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B•tmuh•rrlrl ı ABiDiN DAYER 

ETİBANK LiNYiTİN KiLOSUNU 
10 PARA VA SATMIY A BAŞLADI 

LiNYiTTEN iSTiFADE EDiLECEK 
. . • 

ISTANBUL- BASRA 
YOLUNDAN İSTi

FADE EDiLMELiDiR 
H•rp oa:ııiyetinin Jofar· 
tluta mao•••'• tıüflülı· 
Zerini, o o•ziyefe ayan 
tedbirini• önlem•I• f•· 
lıım•lı, tic•rederi inlıı
I•• afrıyan bütün mem· 
lelıetlerin el birli 1 il• 
yapmal•rı ic•p etlen iı· 
lerdındir. 

Yaı o: ABiDiN DAVER 
~lzmir, 16 euıul] 

merika vapur şirketleri
nin İstanbuldaki acenta-A !arına gelen telgraflar

dan anlaşıld~ına göre, Amerika 
vapurları Akdeni<de seyrüsefer 
etıniyecekleri için, bu yoldan 
mal mübadelesi mümkün olnn • 
yacak; (akat Amerikadan 'J'.ürki
yeye .-e Türkiyedcn Aıuerikaya 
Hasra yolile sevkiyat yapılacak· 
tır. Temmuzda Nevyorkta:ı ha • 
reket elmiş olan bir vapurun ey • 
liıl nihayetlcrinde Basraya va· ı 
racağı bildirilmektedir. 

Dii;er taraftan İngiliz Ticaret 
Korpurasyonunun seliıhiyet . s:ı· 
hibi erkanından biri Türk - In -
giliz ticaretinin inkişafı hakkın· 
da beyanatta bulunurken, 

•Alacai(ınuz malları Basra yo
lile sevkedooiliriz. 

Demiştir. 
Geçenlerde İspanyadan lstan

bula gelen bir Türk şilepinin 
kaptanları, bir çok, ticaret yol -
lannın geçtiği ve her gün yüz
lerce vapurun uzunluğıına ve 
enlilii';-ine katettiği bu denizin 
L'Sız bir belde bulunduğunu söy· 
liiyorlardı. Bir İngiliz gazetesi de 
Akdenizin senelerdenberi görül
memiş bir şekilde bomboş oldu
ğunu yazıyordu. Senelerdcnbcri 
defril; insanlar açık denizlerde 
•eyrüsefere başladıklarındanbe • 
ri Akdeniz bu kadar boş kalma· 
ıtııştır; denilebilir. Gerci, son 
haftalarda İngiliz ticaret gemi
leri kafile' halinde ve harp ge
milerinin himavcsi altında, nak
li;ı'at yapmakta. iseler de. Akde
nız, denizaltı gemileri, maynler, 
•eri kruvazörler ve bilhassa tay
Yareler vüzünden ticaret gemi· 
ıcri. için emin bir yol değildir. 
leride lngiliz donanması, Akde-

11.izi belki daha emniyetli bir ba
le sokacaktır. Bugünkü vaziyet, 
F!ansanııı ortadan çekilmesile 
~ırdenbire hasıl olmustur; İngi
li~lerin yavaş yavaş Fransanın 
bıraktığı bosluğu doldurmaları 
~eklenebilir. Fakat ne de olsa, 

.arp içinde, Akdeniz ticaret i· 
eın, tehlihli bir yol olmakta de
\arn edctL•ktir. Ticaret ise tehli
keden kacar. O halde, çok daha 
erniıı olen Basra körfezi volun • 
dan i.~tifadt" etmek, bun'Un için 
de, lst::uıhnJ - Hasra ''olunda 
nakliyatı t "kiliıtlandırı~ak ge -
l'~ktir. Gor inii~c göre Jıarp uzun 
•urecektir. İstanbul - Basra yo
lu, bir haqı zamanı volu olarak 
ı•lııız Tüıkiyeniıı d~ğil; İranın, 
. r~kın, Suri:vcnin, Balkanların 
tslıfade edtbil<cekleri mühim bir 
nnıva ala hattıdır. Harp zama • 
~ı~nda uzunluk ve pahalılık de -
cıl; f'mniı.·et ve mün1kün olduğu 
\adar intiıaın me,·zuubahstır. 

( Arka.•ı 3 üncü saııfada) 
ABiDİN DA VER 

-Bu kömür için 
hususi ocak var 

Köylerde odun va 
tezek yakılmıyacak 

Hiil<6-limlz. biıytllt -.Jcl<et 
•esıeleleri'tden 1>hi olan analınlka.t 

Jtbt• ....ıı bir h&J eareoi bulmal< lıa
ranıu •ermJttlr. Haber aldı.tımna 
cöre bal_,, lıaJ earesl, memlelr.e- I 
Umbde mebıull m1k1al'llla. mtY~l olan 

1ktısat Vekili Hilsnü Cakır 

linyit kOmürlerinl mahrukat madde
si olarak meınlekeUe iaaıııın.Um et
llrmekllr. 

Bo işin etüdlerlni ya.pma.k, vası

talarını hazırlamak ve İC'abedl'!n t.ed
hirlerl lUlha'L etmr-k. itin ikh.sat Ve
kileti bir müddrtt.cnberl teUd.klenle 

Tuna da Alman 
nüfusu altında 

• 
Entern••yon•l komi•yonan 
yerin• Alm•nl•r yeni bir 

t•ıkilat karclular 

Belgrat, 18 (A.A) - Reuter: 
Almanlar, Tuna enternasyonal 
komisyonunun yerine, filen bir 
isti~arl komiı;yon ikame etmiI;· 
!erdir. Bu komisyonun reisi Mar· 
tius isminde bir Almandır. Ve 
yalnız bu reis, komisyonu içti -
ımaa davet etmek bak.kını haız· 
dir. ------

-'t ... 

Hııooyi "4na kömür naıcti 
..,.._07erdu. V ~rflen malilmata st -
re, Eübank vas1lasile ya.piınlan &e1 
ldkler mUsbet net.iu ver~Ur. Lin 
yi& kom.iıninDll bilhaasa koylerdt 
köylalerim.iz al,.ı.kları \akdinlr ko. 
la7lıkla ;ralıı..ılm..ıo.ıı.ı imka.nl.ırının IDıC'V

eat buluodugu a.n.JaşJlma.kta.dır. 

Bir miıddett.enberi yeri. ve kapMJ
iesi aıalim balo.nan Ailkara 7akının
daki Karı - Bocuk lln7U ocaj"ı bu 
mall>aUa ba>ll lşlet.ıniyc tibi tııtıı

•rak ~ah:,!mlmıya lıa41•nımııtır. A
J'~ 1olu y;ı.Junında ve Ankarad:ın 4.1 
kilometre uukta. buJunan bu ocak
tan bug'liı> kolaylıkla linyll lı.ömürü 
aJına.bilmekte ve: 118.&ışa. an.olumna.k.
iadır. 

