıya mal olması ihtimali Gelen har- haberlerine balu-
çok kuvvetlidir. lırsa, 13 eylfıl cuma günü Al-

. İngiltere içi;'!, Avııstralya, Ye- manlara uiursuz, fakat İngili.ı _ 
nı Zelanda, Hındistan ve hatta !ere uğurlu olmuştur. Nitekim 
~nubi Afrikadan Mısıra birkaç İngiltere kralı haşmetlu Altıncı 
tümen daha getirmek ve İtalya- Jorj'un oturduğu Londra'daki 
nın sayı üstünlüğünü azaltarak meoıhnr Bukingam sarayına bom-
~':li;~I bir müdafaa yapmak ki- balar düştüğü halde, muhterem 

\ 
Kral ile ailesi erkanına hiçbir şeJ 

!!~=;~~AB~İD~İN~~D~A~VE~R~~o~lıniamiıııitır. A. D. 
i stanbul Astiue mahkemesi i

kinci Ticaret Dairesinden: 

W. J. Peı1tins ve P. C. A. Le
ette tarafından S. Novvü ve şe.. 
ri.k::i namına F1F: 501341 No.lı "" 
3/9/!M.0 tarihli ikeside edilen 1472 
lira 34 kuruşluk cekin muhata
bına 1ıönderilirken. volda ceki ıro
türen yazıhane adamı tarafın -
dan kavbedilmesi üzerine şir
k-et v..kili avukat Sevin tarafın
dan ma.lıkemeye mii:ra<:aatla sö
zü ııecen cekin iptali taleu edil-

Şöhreti dillerde destan son sis
tem •Mirofonik maki.nelerle• 
mücehhez İstanbulun en çok 

rağbet gören 

FERAH 
Sineması. Telefon: 21359 

BUGÜN 
YENİ MEVSİME BAŞLIYOR. 

1-ASYADA 
KOPAN FIRTJNA 

İstanbu! İkıncı Tıcareı Malı- ı 1 melde mahkemece keyfivetin SESU BAYAKAVA - CON-
kemesinden: 

1 
s T l N B u L B EL E o I y Es 1 N o E N 45 ı<iln müddetle ilanına ve işbu BAT VAYT _ CORİN LU-94ot~Oti cek ilan müddeti icinde anahl<e- CHRE 

Bevazıtta ÇarJıkapıda seoclci ••mıı••••••••••••••••m•• .... ••••d m. eve_ ibraz edilmedi"' takdird., 1 2 Ôlu-m M k• • 
h 

'" - • ınesı 
an 39 No.cıa muKım Nesım Fa- & ıptaline karar verilece.iri Ti<:aret 

racı laralııı<laıı 3/9/9·hl •,arıhli 
3710 

sayılı belediye ıstimlak kanununa tevfikan istimi/ikinin umumi kanununun 438 inci maddesi mu- ı Salnrsn:lıkla beklenilen büyük 

imza.ı ve 5/10/94il larihinde va- menfaatlere u,ygw:ıluğu ta"1ik edilip mezkur kanunun 8 inci maddesi mud- =~cib~· ~inee~~il~an~~o~ıun:ur~.-~(~29:0~8=6~)-~==A:m:e:r:i.ka::n:•:i.o:e~m=•:r:o:m:•:nı:=~ 
cLbtitte<l'ive ve Carş.ıkaoıda Deri- bince 720 lira kıymet takdir cdilmiı; bulunan Yenicami Çelebi oğlu AJ.led-
ci ve kö~lecı SJ..ı.d:llKın Çıprut din mahallesinin Yenicami avluswıda kadastronun 381 inci adasında 8 par- y; 
emrine 'erilmiş be, vuz liralık. "" . anıt •lıı•m sel ve c,.,ki g4 yeni 49 kapı No.lı ki'ırgir dU&ka.nın tapudan alınan tasam.ı! f PEK'TE 
bır kıt'a senet mumaılevlı :;aıa- · ,_,_ kaydnua 14/120 hlıse.me hıp Ru..;,eye hu kıymet tebHğ edilmek i.o-

Diilıyanın en ltüyük Rejisörü 

ALEKSANDR KOIU>A'nm 
mon Çıorut tarafından acık ola tenil~ı.ş ise de ikametgahı tesbı.t edilemediti zabıtaca ~ılan ta.':ıkikat-
rak Rci:ıel ı\!nranı \'e Bırader tan anlaşılmış oln111kla bu kanunun 10 uncu maddesinin taUıilri icabetti-
leri sırkctine ciro edılmis Ye ğinden teblig varakalarının harit.u:ile birlikte birer nüshasının bu dükkJı-
mezkür si.rket tarafından z.ivaa na diğt::r nüshasının ait okluğu belediye d.airesiııe ve 3 üncü nüshasının da 
uğramış oldu:iundc.ı.n bübahı.s Sir- umunla m:ıbsu.i mahalle 20 gün mtiddeUe talik edildiği ilan olunur. 
ket vekilı avukat Bcnı;ivon tara- (8833) 
fından mahkl1mcve müracaatla / 

sözü gecen senedin iptal: talep 
edilmekle mahkemece kevfivetin 
45 gün müddetle ilanına ve is
!Ju senet ilim müddeti içinde malı 
kemeye ibraz edilmediği takdir
de iptaline karar verileceği Ti
caret kanununun 638 inci madL 
desi mucibince itan olunur 

(29062) 

İmtiyaz Sahi!>i ve Neşriyat Di
rektörü: E. IZZET. Basıldığı 7er· 

SON TELGRAF Basımevi.. 