Mt-mlt'ket ilç ünde bü.yük, •ümul
liı ve ehtınmlyrlll olan ma.Jırııkat 

davasının bu tekilde halli tmkin.lan
aıa ölc;-iılmt'.ftl için öniim.ü7.dcki kq 

bir tecri>bt de\"Te<i olarak kabul e
d.ilmi ve ba teerüMnln de An.ka.n d
va.rında J'&pd.ması 11711U1 c4ıiınilmüş

tur. Bucuk m:ı.den ocafınm qJetıne- 1 
ye açılnıa.-.ı da ba işin tatbikatı cüm, ... 

lcsindendlr. 
Verilen ma1fımata röre. bu 9e11.e 

An.karanın takrl~n 4.00 köyiiııe lMa 
kömürle yanan blrcr soba koıunası 

"t'e linyit köınürü verlJmesl dıtrPl.t o
lwımakta.Jır. Bu tecrübeden alına.ca.k. 

(Arkası 4 üncü sal/fada.! 

Avam ve Lor d ı ar 
.Kamaraları toplandı 
~-~~-ı-~~~ 

Gizli celse hakkında 
bir teb!iğ neşredildi 

Londra, 18 (A.A.) - Avam ve 
Lordlar kaımarası b~ün toplan
ıınışlar ve kısa bir aleni celseden 
sonra hafi celse aktt>tmişlerdir. 

Avam Kamarasında yapılana
leni celsede nazırlara mutat su· 
al sorma devresi yapılmıştır. 

Londra, 18 (A.A) - Avam Ka
marasında aktcdilen hafi celse 
hakkında aşağıdak:ı resmi teblij( 
neşredilmlstir: 

Mccli., !.afi cebe aktetmi.ş ve 
memleketin maruz kaldı,ğı. son 
hava bombal'dı.manları hakkın • 
da müzakere cereyan eylemi$ • 
tir. Londra .-e sair alakadar mın
takaları temsil eden azalar bahis 
me,·zuu odilcn bm;ok meseleler 
hakkında söz söy lcınişler ve da
hili emniyet, sıhhiye nazırları 
hatiplere cevap vermişlerdir. 

Tayyarelerimiz dün 
sabah Hataya vardı 
Iskenderunda yapılan uçuşları 
20000 kişi heyecanla takip etti 
Antakya, 18 (A.A.) - Cenup 

vilavetlerıımizde turn<'ye çıkmış 
olan Hava Kunmıu tayyare ve 
par3<'iıtçüleri bu sa.bah Mersin
den İskenderuna gelmişlerdir. 
Hata\ a ilk defa gelmekte olan 
havacılarırn.ız köylerden gelen 
yi,-mi bine yakın muazzam bır 
halk kütlesi tarafından sonsuz 

, bir heyecan içinde karsılanml$-

!ardır. Tayyareler uçuşa başla • 
m~lar ve paraşutçıiler meydanı 
dolduran ı.nsan kütlesinın alkış
la ı aras.nda \'e bin metre yük· 
sekten atl.ırn1$1ardır. Bugünü İs
.kenderunun mıı;afiri olarak bu • 
rada f(C<'irecek olan tavvarecıler 
yarın sabah Antakyaya gidecek
lerdir. 

PERŞEMBE • 19 • EYLOL • 1940 Telg. l•t•nbut ikdam • Tel. 231):> 

,. illi ı 
Şef 'ı 

Yakında lstanbulu 
t eş r 1 f edecekler 

Ankara 18 ( ikdam 
muhabirinden ) - Re
isicumhur Millf Şef 
ismet lnönü'nün bir 
kaç gün zarfında İsfan· 
bul' u teşrifleri muh
temeldi,., 

1 

lliiii _____ ..... _,,1 
ltalyan kuvvetleri 
Mısır' da Siddi 

Barraniyegirdiler 
• 

Büyük çarpısmalar 
hanuz başlamadı ·---

Bir Aı•f gün •onrs maazzam 
muharebeler bclrleniyor 

Kahire, 18 (AA.) _ Dün ak -
şam neşredilen İngH'z resmi teb
lil:i: Mısır arkasıne:ı ~Y\'etli 
lat'alara aa) anan )ki atlşman ko
lu; .. ahil bo ., rı<:a ilerlemelerine 
devam ederek, dün akşam Siddi
Barraniyi .işgal etmiştir. Düş • 
man, bütün gün tank kıt'alan -
nuzla tonçumuzun ileri unsurla
rının J:ıomhardımanı ve tacizi ne-

JngtUzler Fratı.n.ı: sahilıer;1'deki Alman kıwııetlerimn lıarekatım ıara.ssut ecııvor .. 

lngiliz Hava 
Kuvvetleri 
----·-----

Alman işgali 

Fransız, norveç 

ınayn tır!asile 

• 

altındaki 

sahilini 

kapadı 

fı.LMANYA'YA YENi 
AKINLAfl YAPILDI 

Londra. 18 (A.A.) - Hava ne
zaretinin istihbarat ııe=ı bildi· 
rivor: 

İn.eiliz tavvareleri düsınanın kı 
.ıaU alt.ıOOaki limanların önüne 
ve Norvec sahillerinden Biscaye 

(Arkası 4. üncü cııl/fada) 

Almanların lngiltere
yi istila için yoptığı 

Muazz~m 
hazırlık 
İngiliz istihbarat 
servisinin ifıaatı 

Londra, 18 (A.A.) - İıııtihba· 
ral ııcrTiıdet"i.ııden ahıı&n malİI· 

mal A-.ı ı.ıııa bazırhlılannm 

cJ.e.....,. elmelıte ve ceniflemelı 

oldutanu te:rld e:rleıntlıtedir. u,.. 
lı.ll<a n mıa.uı<am mlky-..4 elaıı 

bu h.u.n1ık.lar ~ on~ln timalbı

.ıen AU"6 d...ı.J iiz<rin4c.tl 1''ra.ıı-

8U ııahillerlne ıı...ıu :r~aı.aı.ıa

dır. Sa:rws her M>nda lı&rp ve &1-
earet S"eaikrl Uç bin kllomflre
den fazla bir mesafe ütrinde. lııi:-

1.iin limanlarda. 1opJ a.Dm&fLI r. 
Sa1iblytttar mahfillerde bu ha.

asla turası bUba&sa kaydf'dill7or 
kJ, teknik ve m.et.eoroleJik lı.U.ı.m
daD '5W1 lmkiDı en a:ı 5, 1 hafta 
daha denm "t'e aneaık bu müel
dc:t= IOIU'adır lıl lla\-a priları 

ilı\ilıamı hemen lıemen tmkinnl 
oorlı; · !ar llıd&s ecl.ecelıllr. Blllnml-
7eıı t<7 BHJuln nllıai bir lıarar 
ftl'lp ftl'JDl:receildlr. Fabl ma
halılı.ak 0!&11 ın de İncllh cen.ı
karma7lan lçlıı hiç <>'== ı..
rbıienel ortuma ve hatı.6 11e>ntma 

bdar isunl le7alılı:.nun li.mıı 

olduiu •e bllytık ehemml;feil ı.ala 
bir stnr.\eJllı m...ıe ilnlinde l>•· 
haulduiudv.r. Londrada her kes 
llıra.ç h&relıeilerbMlm evv.ı, bu 
barekat. rsna-.nda Tt' bu han

lıalf.an sonra ıatııa plinların• an 
lİlll elmelı için eJdrkl ..._.,lala
n Ilbr.,tmı mıılı&fua elmelr.le • 
cl.lr. 

200 Alman tay
a kını • • 

yaresının 

1 .. -~~-

Lo n dra ve civarına rast-

gele bombalar atıldı. 

Büyük muharebeler odu 

SEFARETLERE DE ISA 
BETLER V lKI OLUU 

Londra, 18 (,tı.A.) - H '3 nl
zaretinin istihiıarat set'\ ısı bı1-
dirıvor: 

Dün öı:leden onra Alman • 
~ilız sahıJ, r. uzcnne 200 c...n 
fazla tan are ııonderm şlerdır. 
M uharebel ·r lırtuuılar ı ! , e 
Kent Sus,e · , Sun-ev K tluk
lukları ve Tavmıs nehrı man a
bı üzerinde cereyan ctm st•r Av
cılarımızın müskül şu .ııtlc lrnr
şılasmalarına r 'men dört du'· 

~ n1an tavvaresi dü tlr~lmüstür. 
Cenubu şarki sahilinde hava mü· 
da!aa bataryaları da ;ki t;,-.;yare 

. düsürmüstfrr. 
20.,,'l() tayyareden nıüre4rkep \'e 

. dalı>!a halinde ucan ka!ileler:n 
birincisi cenubu şarki sahilıne 

(Arkası 4 üncü ta11fada.1 ----Ribbentrop 

1 
Romaya gitti 

• 
Alman Hariciye Nazırının 
seyahati kısa sürecak 

MISIRDAKİ 1NG1L1Z ORDUSUNA MENSUP HİNTL1LER 
ticesinde ~ır zayi.ata u,ğramış • 
tır. 

italyada bir mahal, 18 (A.A.) 
italyan umumi karargiı.lun.ın 100 
numaralı tebl.iği: Şimali Afrika
daki anavatan ·kltaatı ile Libya 
kıtaatı, Bingazinin eski budu • 
duna 100 :\<iIDmetre mesafede 
kain olan Sidi-Elbarraniyi işgal 
etmişlerdir. Bu kıtaat, yeni üs
ler ve geri mevzileri vücude ge
tirmek üzeredirler. 

( ArJca.,-ı 4 üncü sa.1/fada) 

r 

Piyasada erzak ve yağl 
ihtikarı aldı, yürüdü!! 
Bazı muhtekirler kışın yaklaşmasını fıraat bi-ı 
lerek yağ fiatıoı 160 kuruşa kadar çıkardılar 

Fransız - Japon Mürakahe komisyonunun bugün-.ı.. 
müzakereleri kü mesaisi kontrole kafi değildir · 

-------
Hindiçini meselesinde 
anltşmaya varıldı 

Cenevre. 18 (A.A.) - D. N. B. 
İyi haber alan Fransız mahfil-

lerinden bildirildiğine göre, Fran
sız - Japon mu2akerelennde, i.ki 
taraf, Hindiçini meselesi üzerin
de bir anlaşmaya vamu.ştır. F'a -
kat ıbu hususta henüz hiçbir şey 
bildirilmemiştir. Halen bu eEas 
üzerınden S'.r.rek Tokyoda, ııerek 
Hanını·da tamami?e şayanı mem
nuniyet bir hava içinde ııörüşme
ler yapıldığı söyleıun~tedir. 

1 

Fiat mürakabe komisyonu bu
gün toplanacak, son gtinlcrde QC>k 
,.üksclen çivi fiatları üzerınde 
tetkikler yaparak yeni bir had 
teshil edecektir. 

Pıyasada, evvelce komisyon ta
rafından tesbit edilmiş fiat.n i
iki misline çivi satılmaktadır. 

Bu arada uzun muddettenberi 
bir tetkiık halinde bulunan züc -
caciye fıatları üzerınde de bir 
karar verileceği sanılmaktadır. 

GIDA MADDELERİ FİA.TI DA 
ARTIYOR 

Diğer taraftan piyasada gıda 
maddeleri üzerinde ihbklr al • 
mış yür~tür. Kış mevsiminin 

y aklaşt.ıi(ını gören tüccar ve es
naf fiatlara her gün zamlar yap
~a başlamışlardır. 

Pilavlık pirınçler 44 lruruşa ka· 
dar yükseltilmiştir. Urfa ya,ğı 
adı verilen kanşık ya,ğlar 150 • 
1~ kurlJ.1ili kadar çıkanlmı.ştır. 
Dıger ,l{ıda maddeleri de muhte
lif nisbeilerde pahalı!a.şmıştır. 

KONTROL TEŞKİLATI 

Bu harekeUerk geniş mikyas
ta ve yakından alakadar olarak 
piyasayı sıkı şekilde kontrol ede
cek teşkilatın bulunnıaması fi
atlaruı keyfi bir r tide yüksel
tibnesine imkin bırakmaktadır. 

( Ark.uı 4 üncil •aufadlı) 

VON RlBBENTROP 

Berlin, 118 (A.A.) - D. N B. 
bildirivor: Alman hariciye nazı
rı Von R>bbentrop, kısa bir zı -
yaret için bu sabah Romaya git· 
mi.ştir. 

Berlin 18 (A.A.) - ) arı rPs
mi bir s~rette tebliğ edılmı,111: 
Berlin siya<>i mahfilleri Aln,aıı 
bari<"ive nazırını~ Roma seya • 
halinin Alman - ltalyan müna -
s~!lerinin hususi mahiyeti ik
tizası olduıtunu ka\'detmektedır
Jer. 

Buna binaen, ikı d vletin men.. 
laa!i mevzuu babı.olan butün sı
yam meselelerde mezk\ır devlet. 

(Arkası 4 üncü soııfada.) 
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ALI ·RESOL 
- Yazan: ZİYA ŞAKIR 

Cude Bosrada denrze atılmak 
suretile cinayetinin cezasını çekti 

Bu saklanma, uzun sürm~dL 
Bır iki saat sonra Ensviınenın 
evıne gelen Mervan: 

- Haydi, Cilde .. İşimiz bitti. 
Hasan, vefat etti. Artık buraılıı., 
bir dakika bile kalmamıza liı
zum yok. .. Çün°kü müstait.bel zev
cin ve kayın pederin, sabırsız -
!ıkla seni bekliyorlar. 

Dedi. Onu, devesinin arkasına 
bindirdi. Kllm ~ilerini ~ir 
ı;>bi geçerek Şama geldi. Doğru
ca Muaviyenin huzuruna çtk.a -
rak: 

- Ya Emiriilmüminin!.. »m
rin, tamımıile ifa edildi ... Ha -
san, vefat etti. Cüdeyj de hiç kim
se ile göriistfumeden, aldım, ge
tirdim. 

Dedi. 
Muaviye, büyük bir soitul< 

kanlılık ile. ııu emri verdi: 
- Pekaı3. .. Zevcini zehir}:;.: 

yen bu kadının idamı hakkında 
(Kadı) dan bir hüküm alıruz. 
Kendisini de hemen (Basra) Yll 
.!!Önderin orada. denize attınn.ız. 

Muavi:yenin bu emri, derhal 
kra edildi... iMe.vanın evinde 
or.isafu bulunan (Cfıde) ar~ na
il olacajfı ikbal, saadet ve salta
na.ı düsünürken, odadan içeri 
birdenbire bir kac adam e:irdi. 
Bunlar, derhal Ciıdenin ellerini 
ayaklarını baiiladılar. Onu, adi 
bır çuval gibi, bir devenin üzeri
ne sardılar. Iliç kimse ile görü&- , 
tür~den (Basra) va götürerelt 
orada denize attılar. 