_s_eyo_oı_u_v_akı_fla_r_m_rek_tö_rıu_ou_nde_n~I 

2000 

750 

Eski laımerhatun yeni Çukur mahallesinin kurum sokatında eoki 
(2!i) mükerrer yeni (4.5) sa7ılı k3rgir hane. 

Bcşiklaşta eski Şenlik Dede yeni Vişnezade eski ada yeni ar
mağan ookağmda (5) sayı!J ah,;ap beş odalı hane. 

l\lilyonlar sarfile hanrladığı ve 19.000 FİGÜRAN'm i>;tirak ettiği 
muazzam sah nelerle dolu 

Ka~lı cla."V'a 
Şahe~eri ııösterilecektir. 

AŞK - HEYECAN - MUTHIŞ - KORKUNÇ 
SAHNELER 

" MUAZZAl\I 

_ Bu akşam MELEK yeni sinema mevsimine başlıyor. 

Kadınlar Oteli 
Baş rollerde: ANN SOTHERN - LİNDA DABELL - JOYCE 

COMPTON 
Aynca: 1 - TAYYARE ile getirdiğimiz en son FOKS JURNAL, 

2 - RENKLİ MODA GAZETESt 

•Mucil<e Ymtan Adam• 

[!]-- ı AZAN, M. Sam; Ka"yel - :!Ji 
KANUNİ SÜLEYMAN 
VİYANA KAPILARINDA 

mekten imtina etmişti. Fakat. va
ziyet çok vahım olduğu için ve
zirler Sultan Muradın cebren 
dahi olsun acilen Edirneve gel
mesini tahtı karar.ı almışlardı. 

Yukanda yazılı gayrin1enkullerin pt$in para ile aablmalc ti%ere on bit 
gun müddeti o aÇlk artlırmıya çıkarılmıştır. ilh~leleri 28/9/K-O cuma.
günü saat ( 11) de yapılacaiıından istek:lılerin Akara\ ve Mahl(l]at kalemme 
müracaatı .rı. (8613) 

-·-
Satılık Köknar Tomruğu 

Devlet Orman lştaimasi Bolu Revir Ami rliğinden 

Siaeına aleminde daima ~rler yarata. lıitJ'tllı: Rejiair 

CECIL B. DE MiLLE 
cTfillKÇE• 

ATLAS EKSPRESi Filminde 

Tefrilı• No. 10 

E~lisalıp müteaddit k~reler T.u- ı 
na uzerinden akarak Turkler u
zerine yurümüştü. Kosva meydan 
;:rıuharcbcsi, Türkleri tamamile 
Avrupa kıt'asından atmak için 
tertip edilmiş bir ehlisalip değil 
:miydi? 

Ikinci ?vTurat zamanındaki Var
na muharebesi de az kalsın mu
vaffak olabilecek bir ehfoalio VÜ
rüyü!$U idı. 

Yama ıııeydan muharebesinde 
Tiirk orduları mühim muhatara
lar atlatmı tı. İkinci Murat, taht
tan çekiln · , Manisada oturu -
yordu. 

İkinci 1\Iuradın on dört yaşın
daki oğlu Sultan Mehmet tahtta 
bulunuyordu. Bu, Sultan M:elı -
met ki. sonr:>dan İstanbulu feöııe-

den Fatih Sultan Me'ımettir. 
Sultan Mehmet, on dört Y aı;m

da olduğu içın Tunayı ~eçıp E -
dirne üzerine doğru yürüyen eh
lisalip ordularına karşı koyabi
lecek kudrette de~ildi. 

Ehlisalip, Türkleri Edimeden 
atıp Anadoluya sürmek istiyor-
lardı. Bu, hızla Varnava kadar 
yürümüşlerdi. 

O vakit veziriazam olan Çan -
darlı Halil paşa, on dört y~ -
daki Sultan Mehınedin bu, or -
dulara karşı Türk ordularını ha
rekete ı.;etirıniyeceğini anladıj!ı 
için Manisada istirahatte bulu -
nan Sultan Muradı tahta çağzr -
mıştı. 

Sultan Mıınt, "1k:rer talRıı ~ 

Genç padişah olan Su 1 tan Meh· 
met, babasına ~övle yazmıştı : 

_ Eger ben padişah isem, si
ze emrediyorum; derhal Edirnev• 
gelip hükümete sahip olunuz. 

Genç pad!!ialı, babasına emre
diyordu. Çünkü, o da tehlikeyi 
sezm i.ş tı. 

ikinci Murat, oglundaıı aldı -
ğı emir üzerine derhal Manisa -
dan hareket etti. Ve, Anadolu or
dusile derhal Rumeli' e geçti. Ve, 
Rumeli ordusunu da alarak Var· 
naya yetiş\ i. .. .. 

Ehlisalip ordusu butun hızıyla 
Edirneye doğru akıyordu. Niha
yet Türk ordusu ehlisalıp ordu
sil~ Varnada karşıl~ıştı. 

Varna muharebesi çok kanlı ol· 
ınu.ştu. Hatta, Türk ordusunun 
bazı aksrunı bozulmuı,tu. Sultan 
Murat tereddütlere düş.ınii.ştü. 
Bowlmuş ordusu ona korku ver
mişti. Atına binen Sultan Murat 
tereddi.itler ve endişeler içinde 
idi 

1 - Bolunun Karacasu mevki.inde istifle meVütt 5586 adet madili 
3463 l\1 3 :oı d ... simetre nı ı..ap K01Utar tomruicu açık arttırma ile sa.1.48-
cuktır. 

2 - Tomıukların baş k~me paylan mevcut ve kabuklan soyulınuJ o
lup hacim kabuksuz orta kutur üz.erinden alınmıştır. 

3 - Tomrı..ıklara ait sat11 şartnamesi Ankara Orman Umum 'l'ltıdürKitft

nde \·c lsta.nbul, Ankara, Bolu çeviı ge müdürlüklerinde ve Boluda dev
let orman işletmesi revir 3.mirliğinde görülebilir. 

4. - Tomrukların muhammen bedeli 11 lira 56 kunı~tur. 

5 - İsteı...lıltrin yilzde 7,5 muvakkat pey akı;esi ile 27/9/HO günü saat 
15 de Bolud:ı.ki revir lmirliğine müracaatları. (866&) 

Beykoz Wmen satın alma komisyonundan 
Tümen ihtiyacı i\.in 50 adet 2 numara 50 adet 3 numara 100 adet 4 

numara ki cem'an c200• ordu tipi dökme soba c400• saç dirsek ve caOOO> 
saç boru 26/9/940 perşembe g\imi saal 11 de Beykoz Halk Parti binasında 
Tüınen satın alma komisyonunda pa:tarhkla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 800 lıradır. • 
3 - Evsaf ve §enitlerı ber Ci1D mezkür komiSYooda gOriilebillr. 

(8800) 

BARBARA STANVYCK - JOEL Mc. CltKA 
MfıtieBiyet dünya.sına asırların nunmu siindiift.iyeceği bir saa' t 

meşalesi yakmıştır. 811 ctllİZ harika 7arm akşam a 

L AL E Sinemasında 
Yerler inisi evveldftl aldınnız. Telefon: (3SS5 

Betıoğ!u Birillci SıUh Hukuk ! 
Hô.kimniiinden: 

Ziraat Bankasının Kurtulustııı. 
Teııe üstü Slııem ~k Behzat 
hanım a partınanında 5J. No.dıl. 

Sadık Kemal İ1ıdemir akvhi.ne 
actıiı davada müddeialevhin i
ka:metı!ahının meclıulrvetine m<ı1ı 
ni mab:k.emece 15 l!Ün müdde\
le ilanen tebligat icrasına ka
rar verilmiş oldulundan mu.hakıe
me ~ü olan 4/10/940 saat 9,5 
da ınıNremeve bizzat V'C'V"8 bil
vıekile ııelmeıılz teblii'ı ınal<aını
na ik:aim olmak üzere iJAn olu -=· (2~110) 

i stm.huI Üçüıocü len Memur
lac1ı<OO-: 

Paraya ~ Jcarar ve
rilen Alma malı bir testııMıma 
ımotöriin birinci ac:ıl< arttı=ıa.sı. 

20/9/940 cuma l(iinü saat dokuz 
bw:ul<ta Gelaiada Sakız.cılar so
kaılmda 15/rT nımıarada ıcra e
dilecdi .,... birinci arttırmada 

ıavmetinin yüzde vetmiı; besini 
bulmadıkı 9Utttte ikinci arttımı• 
sınıt. 24/9 /940 salı ırünü. avni. ma 
hal ve saatte vaoılacain ilan <>-
lunur. (29113) 



S'AYFA • 
Beykoz Kor Sahnalma Komis1onundan 

EkslllmAOlaribl 
8aat DM. Gö.ıı ay Lin Kr. İhalenla --.; llllktım 

ı o,oo Cuma ıo qıoı 940 
10,30 • • 
11,00 • • 
11,30 > > 

ıo,oo Cumart<st 21 eyJ.111 940 
10,30 > > 
11,00 
11,30 
15,00 
15,30 
lu,oo 
10,lO 

pazartesi. 23 o:Y ifil 940 
> > 

> • 
> > 

Salı :M eyldl 940 
• > 

11,00 > 1 '1. :t 

ll,30 , :t 

10,00 Çarşamba Zi .,.ıoı 940 
10,30 , > 

11,00 , > 
11,ao > > 
10,00 ~mbe 26 eyhll 840 

24150 
20000 
22720 
2ıoooo 

4560 
1520 
5270 
17100 
15000 
15000 
65000 

124000 
84000 
12800 

11300 
17760 
3965 
1750 

82000 

3••11 Lift Kr. Kilo -- C. 