Cude, ihanet ve cinavetinin ce
zasını çekti. Fakat Ciıdevi bu ci
na vete filet edenler de, ornı ebe
di ven sustıır.ın.a-k icin, cidden bü
yük bir maharet gösteımislerdi. 

* 
imamı Hüseyin 

(On iki İm<tm) dan ücün
cüs u, (lmamı Hu,evinJ dir. Av
nı zaıınanda, hesulü Ekrenıin 
(l>hil llevtı inin de besıncisı
dır. 

(Resulılllah) Efendimizin bu 
en sevııili torunu da, Hazreti 
(Ali) ni.n su.!:ıünden ve Hazreti 
(.fiıtı.ına) nın rahmınden ('Medi
ne) de dünyaya ııel:m.i.stir. 

Veladet tarı.hl hakkında. ihti-
1§.f vardır. Fakat bu rivayetlerin 
ekseriyeti (ıHicretm 6 ncı sene
sı, saban a}'UllD 4 üncü salı ııü
nü) üzerinde toplanmaktadır. 
Bazı tarihlere .ııöre, büyük bira
deri (Imarru Hasan) dan virmi 
iki av sonra cıoa-rıustur. Ve do
ğuşunda da, bir ıı:arabet mevcui
tur. 
Bazı rivayetlere nazaran. - tı:z>. 

ıkı Yalı ya Pewaıınber e:ibi - aııa 
rahmınde altı avlılı: iken tevel
lüt etmiştir. Fakat buna, inıııı
mamak lazım ıı:elir. Çünkü, ba
bası Hazreti (Ali) derecesinde 
maddi ve manevi evsafa melik <>
lan (Hüseyin) in vara<lılısında 
eksik doğan QOCuklavda .bulwı -
unası lazım ge.len hic bir ıı:a vri ta
biilik mevcut de2iJ,dır. Bilakiıiı 
vücudu. son derecede sağlam, 
ııJurl:ııü.z ve mütenasipti. Gö.iı!

sünden ayaklarına kadar olan 
kısmı. tamamile (Resıllü Ekrem) 
Efendlimize b<:.nzi yordu. Çe.Jıre
sinde de, hem ·ba!bası (Ali) ve. 
hem de validesi (Fatıma) va 
mahsus miişabehetler e:örülüyoc
du. Bilhassa eözlerini, tamamile 
validesinden almı<;tı. Bak!.!!lan. 
derin, müessir ?e wk sebhardı. 
(Resuliillab.) Efendimiz. kendisi
ni ne zaman lwcabna alsa. ııöz.. 
lerile dudaklarını öllll>'irten, QGk 

lbüvük bir lezzet du.vardı. 
(Hüseyin) ailenin en sevimli 

ve en sevJ1ili evladı idi. Re.sUlü 
Ekrem Efendimiz, bu şirin w 
son derecede cazibedar torunu
na karsı o kadar derin bir mu
hab'oet hlssedadi ki, bumt mü
teaddit defalar zi.kretm~.. (Hü
seyin) e karsı beslenen muhab
bet, ehli im.an'a. şart hübniine 
Jleçnıisti. 

(Hüseyin) in veri. dai.rna !Re
sfilü Ekrem) Efendimizin mü -
barek dizl.eriıin üzeri idL Ve 
bu hal, irtihali nabevive kadar 
devam etti.. 

·Bir gün ~ saadette, :Re
sulüllah Efendimiz aturu_Y<>l'Ciıı. 
Saii diziDde (Hüseyin) , sol di
zinde de .kendi küçük mahduuı
ları (İ'bralı.im) bulunuvordu. 
"Esııaptaıı biri: 
- Ya. ResıılUl.IMı !.. Şu anda. 

Azrail ııe].se •. Bu iki çocuktan bi
rini senden almak istese.. Han -
~sini feda edersin? .. 

Di ve. ııarip bir sual sordu... 
Resultlliah B!endiımiz. e:illüm

sedi. (HiW!vin) i bir kat daha 
göğsüne basa.ra.k: 

- İbralı.imi feda edersem. yal
nız benim l<a!Di:ın sızlar. Halbıı
ki (HiisevUı) i verirsem, hem 
benim, heın Fatımanın, hem de 
Alinin ~al!bleri cayır cavır va
nar .. Onun için İbrahlmi fedaya 
razı olurınn. 

Dive cevap verdi. 
(ri,ne bir ~ün. güzide eslıaptan 

Ulıbe bin Gazvan naımaz kılı -
yocdu. (Hasan) ile (Hüseyin) 
ııeldiler. O zatın sırtına bindi
ler.. Utbe, bu iki sevimli ve 
samımı çocui!u düşürmemive 
calışaraılı: namazuu ikmal etti. 
İki yanına selam •erdikten son
ra, ııözlerini Resülü Ekrem E
fendi.mlıe çevirdi. Onun ırııübiı
rek çehresinde, torunlarının eu 
masumane varamazlıklarına kar
sı şefFkane bir tebessüm görün-
ce: 

( Arl<ruı var) 

1 
ANADOLU 

__:H:.:..::;:A~B=-=E~R~L~E~R;..;..;.I~, 
İzmitte büyük bir 
rıhtım yapılacak 

İzmitte modern ve büyük bir 
rıiı.1.ım yaptırılması kararlaştı -
rılımıştır. L şeklinde inşa edile
cek olan bu yeni ve büyük rıh -
turun yalnız bir kolu bir kilo -
metreve yakın uzunlukta bulu
nacak ve umum inşaata 150 bin 
lira harcanacaktır. 

USSAK BAU TEZGAHLARINA 
YENİ iş 

Uşşak, 18 (A.A.) - Vilayet i
cinde tetkikler yapmakta olan 
meb'uslarmıız eç ı;indenberi ka
sabaıınıııda bulunmaktadırlar. 
Meb'uslarııırm buradaki tetkik -
!eri esnasında bilhassa el sana -
yii üzerinde durmuşlar ve halı
cılıi(ın maruz bulunduğu ~ 
lükler dola)'lSile >bu tezgahlarda 
hükUınet ~ahına battaniye do
kunulması esba>bınm teminini 
gözden geçirmişlerdir. 

DİKİLİ ZELZELESİNDE 
HARAP OLAN KÖYLER 

İzmir, 18 - Dikili ?e]zelesi es
nasında harap olan Dikilinin Ka
ba, ~um ve Berııamanın Ova -
ede köylerinin yeni yerlerinde 
seksener eY<len mii.rekkep köy !e
rin i.nşa.!ı işi ihale edilmiştir. 

• 

·- 1 Yazan: SELAMI iZZET ! 
Beni beğeniyordu; hayır, inki- ı 

sarı hayale uğramamıştı. Ben 
SC\ imli bir erkektim. Çok bece
rikli idim. Bunların hepsini ka
bul ediyordu; fakat heveslen i
baretti. Bir hevesi uzatmakta ne 
m3nn vardı! Güzel, hoş bir ko
mediyi faeialaştırmak lii-ıum -
suzdu. 

Ne! .. Onu fikrinden vnzgeçire
teğiıni mi sanıyordum? Haydi 
efendim! .. Israrım malUmdu, her 
kadına avni suretle ısraT etme
miş miydim? 

- Misal olarak bir kadın gÖl
tcr?. 

Bedia düşünmedi bile: 
- Geçen hafta Kizınılarda 

soI.ada Mnailiının yanında otu -

ruvorduk. Ertesi gün Sokakta 
Fe~i<leye rastladık. Her ikisi.ıttı 
de neler neler söylemem~. 
Heıısiui bana anlattılar ... 

- Ne münasebetle?. 
- Hiç, siz arasıuda adın fe(-

ti. Onlar da anlattılar. Korkma 
çekiştirınek, dedikodu yapmalı: 

için değiL. Sen de inkara kal -
kışına ... Hem ben darılmıyerum 
ki .. Bu se.ııin. lı.alı:kıııdır. Çapkın 
erkeksin.... Elbette beğendiğin ve
ya beğeıımecliğin, her kadını el
de etmek İ$Uırsin ... 

Ne siiyleae beni iğneliyordn. 
Her sözü bir iğne gibi kalbime 
batryordn. 

Ne diyebilirdim? Onu nasıl 
~n edeltilirdi.m? Her şey be-

~rn~ınm 
Yeni gümrük kanunu 
Meclise veriliyor 

Gümrüklerde diplomatlara yeni kolaylıklar 

gösterilecek, mal beklememesi temin edilecek 

V eni gümrük kanunu yakmda Meetise verilecektir. Muamele
leri ba•:tle.ştiren ve tüccarlara birçok kolaylıklar temin eden 

yeni kanunda diplomas.i adamlıın için de yeni biikjjm\er vardır. 
Herhangi bir ecueloi memleketie cl!plomatl.anlllJZll &hterilen kolay
lığa karşılık güınriik.lerimizde de e memleket dlt>J-atlarma ayni 
ııislıette kolaylık gösterilecektir. 

Diğer taraftan tücenlar için de ~eni bir kolayhk daha vardır. 
Bir banka kefaleti gösteren bir tüccar kefalet miktan bitinceye ka
dar gümrüğe gelecek mall.anm hiÇbekletnıeden derhal çekecek, mu
amele sonra yapılacaktır. Bu sm-etle uümrüklerW. mal beklemeıne11i 
temiıı edilecektir. 

Ders 
• 

vaktinde 1 Sonbahar tari
yok... f el eri başlıyor sıncma 

---·---
Bu zamanl~rda talebe alan 

sinem•lar kapatılacak 
Ders zamanlarında talebelerin 

sinemalarda vakit geçinr.elerini 
taınamile önlemek üzere 1 teşri
nievve>den itibaren yeni tedbir
ler alınması kararlaştırılmıştır. 
Bu hususta kaymakamlıklara ve
rilen bir emir muci.bince memur
lar her gün öğleden sonra mınta
kalarındaki sinemaların hepsini 
kontrol edecekler ve mektep ça
ğındaki çocukları yakalayıp ve -
lilerine teslim eyliyecekler<Ür. 

Ders zamanlarında talebe a -
lan sinemaların sahiplerine ce -
z.a verilecek ve hu hareketleri te
kerrür ederse müesseseleri kapa
tılacaktır. 

BELEDİYEDE 

Kazalardaki beledi işler 
Belediye kaymakaırnlııklara bir 

emir gön<:İererek kazalarındaki 
beledi isler hakkmda her ay mer· 
keze muntazam cetveller ve ra- · 
ıpor aönderilımesini bildirmiştir. 
Bu ra.PıOrlarda ırnezkfır ay i.;inde 
yapılan yeni inşaat, tamirat sa- . 
yıs. ile kac esnafın kon trol ve 
cezalandırı1dlğı., tahlilhaneye kııç 
~a maddesi ni.iıınunesinin gön -
derildiği de kavıt ve işaret olu -
nacaktır. 

İKTiSAT 

eşyasının 

ucuzlaması 
İtha.lit eşyasının ucuzlamasını 

ten:in için ihracattan primin kal
dırılacağını yazmıştık. Bu husus
taki tetkikler henüz bitm<nı.iş -
tir. Ayni zamanda kararın umu
mi mahiyette mi yoksa yalnız 
hariçteki kıymetleri vükselen 
maddeler>ı:ı:ıize mi şamil olacağt 
henüz belli değildir. 

DENİZ 

Sakarya şilebi lskende
runa gidiyor 

İskenderuna giderken İtalyan
lar tarafından kontrol için bir 
müddet alıloonulduktan sonra i>t
rak:ıhın Sakarya şilepi Mersin -
den Islrenderuna doğru hareket 
etmiştir. Vapur kkenderundan 
dönüş seferinde bütün iskeleler
deki tüccar eşyası ve ihracat J 
mallarını alacaktır. 

nim aleyhime çıkıyordu_. Fil -
valı:i o bayanlara bir iki mülte
fit söz söylenıiştinı., fakat lü ol-

• sun diye söylemiştim. Alelusul 
kadınlaı·a iltifat etmek için sar
fedilen bu sözlerin hiçbir kıym• 
ti yoktu. .. Çapkın olduğumu da 
inkar etmiyordum. Geçen yaz 
pliijda ve Yeşilköyde hayli • ı:ı
kııılık da yantım. Fakat nih : Jt 
karşıma Bedia çıktı. Bediayı ta
nıdım, Bediayı sevdim, ondan 
sonra .. Ondan sonra gözüm baş
ka kadın görmedi, gönlüm baş -
ka katl.m çekmedi., 

Fakat bunu ona söylemiyorum 
ki ... Söyliyccek olsam kahkaha -
yı -~~~ağuıı, benimle alay ede- ı 
cegını, ınanııuyacağını biliye -
rum, huna eminim ..• 

Kendimi müdafaa edeyim mi?. 
Neye yarar? Onunla o kadar sa
mimiytın ki, ondan gizli hiçbir 

·' şeyim yok ki ... Bnnnn için her 
sözüme inansın istiyonı.m. Fakat 
o inanmıyor .. 

- Doktor değil, avukat olma
hydın! diyor. 

O benden uzaklaştıkça, beni 
kendinden uzak tuttukça, bana 
görilnmedikce, bu derece sağlam 

---·---
Anadolu hattı vapur se• 

ferleri lağv adildi 
Könrü ile Adalar, Yalova ve 

Anadolu iskeleleri arasındaki 
sonbahar vapur tarifesi yarın -
dan it\baren talhi.ka başlanacak
tır. 

Yeni tarifede Anadolu hattı se
ferleri lağvedil.ıııiş, Adalardan 
paraz ve dii!er l?ilnler Köprüye 
olan son vapurlar:n saati daha 
erkene alınmıştır. 

Deııizy<ılları İdaresi Karadeniz 
hattında k:ış vaDur tarifesinl bu 
ay sonunda tatıbika başlıyacak

tır. İzmir luıttındaki ilave posta
sı da yine ay sonunda kaldırıla
caktır. Yalnız her sene teşrini -
evvel başında tatbik edilen İs -
tanbul - Mudanya kış vapur ta
rifesi sonbaharın BursaJan is -
tifade edilecek y"4(iıne mevsim 
olduğu düşünülerek bu yıl bir 
ay sonra tatbik. edilecektir. 