K. zarl 1811,26 115000 Kuru fasul;ye 
400-00 Keyun eli 
71000 Pirinç 

> 1500 
> 1704,50 
> 

• 
> 
> 

• 
> 
> 
> 

• 
> 

• 
• 
> 
> 
> 

• 

il 750,00 600000 Sığır eti 
342 57000 Patates 
114 38000 Soğan 
395,25 8500 Zeytin Y•~· 

1282,50 45000 Sabl!Jl 
11:ıs ıuoooo Süt 
1125 IO-Ot 10 Yoğurt 

4500 100000 J\rpa 
7450 200000 Kuru ot 
4450 1600000 Sam.an 

945 60000 °"' 
472,50 

1332 
297,88 
581,25 

2400 

10000 Kuru -
48000 Şeker 

61000 Yemek tuzu 
sıooo Makarna 

1600000 Meşe ve çam 

10,30 > > 
• 
> 

9450 • 

odunu 

708,75 420000 Gü.,.g'1n odunu 
l 1,00 > 4950 > 371,25 33000 Mercimek 

11,30 > 9300 • 697,oO 62000 Nohut 

11,00 Cuma 27 eylU! 940 62500 > 4375 50000 Sade yağı 

l - Asker ihtiyacı yuk:anda cins ve miktarları ya7.J.lı yiyecek madde
leri hizalarında gösterilen tarihlerde kapalı zarf usulile Beykozda Ha.lkevin
de askeri satın alına komioyonunda iltalesi ye;nıacakt.tr, 

2 - Teklif mektupları ihaleden bir saat eYvel komisyona verilmiş ola

caktır. 

3 - Şartnameyj g- iıst17enler her gün Beykozda Halkvvinde veya 
Kırkıncı ilk okulda -eri satın alma :ı.oıru.,.mttna müracaat edeceklerdir, 

(8177) 

Beykoz kor satınılma komisyonundan: 

ilan tashihi 
İkdam guetı:sinin 5, 9, 13 eyldl 940 tarihli nüshalnruıda intişar eden 

23 kalem yiyecek maddeleri halclımdakl llinda b821 yiyeceklerin teminat 
miktarları yanlış y•T1Moğınd.aın apğı daki ıekilde c!üzeltilmiştJr. Tashihen 
ilim olunur. ~ . , (8313) 

Cin ol 

Sığır eti 
Sabun 
J\rpa 
Kuru ot 
Saman 
Kuru üzO.m 
Seker 
Mercimek 
Sade yağı 

000000 
' 45000 

l0001JO 
200000 

\600000 
30000 
48000 
33000 
&0000 

Temlnalıı Miktar. 
Yaııl.ıtı Doirosa 

J.5?50 
1272,50 
4875 
9300 
4800 

371,711 
4687,50 

ıı7so 

1282,SÔ 
4500 
7450 
4450 
472,~0 

1332 
371,25 

4375 

inhisarlar Umum· MUdUrlUQUaden 1 
Yüzde 7,5 teminatı 
Lira Kuruş 

Ekııl!fmenln 

işin nev'i Şekli Saati 

Ankara imaın.taaftesi 
ikmal maaatı 
Fişek deposu lnşaatı 29,228 • 

3186 16 

2192 13 

Kapalı Z. 15 

> 16 

I - Kqit, şarb:laIPı.e ve pao.ıan mucibince idaremizin .An.karada yap
tıracıığı yukarıda ınam,..ı:terı bülasalen yazılı işler kapalı zar! uııulıJe ek

liltmlye lı.o~. 
rr - Keşif bedelleri, ıııuval<k.at 1ıtm!nauan, d<sillme eeldl ve 1aatıeri 

hizalarında yazıhdır. 

ın _ Eksiltme 25/IX/840 çarşamba günü İstanhulda Kabataşta Leva
wn ve Mö.bayaat şubesindeki alım lrornisyo:ounda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler levaz.ı:m pıbesi veznesinden İzmir ve Ankara baş 
ınüdürlliklerinden keşif bedelleri nlBbetinde <212 ve 146> &ar kuruş mu
kabilinde alınabilir. 

v - Müzıalı:asaya ,lllecelder mtlhürl.ü \ekllf mektuplarını kanuni vesa
Ucle yüzde 7 ,5 eüvemne parası makbuzu veya banlta tem.inat melı:tubunun 
ve &artııameslnin cF> fıkrasında yuılı """'1iki ihtiva ~ kapalı zarfları 
m ihale günü el<811tme saatlerinden birer saat evveline kadar mezkUr ko-
ınisyon baıkanlııbJ>a makbuz mukabilinde vermeleri J.ilzıındır. (83\2) 

* 
M1ıhammen B. 

Mllı;lan L1Ta K.r. 

Elelı:trik k~ynak 

Yüzde 7,5 
Tenılııal 

L!Ta K.r. Saat.l 

cihazı 1 adet HOO - 105 - Açık ek. U 
Muhteli! cins tırça 13 kalem 1000 ~ 75 - > > 15 

I - Sartııeme ve fırça nümuneleri mucibince J'Ukanda cins ve mlktan 
yazılı 2 kalem eşya açık eksiltme usulile sa.tın alınacaktır·. . 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat temmaiları, eksiltme şekıl ve sa-

atleri hizalarında ya:tılıdır. 

IJI - Eksiltme 27 /IX/94-0 cuma gtınü hizalarında yazılı saatlerde Ka
ba taşta leva'Z.lm VE:: möbayaat şubeSİndeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi fırça 

ııümunelerl de görülebilir. 
V - Elektrik kaynak cihazına git ~ekler şartnamenin 8 inci madde~ 

sinde yazılı vesikalarile tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 güvenme pa
talarile birlikte mezkO:r komisyona müracaatları. (8601) 

Beykoz tümen sahnalma komisyonundan 
ı _ Cjbeti askeriye ihtiyacı için hepsinin muhan1men bedeli iki yüz 

yetmlş dokuz bin ik.] yüz liraya baliğ olan altı yüz doksan sekiz bin kilo 
sığJr eti komisyondaki şartnamesi ınuc1bince 14. eylCıl 940 dan itibaren on 
beş gün müddetle kapalı olarak eksiHmiye konulmuştur. 

2 _ Hepsine birden teklit mektubu verildiği gibi yüz yetmiş üçer ton~ 
dan ibaret üç parça ve doksan sekiz, ı&eksen bir tondan ibaret birer parça 
cem'an beş parçaya ayrı, ayn teklif m4tk.tubu verilebili.r. 

3 - Hepsin.in muvakkat teminatı yirmi bin dokuz ,.UZ kırk, yilz Yelmit 
üçer tondan ibaret parçaJann her birlnin muvakkat teminatı beş bin dokuz 
yüz doksan, doksan sekız tondan ibaret parçanın muvakkat teminatı iki 
bin dokuz yüz kırk, ve seks'en bir tona . ait pe.,rçanın teminatl iki bin dokuz. 
yüz kırk ve seksen bir tona ait parçanın teminatı iki bin dört yüz otuz 

liradır. 

4 - Şartnameler Tümen levazımı ve tümen satın alına komjsyonu An
kara ve İzmir levazım Amirliklerinde her gün görülebilir. Ve arzu eden

lere 14 lira bedel rrıukabili veri~ebillr. 

5 - İhalesi 2/1. Teşrin/940 çaroamba günü saat 15 de Beykoz Halk 
Partis i binasında yapılacağından istekliler kanunen ibraz edecekleri vesika
larla birlikte teklif mektuplannı ihale günü saat 14 de kadar komisyona 
vermeleFi il5n olunur.. (8424) 

İstanbul Cumhuriyet müddeiumurniliğinden: 
İstanbul Sulh mahkemeleri için satın alınacak muhamnıen bedeli 

«2112> Jira ve muvakkat teminatı .158.> Ura «40> kuruş olan 88 ton sömi
kokun eksiltmesi için tayin edilen günde talip zuhur etmediğinden on gün 

müdetle uzat.ılınlştır. 

Eksiltme 28/9/940 cumartesi günO saat H de Sirkecide J\dUye Leva
zım dairesinde yapılacaktır. İstekliler şartnamesini taW ıünlerinden ına
•4> her gıın Adliye Levazım dail"esinde görebilirler. (8lll5) · 

111'.BJI• 
---------

Bu Kf8111 : Harbiyede 4 
B E L V Ü BAHÇESiNDE 

IMITATOR RASIH'in GALA GECESi 
Mkıe Pence:f akrobat ovunları - Oto Ketı Varvetesi 

Kemik.siz ik:ızın ovunları 

HAM i YET YOCESES 
NA Ş l T va arkadaşları ve buyuk sürprizler 

FIATLARDA ZAM YOKTUR. 

SES her aksam sahnemi2ıde 8'!an.slarına devamı edecektir. 

Istan'1ul Kız Oğretmen Okulu 
Sahnalma Komisyonuncıan : 

Behe~ 
kilo 

tahmin llk 
Erzakın cinst 

Mıuımm 
kısmı 

Miktarı 

Paıısitıon 
kı.'!mı 

miktarı bedeli teminatı Eksiltme sek1i qü.n ve saat 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Toz şeker 
Kesme seker 

Pirine Bursa 
Bulımr 
Nohut ' 
Kuru fasulye cel1 
Kuru fasulve barbunva 
Yeşil mereimek 
Kırmızı mereimek 
Aşurelik bu/rday 
Beyaz peynir 
Ka,,ar peyniri 

Un ekstra, ekstra 
.Pirine unu 
Makarna i:ıııclkli 
Şehriye muhtelif 
Nişasta 
irmık 

Yumurta 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Sade yağ 
Tere ya'1 

Zeytin yal! 
Zeytin tanesi 
Sabun 

Süt 
Kiiseyo~urdu 
Silivri yoğındu 
Kaymak 

Kavrulmuı; fındık 
r.;ekirdeksiz üzüm 
Kuru incir 
Ceviz içi 
Kuru kayısı çekiraeksiz 
Elma Amasva 
Elma Gümüşhane 
Ayva 
Portakal Dörtvol 
Portakal Alan va 
Mandaline Rize 