Bayazıt ve civarı halkı· 
nın bir dileği 

Milli bayramlarda resmigeçit 
ve merasimlerin Taksi:ınde yapıl
ması, Beyazıt ve civarı ile İs -
ta"""'1 semti halkını müteessir 
etmiştir. Bu teessür Beyazıt Halk: 
Partisinin ko~esinde de izhar 
ohınımuş ve Üniversite gençlik 
muhiti olan Beyazııclın bu şerei
ten mahrum bıralalmaması için 
alakadarlar nezdinde ricada bu -
lunul.ması .kararlaştırılmıştır. Bu 
münasebetle 6 teşrinievvel İs -
tanıbul kurtul~ >bayramı mera -
siminin Beyazıt meydanında ya
pılması d~n~. 

Küçük haberler 

* Sultanahmet ile Ahır kapı ara.
sının imar planına göre ayrılan yer
leri tesbit edilecek ve müteakiben 
burada inşaat memnuiyeli k.ald.ırda
caktı.r. 

* Taksim S"ı.raservilet' yolunun as
ialt olarak yapılmasına baslanmadan 
evvel buradaki kanalizasyon inşaa

tının da modern bir sekle çevrilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

* Edınıekapı - Ram; yolu yapılır -
ken bu yol illerindeki ten.ilt dıvar
lannın da Beledi;yece taroi.r olunması 
k.:.lrar laştırılmıştır. 

* Tekit-dağ ri!İyetinin Çorlu kaza
suıa bailı EreiJ.i lı:ÖyÜ merkez olmak 
üzere Ereğli ad.ile yeni bir nahiye tef.. 
kil olunduğu vilıtyele bildirilatiitir, 

olduğunu kavrayamadJiını bin 
bir bağın koptuğwıu hissediyor
dum. 
Göıılümdeki aşk tohumu henin 

filideıı.memi< yeşermenı.işti, fa
kat kök tutmuştu. 

Bedia gitti, öpeyim di"e yana
ğını veya alıı.ııu değil, elini uzat. 
tı. 

Elinde boya olmadığından u -
zun uzun öptüm. 

* Yoo!. Ölenin bile arkasından. 
ölünmüyor; bu lı:admın arka -
sıııd~n da kendimi harap ede -
mem. Bir macera idi, geçti gitti. 
Bedianın arkasından sokağa fu... 

Iadım. Kendi kendime konuşu
yor. sokak sok.ak dolaşı··urdum... 
Havada bastonumu saU.yor, dök
kfın crunekanlarını seyrediyor, 
homurdanıyordum. 

Bir aralık yanımdan ....... ,..en bi
rinin beni deli zannettiğine em.i
niın. 

• ... Bu kuş beyinli kadın ıçın 
kendimi üzdiim ha! .. Ne ablik
sız kadıu! ... Beni ne kadar so
ğukkanlı atlattı! .. Veda etmedi, 
adeta idam etti: Yediye on var! 
gidiyorum! .. Ve tıkıp ı:itti ... Al-

İNHiSARLAR 
lraka içki ve diger 

mamulat sat•cak 
İnhisarlar İdarl'l&i nmiryo

lu ile muntazam ııaliliyat baş
ladığı i~ İnb içki n diğtt 
maddeler ilıerinde ihracat 
yanmalı: nuı.ksadile tetkiklen 
başlaınıftır. İdare İraka 1ı11 
~ i<i.a bir mfitelaa- pnde
reeektir. 

1 ADLiYE ve POLiS 1 

Bir Mutemed 
tevkif edildi 

• 
Belediyede zimmetin• 

250 lira geçirmiş 
Kadıköv belediye muhasebesi 

.mutemedi Baha, ırııuhtelif za -
mantarda zimmetine 2:50 lira ge
çirmiş olduilu iddiasile adliyeye 
verilmiş ve dün yedinci oorgu 
b3.kiıı:nliği tarafından isticvap o
lunarak tevkif edilmiştir. Mute
met mevkufen muhakeme edi -
leceldir. 

Bir kadın tramvay 
altında ö!dü 

Harblyeden Taksime gitmekle otan 
vatınan Cemilin idaresindeki tı·arnvay, 
yolun bir taratından diğer tarafına 

gcçınekl~ olan 70 yaşlarında Mar
yam <.ıdında bir kadına carpmış, ağır 
yaralQ.mışlır. Hastahaneye kaldırı1an 

yaratı kadın bir müddet sonra öl
müşttır. 

5 yafınclaki kıza 
tecavüz 1 

Firuzağada bir apartman kapıcl81 

olan 64 yaşlarmda Ali kapı önünde 
oynamakta olru:ı 5 yaşlaruıda Melıi

halj odasına almış ve kıza tecavÜze 
kalknuştır. Kız..ın !eryatlarına yeti
şenler Aliyi suç üstüc.de yakal.'.ımış

lar ve zabıtaya teslim etmi3lerdir. 
Mel3ha.t tedavi"altına alınmış ve Ad
liyeye verilen kapıcı Ali tevkif olun
muştur. 

12 seneye mahkOn1 
oldu 

Geçen sene Sarıyer civarında bir 
mer'ada iki «;obıın koyun otlatın.ak 

ttkabeti. yuzunden kavgaya. tutuş -
muş,lac, bunlardan Hamdi elinde.ki 
av ciftesile Aliyi ağır suı-ette yara
lamıştır. 

.Hamdinin Bicinci ağtt cezadaki 
mahk:emesl dün bitmiş ve kaı·ar bil
dirilmi.ştir. Karara göre, Haındinin ha

reketi öldürınıye tam teşebbüs ma
hıyetınde görUlmüş ve 12 .>ene ağır 

bapse nıahküın edilmiştir, 

• * Liman idaresinin şamandıraya 
bağlı bulunan Kot maçinosuodan yan
gın çıkmış, ahşap kısımları yan
dıktan sonra söndürülmüı;:tiir. Tay
falar kurtarılmıştır. 
* İzntitte inşaat müteahhitliği ya
pan Rafet Ozınan ınisafir kaldığı Be

yoglwıda Emperyal otelinin pence
resinden b~ metre aşağıdaki cadde
ye duşn1üş, yaral.awru~, tedavi altına 
alı.nnuitır. * Ekseriya direksiyon yanında otu
ran ehliyetsiz kız ve kadınlara idaresiz 
veren hususi otomobil sahiplerinin sı
kı kontrol v-e rulı5a.tiyelerinin istir
dadı kararlaştırılmıştır. * Ehliyetsiz ve karne.si~ şoförleriB 
bilhassa içki ve zehir kullananlarm 
&eceleri sıkı kontrollerle yakalanma
ları allkada.rl&ra bildirilmiştir. 

lah selamet versin!- Ben de u • 
nuturum ... Elı.ett.ı unutacaPmı!..