Kri nle maden kömürü 

Mangal kömürü, 
Odun Gür.gen 
Odun meşe 

24000 

4444 
646 
455 

2550 
1830 

1500 
173 
23Ş 

'965 
400 
250 

70 
90 
~00 

300 

1445 
50 

415 
190 

85 
80 

11195 

650 adet 
425 • 

1570 
175 

1325 
425 

1135 

2500 
371)0 
1500 

100 

680 
74.0 
630 
430 
500 
660 
~00 
2;j() 

4550 
400 

1ııoo 

150 Ton 

2000 kilo 
60 çeki 
40 • 

2244 

525 
113 

50 

380 
75 

450 
40 
60 

130 
30 
40 
10 
20 
80 
4ô 

108 
15 
90 
40 
15 
30 

1316 

10.75 

58 
45 
35 

36,50 
40 

35 
13 
20 
27 
18 
23 
18 
9 

45 
75 

15 
22 
28 
28 
25 
20 

2 

80 adet 70 
70 • 150 

250 
25 

165 
60 

120 

220 
375 
300 

40 

100 
85 
80 
70 
70 
90 
80 
35 

545 
100 
200 

135 
145 

60 
30 
38 

14 
b 

20 
120 

58 
23 
20 
46 
96 
23 
lB 
9 
3,5~ 
4,50 
2 

50 t.<ın 1600 

00 
20 
10 

6 
380 
435 

2ll,59 

255,02 

137,36 

117.82 

37,50 

18.77 

94,~1 

206,02 

111,48 

86,72 

181,36 

240 

48,11 

20/IX/1940 cuma günü saat 
10,30 da açık eksiltme 

20/IX/1940 cuma ı;(iinü saat 
11 de açık eksiltme 

20/I:X./1940 cuma ~ü saat 
11,30 da acı.k eksiltme 

20/IX/1940 cuma ıtünü saat 
14 de aCl'k eksiltme 

20/IX/1940 cuma ~n!i saat 
15 de açık eksiltme 

20/IX/1940 cuma ıtünü &aat 
15,3-0 da açrk eksiltme 

20/IX/1940 cuıma ıtünü saat 
16 da açık ekfiltme -----
20/IX/1940 cuma günü saat 
16 da acık eksiltme 

24/IX/1940 salı günli saat 
10,30 da açık eksiltme 

24/IX/1940 salı gunu saat 
11 de acık eksil tıme 

24/IX/1940 salı günü saat 
14 <ie açık eksiltme 

24/IX/1940 sah ~ü saat 
15 de açrk eksiltme 

24/IX/1940 salı günü saat 
15,30 da açık eksiltme 

Yaş sebze 44 kalem 25133kilo 28501 adet ve 4508 demet 225,69 24/IX/1940 salı günü saat 
16 da açık eksiltme 

larmın yuıkarıda ııniktar ve be-1 - !stanıbul Kız öi(retnren okulunun muallim ve pan.si:vun lrunm 
her kilo ve adet ve tahmin 'bedellerile ilk teminatı ve eksiltme saa tleri hizalarında yazılı yiyecek 
ve yakacaklar acık eksiltmiye konmustur. 

hasebeciliitinde t.<ıp!anan ko-2 - Eksiltme İstanbul Beyoğlunda İstiklal caddesinde Liseler Mu 
misvond:a yapılacaktır. İsteklilerin ilk teminatlarını belli glin ve s 
liiti veznesine yatırılarak tBnıinat makbuzlarını ve 1940 senesine aı 

aatten 't'vvel Liseler Muhasebeci-
· t Ticaret Odası vesikalarile bir-

tikte korrıisvona ııelmeleri. 
kleri ilfuı olunur. 3 - İsteklilerin sartnameyi okul idaresinden ııörlip okuyabilece (8240) 

Istanbul Vakıflar Direktö rlüğünden 

Semti ve mahallesi Cadde veııa sokaiiı Nası. 

Çarsanba ,Tevkıi Cafer 

Cibali. Haraççı Kara 
Echrnekapı, Karabas 
Fa tıh, Kir mastı 
Carsıda 

• 
• 
• 

Mehmet 

Manvas zade İsmail ağa 
çıkmazı 

Üskübi 
Sarnıası.k 
Ca:nıimeydanı 
Safran hanı alt katta 
Sıra odalar han alt kat 
Zincirhhan üst katta 

• • 
• Sıra odal•r han alt katta 
• Tuğcular 
, AJemsah 
• Kahvehane 
• Bodrum hanı alt katta 

50-7 

11 
4 

10 
11 
18 
13 
6 

14 
28 

EvüP. Camiil<ebir Kalenderhane 
Carşıda Kürltcüler 

• Fesçiler 
• Kolancılor 

10. 11. 12 
93 
17 

Muhammen 
a'fJfıih 

Cinsi Lira Kr. 

v 5 00 

Haraççı Kara Mehmet camii 5 00 
K eçeci Piri Ca. 2 00 
Mektep Mahal 10 00 
Oda 2 00 

• i 1 00 
• 2 50 

Fevkani oda 2 00 
Dükkan 4 00 

• 3 00 
• ' l öO 
• l 00 

Odanın 1/2 his. l 50 
Dükkan 1 50 
Maklup dük. 4-0/12<1 his. 5 00 
Dük. 96/192 his. 2 00 
Pevke mahal 50 

Tahta Kale, Rusteım nasa Mahkeme 
Carsıda Takkeciler 

ük. 1/4 his. 328 D 
77 • 3/4 • 

2 50 
4 00 

• 1/2 • 50 
> 1/4 > 50 

• 1/20 • 1 00 
avdarhane mescit mah. 3 00 

> Kolancılar 
• Y orııancılar 

Mahmutı>asa nacı Kücülr Mahımutpasa 
Baba Hasan Alemi Horhor 

13 
4 

130 
H 
va verilmek üzere ilana konımus-

kadar Çenberlitasta İstanbul 
Yukarıda yazılı mahaller 941 senesi mavıs sonuna !kadar kira 

tur. İstekliler ihale ııünü olan 25 evlı'.'ıl 940 çarşamba ııünü saat 15 e 
Vakıflar Bas müdürlüğünde Val<ıl Akarlar kalemine eelııneleri. (8683) 

lstanbul hava mıntaka depo amirliğinden: 
1 _ Hava birlikleri ihtiyacı için 2000 çift kundura satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık eksiltmesi 19/9/940 pcrıembe günü saat 14 de Yeşilköy 
hava nuntaka depo amirliği satın aJma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin nümunelerile ve te.minatlarile birlikte mezkür günde 
Komisyona müracaatlarL. (87~2) 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
Cllı!IJ"e 'N lilllnm>'e mlllüaoew 

Adroo: Bab~ Caialofla 
JOklllf11 k6'e•lııde No. '3. Tel. %389' 

il - f:YLOL ıt49 

Beykoz kor sahnalma komisyonundan: 

Saal 

lO Cuma 
ıı > 
11 > 
11,10 Cun:ıartesi 

11,30 • 
16 Pazartesi 
16,30 > 

15 Sab 
15,30 • 
18 > 
16,30 • 
15 Çarşamba 

15,30 > 
18 > 
11,30 • 
1.5 Perşembe 

u,:ıo • 
16 > 

16,~0 > 
11,30 Cuma 

tutarı 

Lira 

30/9/940 32250 
• 26000 
• 320000 

21/8/940 7310 
> 1890 

23/9/940 6250 
> 19000 

24/9/840 10105 
> 19500 
• 8500 
• 13330 

llli/9/MO 15M 
> 1Pl25 
, 1265 

> 10965 
26/9/940 40000 

• 13500 
• 5580 
• 127ı o 

._ IC\JQ.{0 81:t5Q 

Muvakkat. 
Tem.inat Enakm 

Ura Kr. Miktarı Cinsi 

2418 75 
l950 00 

18550 uo 
548 25 
Hl 75 
468 75 

1425 00 
760,00 

1462 50 

150000 Kuru fasulye 
80000 Pirinç 

800000 Sığır eti 
86000 Patates 
42000 Soğan 
10000 Zeylin yağı 

50000 Sabun 
150000 Arpa 
300000 Ot 

637 50 200000 Saman 
999 75 62000 Gaz 
564 38 35000 Kuru üzüm 

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

3000 00 2000000 Yemek, meşe ve 
çan1 odunu 

1012 50 540000 Fırın gürgenodunu 
418 50 36000 K.Jrmızı mercimek 
953 25 82000 Nohut 

5312,50 65000 Sade yağ 

1 - AM:er ihtiyac.t için yukarıda cins ve miktarı yazılı yiyecek mad
deleri hizal.arında gösterilen tarililerde kapalı ı.arf usulıle Beykoz.da halke
vilıde askerj satJn alma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 

2 - Teklü mektuplan ihaleden bir saat evvel kom.isyona verilmi~ 

olacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek jstiyenler her gün Beykozda Halkevinde veya 
40 mcı ilk okulda Askerl Satın alma komisyonuna müracaat edeceklerdir. 

(8176) 

~ey koz kor saıınalma komisyonundan: 

ilan tashihi 
İkdam gazetesinin ::i, 9, 13 eyl111 940 tarihli nüshalarında intişar eden 

c20> kalern yiyecek maddeleri hakkındaki ilf\nın bazı yiyecekler.in temin::ıt 

n:tlktarlaxı yan~ yazıldığından aşa"'1 daki ~kilde düzeltilmiştir. Tashiben 
tı5n oluP"r. (8912) 

Cinsi 

Sığır eti 
Arpa 
Bade yoğı 

1'-liktan 

800000 
150000 
65000 

Teminat miktarı 

"l!anlış1 

24000,00 
779,63 

6093,75 

Doinuıu 

16550 
760 

5312,50 

-----------~--------------~ 

il' İTAL YAN LİSESİ 
ve İTALYAN TİCARET MEK'rEBİ 

Tom-Tom sokak, Beyoğlu Tel. 41301 
Pazardan maada hergün saat 10-12 arasında kayıt muamelesi yapılır. 

lstanbul sıhhi mü~sseselar arttırma ve 
eksiltme komisyonundan 

1 

Leyli tıp talebe yurdunun azı 400 çoğu 500 çeki kesilmemiş gnrgen 
odunu ile azı 18,000 ~iu 20,000 kilo mangal köınürü açık eksiltmjye ko -
nulmu§"tur. 