Ve günler böyle geçiyordu. 
Sözün tam milnasile mahru -

miyet buhranı içinde idim. Ha -
ni morfine alış.mı.ş olan biçare 
hastalar tedavi edilirlerken na -
sıl ~orfinden mahrumiyetin ız.. 
lıra1'ını çekerlerse, ben de Bedi
anın yoksuzluğuım böyle kıvra
narak hissediyordum. Sigarayı 
bırakanlar da ayni ezayı duyar
lar: Adale lckallils eder, gözler 
kararır, kulaklar uğuldar. Par -
mnk uçları hassasiyetini kaybe -
der. Burıuı mütemadiyen tütün 
kokusu alır. Boğaz kurur, dudak
lar nemli durmaz. Bütün vücut 
kmktır. İki nefes sigara çekile -
cek olsa biitiin bu gayrı tahıllı.it 
zail olacaktır, 

Artık anlıyormn, plajdan dön
düm döneli Bedia ile meşınıldüm, 
batta onu görmediğim zamanlar 
bile ... Bütün manasızlığa rağmen, 
telefona bile hasrettim. Saal on 
bir buçuJ.ta hastahanede işimi 
bırakıp bakkal dükkanına gitme
mi ve oradan Bediayı aramamı 
bile iizlüyordun1 ... Telefonu aç -
madan evvel: (Arkası var) 

«Son Telgraf• m Halk Filozo.. 
fu sevimli arkadaşım Re:pt Fey
zi bir an Hallı; Filozofu ltisvesin.
den çıkıp ~iniıı herhalde 
zillml estti olarak •Filosophie 
Generale- diye yaıdığı - doğTusu 1 

Philosephie geaerale'dir - l>iziut 
geııel filozofya dediğimiz umumi 
felsefeden: •Bir küllü teşkil e
den muayyen cözü'ler arasında 
daima muayyen bir nisbet mev
en.ttur.• cümlesin..i her ne olur -
sa olsun kullanmış olmak için 
bizi, müstakil bir beledi7e zabı
tası istediğimisden, hıım hayal 
peşinde koşmalı:, ütopyacılık ile 
itha.m ediyor: •Arkadaşınıım gö
re - bu teşkilat kurulduğu tak -
dirde - sokaklar tertemiz, gıda 
maddeleri hilesiz, hayat ucus, 
seyrüsefer muntazam olacak, gü
zel İstanbul bir cennete döne -
cektir• diyor ve her nedense bi
ze mal ettiği bu hülyasına bı -
yık altından giilerck .gülistan•• 
gülistanlık diyecek kadar tek
rar halk filozofunun gündelik 
kisvesini giyiyor: •Miistakil bir 
belediye zabıtası teşkilatı İstan
bulu güllük gülistanlık yapaım
yacaktır» malilmunu il3mdan 
sonra: «Bu dava memleketin u -
mu1n1 kültür ve medeniyet kal
kınmasında katedeceğimiz mesa-
fe ile mebsutcn miitenasip ola
rak halledilecektir.. lıükmiinü 
vererek sözlerini bitiriyor. 

Sevimli arkadaşımız Reşat Fey
ziye evvelô şunu söyliyelim ki: 
Biz genel hayat alanında ne Ef
latundan yanayız, ne de ütooya
cı. Biz zevki bile hakikatte ara
yanlardantzj bunun için de cen
net hize ll[Öre hayat ile tev'em 
d""ildir. Özel filozofyayı bura -
da bırakıp - arkadaşımızın hatmı 
için - genel filozofyaya ııeriyo -
ruz. Mademki arkadaşımız ge -
ne! filozofyadan bir cümle sar -
fetnıistir, yalnlZ onun hatırı için, l 
bu filozofya tomurcuğunu bele -
diye islcrimizin dallarında pat -
latmağa gayret edeceğiz: 

B.ir küllii. teşkil eden muay -
yea cö.zü'ler arasında daima ınu
ayyea bir nisbetin mevcut bu -
lundu,tu kabul edilince ve bu tez, 
mÜ5talril bir belediye zabıtası 
münasebetile orta~ a atılınca, şu 
ka:uyyeye varılabilir: •Belediye 
teşkilatı küllünün muayyen cü -
zü'leri arasında bugünkü bele -
diye zahıtasmın nisbeti nakısla 
öl~ülür .• 

Kül baliııde İstanbul beledi -
ye.si teşkilatı, fen, imar, muha -
sebe, itfaiye, sıhhat, halta iktı

sat n neşriyat müdürlükleri 
gizönü.ııe gıetirilince, belediye za
bıtasının ııisbetsizliği derhal 
meydana çıkar. Bu teşkiHltın mu
ayyen cüzü'leri arasında bugün
kü belediye teşkilatı muayyen -
den ziyade müphem bir nisbet -
tedir. 
Davanın, Reşat Feyzinin de -

diği gibi, memleketin umumi 
kültür ve medeniyet kalkınma -
smda katedeceğimiz mesafe ile 
mebsuten mütenasip olarak hal
ledileceğine gelince: Memlcke -
tin nmunı.i kültür ve medeniyet 
kalkınmasında katetmiş olduğu
muz mesafe ile bugünkü bele -
diye zabıtası teşkilatı makusea 
mütenasiptir. Belediye zabıtası -
nı hiç değilse İstanbnlun şehir
di.ile .kalkınmasında katetmiş ol
dnPıı mesafe ile bir ayar işliye
cek hale sokmak elzemdir. 

Hem bu gibi icraata başlan -
mak için insanlann umumi kfil
tür kalhnmasında katedecekle
ri uzun mesafeler aşılsın diye 
beklenmis olsaydı hak ve adalet 
teessüs edemHdi. Miistak.il bir 
belediye zabıtası mnhakkak ki, 
İstanbulu cennet yapınıyacak -
tır, nasıl ki, devlet z&bıtası ile 
adliveler de insanları melek ya
pamamıştır. Bu böyledir diye za
bıta ile adliyenin istiklallerini 
ellerinden almak doğru olur mu? 
Reşat Feyziden cevap istiyoruz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

1 
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Susam ve keten Van yağlarını 
tohumu ihtikarı topluyorlar! ---· 

Mal lÖplıyanlar fiatı 

dü~ürmeğe baıladılar 
Birkaç büyük tüccar tarafın -

dan lüzumsuz yere yükseltilen 
susam ve keten tohımıu fiatlıırı 
fr...i oündenberi düşmeğe başla -
mıştır. Söylen.eliğine göre, ev -
velce ucuza toplam~ oldukları 

büyük stoklarını pahalıya sat -
mak için yüksek fiatla mübaya
atta bulunan ve kisa bir müddet 
için piyasayı böylece yükselterek 
~ilerindeki malları satan bir kı
sını büyük tüccarlar birdenbire 
mübayaatlarını durduıımuşlar -
dır. Maksatları fiallan tekrar 
düşürmek ve yine mnl toplamak 
oldujfu söylenmektedir. 

Bu yüz.den yükselen fiatlar iki 
gündür birer kuruş düşmüştür. 
Susam fia tla rı 25 den 23 kuru -
şa, keten tohumu 24,5 dan 22,5 
kuru~a inmiştir. İki maddenin 
daha da düşc>ceği tahmin edil -
mektedir. Çünkü piyasada alıcııı:ı 
yoktur. 