Eksiltme 30/9/940 pazartesi günü saat 15 de Cağa1oğlunda Sıhhat ve İç-
1 timai l\1uavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Muhamınen fiat: Odunun çekisi 4001 mangal kömürünün kilosu beş kuruş
tur. M. Teminat 225 liradll'. Şartnameii her gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı ve-
fiikalar ve bu işe yeter muvakkat ~em.iJlat makbuz veya banka mektubu 
ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (8717) 

Atlası verilmek şartile be~ adet a
lay sancağı yaptırılacaktu·. Pazar
lıkla eksiltmesi 20/9/940 cuma günü 
saat 14,30 da Tophanede Lv. Auıir
liği satuı alına komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 525 lira 
ilk teminatı 39 lira 37 kuruştur. Nü
ınunesl komisyonda görülür. İstek
lilerin belli saatte komisyona gel-
meleri. (382 - 8624) 

* Elli bin adet yerli bezinden un çu-

valı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltn1e
si 19/9/940 per~embe günü saat 15130 
da Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komjsyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 38,750 Ura. ilk teminatı 

2906 lira 25 kw-uştur. Sarlname ve 
nün1unesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanwıi yes.ikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(372 - 8572) 

9000 adet ayrı, ve 3000 adet ayr.ı. ol
mak üz.er e cem'an 121000 adet tev
hid semeri iskeleti alınacaktır. Pa
zarlıkla ek.siJtmsei 26/9/940 perşem
be günü saat 14 de Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli beheri 
dört buçuk lira ilk teminatlaı·ı do
kuz bininin 3037 buçuk lira üç bin 
adedinin 1012 buçuk liradır. Nümu
nesi komisyonda görülür. Taliplerin 
kanuni vesikalarile belli saatte ko
misyona gelmeleri. (392 - 8818) 

* ""'" 
200 Foı;eı: tüpü 
500 Lastik damlıılıl( 
200 Makas afü 
100 Mablak demır 
100 İspatill çelik (mablak) 
200 Küvet sırlı dört köşe 
aCtO Küvet sırlı müdevver 
ıoo Kulak ııırıngası 
100 Diş pansuman pensi 

100 Porı koton 
50 Hap kalıbı 

500 Cebire tel 
200 Göz lı:adehl 

500 Defter. Tnrnesol kô.ğıOı 

Yukarıda yazılı U kalem aıhhl 
m2lzçrıe 19/g/940 perf"mbe gunu 
saat 14 de Tophanede Lv. Amirliği 
satm alma komisyonunda pazarlık-

la satın alınacaktır. Tahmin bedeli 
2750 lira ilk teminAtı 412 lira 50 ku
ruştur. Nttmune ve evaafları komis
yonda görülür. İsteklilerin belli sa
atte komisyona ı..ımelerl. (368 - 8467) • 

8944 kilo kadar vakete alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltıııesl 19/9/940 per -
şembe günü B.ilt 14,30 <.la Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. isteklilerin kanun! 
vesikalarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. Tahınjn beti.eli 26,161 lira 
20 kuruştur. (369 _ 8569) 

On bin kilo kadar Sarı vakete a
lınacaktır. Pazaı·lJkla eksiltmesl 
19/9/940 perşembe günü saat 15 de 
Tophanede İst. Lv. Amirliği sabn al
ma komisyonunda yapı1acaktır. Talı .. 
min bedeli otuz bin liradır. İstekli
lerin belli saatte koınisyona gelme-
leri. (370 - 8570) 

* 6000 kilo sarı sabunlu köselenin 
pazarlıkla eksiltmesi 19/9/940 per
şeınbe günü saat 14,45 de Tophane
de Lv. Amirliği satın alına komisyo. 
nunda yapılacaktır. Tahnıin bedeli 
19,200 liradır. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile belll saatte komisyona gel-
meleö. (371 - 8571) 

66 ton kuru soğan alınacaktır. Pa
zarlıkla el<siltmesi 25/9/940 çar~am
ba günü saat 14130 da Tophanede Lv. 
An)irliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin .bedeli 3960 lira 
ilk ten-ıinatı 297 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile belli saatte kon1is
yon> gelmeleri. (393 - 8827) 

Kilo 

4684 Pençelik Avrupa köselesi 
228 Pençelik yeTli köselesi 
Yukarıda yazılı köselelerin pazar

lıkla eksiltmesi 19/9/940 perşembe 
,ıınü saat 15,15 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır, Tahmin bedeli 13,451 lJ 
radır. İsteklilerin belli saatte komis-
yona gelıneleri. (377 - 8577) 

KURTULUŞ 

BiÇKi VE DiKiŞ 
DERSANESI 

Müdiresi: BAY AN P AP AZY A" 
Haftada dört ııün kadınlara 

ııünde ücer saat Fransız usu
lüv le bioki ve dil< is dersi tedris 
edilir ve 4 ayda Maarike musad· 
<lak d'ip)oma verilir. Feriköv Te
peüstü 116 No. Pal>llZYan apart
manı. 