• 
Fiatları 70 den 100 
kuruşa çakardılar 

V anda çıkan Yeni Yurt refiki
mizde okudu,iiunıu:za göre yağ 

fiatları üzerinde orada da ihti -
kara bw,lanmıştır. Eııcüml.e bir 
müddet evvel kilosu 7<l - '15 ku -
ruş olan Van yağlan 100 kuruşa 
çıkım ıştır. Bazı aÇJıkgözler de Van 
köylülerinin µazarlara getirdik
leri ya,i(Iarın 1 kiloswuın bile 
miistehlik eline geçmemesi için 
toptan alı:ılara ~er ve bun 
lan depolarında saklıımağa ko -
vulmu.şlardır. Bu münasebetle 
mahalli fiat :ı:aürakaıbe kontis -
yonu hemen harekete geçmiştir. 

Altun flatı 
Altın fiatı urun müddettenberi 

2050 - 2100 lı:urıış arasında do
laşmaktadır. Dün piyasada 208CI 
:ıruru-ı etrafında alış veriş om:ıu. 
tur. 
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VEFA EDE:&SR 

Büyükadaya neler de yapd
mıyacakmış neler? .. En başta 
hani şu Lübnan'da veya Mon
bilinda olduğu gibi di§li va 
elektriltli şimendiferler ml, 
çeşitli iskeleler ml, eğlence 
yerleri mi, neler ve neler?. 

Nanemollaya da bu hahed 
verdim de gülerek: 

_ Öınriimüz vefa edene o
nu da görürüz .. 

Diyerek ilave etti: 
- Hayırlısı ile bele ııu Emi

nönü ve Taksim meydanları -
nın tam bittiğini hele bir ııi
relim! .• 

KIRTASİYECİ-

LİGİ ÖNLEMEK 

İ ç i N 

N anemollaya; 
- Kırtasiyelik kağıt fiatları 

tesbit edilmiş.. 
Haberini verinee ideta üzü-

lerek: 
- Keşki edilmeseydi." 
Oi verek devam etti: 
- Belki ateıf pahass, lmta

siyeriliğin. önüne geçebilirdi!. 

KOKUŞUBKBN 

Nanemolla ile Son Tefsral 
Başmuharriri Etem hzet U.
nke aru•nd.ki m mijkiWp .. 

ye kulak miaafİrliii ettim. 
Nanemolla, -..yordu: 

- Etem İ.uet, Soıo Telgra
fa daha faıııla imu ko;rmak 
imkanı yok mu dersin?. Fil -
hakika, çolı: imza ve ç..t y
var allHllll, fazlası. da ""' ç:ı -
karmaz .. 

Etem İ:ızet Benice 1fD ce.ıılı 
verdi: 

- Kardeşim, en lince m.• 
harrir yek.. Muharrir saıodık -
ların .mıiltanirliiii asla ü:zerle
rine alııuruycırlar. Hepsi ken
dilerini.a birer ilh.i olıluğıı icl
diasında. Sonra, bir çöplükte 
ilı:i lı.oroz ii*mtt derler, ma • 
lôm a .. Meseli, baıde Necı. 
FazıJ Kıscıktlreiı; yuryt11. Şimo
di bn dôhi yazarlı.en .,.., anealı 
meşguliyetim ena kifayet .. 
derken ikind lrir illhiyi na1!ll 
barındırabilirinı .... aralarmda 
•asıl tesavi ve mtlvazenet te
min edelıiliriml'. 

A. ŞEKİi' 
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Fransa hayat ıı·TALYANI Antoneskonun Mcv.dmleritepsiye avacılık işlerimiz 
di..!en adam 1 

şartları normal FİL OSU Beyannamesi 

Fransada <.Jı iiksız
lıkla mücadele 

IF 

Şotan fevkalade mu
rahhas sıfatile Ame

ıikaya gidiyor 
_U : bon, 18 (A.A.) _ Petain 

h.ı:~uınetinde başvekil muavin • 
lı "1 yapm.ş ol2::ı Camille Chau· 
tempı;, Reuter aıanı;ı muhabiri -
ne. vapını.ş ol<iu.itu beyanatta İn
J!iliz ablukası ckılayısile bazı mad
delerın azlığı hariç olmak üze -
re Fransada hayat şeraitinin oor
rnal olduğunu söylemiştir. 

Chautemps, işgal altında bil -
lunınıvan Fransanın her kö -
ş~sinc Alman askeri hey'etleri -
nın vayı!mı.ş olduğunu ve İngi -
lız tebaasının her ne y:ı.şta olur
sa_ olsun düşman gibi telakki edil
;n_ıverek serbest bırakıldıklarını 
ılave etmiştir. _ 

. Chautemps, Petain hükürneti
nın fevkalade murahhası olarak 
Cenubi Arnerik:aya gidecektir. 

Kafkasyada Sov 
yet askeri ma
nevraları başladı 

. M?Skova, 18 (AA.) - D. N. B. 
bıldırıyor: Krassanaia Sujesta 
gazetesi, Maverayı Kafl<as aske
ri mıntakasında hücum araba -
!arının ve hava filolarının da iş
tirak edeceği manevraların baş
ladığını vazmaktadır. 

. Harbiy e halk komiser muavi
nı mareşal Budeny de manevra
lara istirak edecektir. 

Esrar henüz 
Çözülemedi 

Fransız harp gemi
leri Da kara niçin gitti? 

Londra, 18 (A.A.) - Fransız 
.kruvazörleri ile t.orpitolarının 
Akdenizd.en çıkarak Dakara mır 
vasalatı hfil bir bilmece o larak 
.k.a1maktadır. En yakın ihtimal 
gemilerin düşman eline düııme
s i tehlikesinin Dakarda Toulon
dan daha az ohnasıdır. 

Bu gemileri Dakara gönderme
ği kararlaştıranların maksadına 
gelince, bu maksat esrarengiz o- l 
lnrak kalıyor. Vichy hiikümeti 
azasından bazılarının harbin sey- . 
ri önünde hissetmeğe b aşladık -
!arı kararsızlık içinde her iki ta
rafa da itibara meyletımeleri ve 
gemilerin terazi kefesinin İnfıi.
lızlere veya Almanlara meylet -
ııncsine göre bu veya öteki mak
sada hizmet edebileceklerini dü
sürınıiiş olmaları çok muhtemel
dir. 

Her ne olursa olsun bu gemi
lenn Dakarda bulunması yakın 
ıstık.bal için endişe verici hiçbir 
mesele arzetmemektedir. 

-
Slyast 

Vaziyet 
Karadeniz, Tuna 
emniyeti bahsi 
~ ovyetler Blrilii Haric~e 

~ kooılser muavini K. De-

kolJ&'ol, COC"R ai- a
Juun JoOn l"UDJerinde.nb'lri &oman.J'• 
hliAi.Wn.e~ notalar, cevabi nıg.&a.lar 
vcrıneı..1e mewuldur. Viya.nada, Al
nıanya htıkU:meLlnln anulan ve plia
ları tb 'rlne toplanacak. Twıa. mese
leleri eksperleri konferansı hakkın
da da, Bedin hukiıme(inl Moskovıı.
da temsil eden Ji'oıı Sbulenberı'e ge
n .. K. Uekonojof bir not.a. vermiştir. 
Bu nota.ya Alm.uıya hükOmeLi.ni.n oe
\labına., ihtllUuı hiıl.l tarzına. alt mM· 
bet lıa.bt.·rler henö.z mevcut deiil • 
d.Jr. 

.. l 'cnubu şarki ,'\.vrupad• kl bitar.J 
ltuok .• u ur\.letıer, Na;ıile. mek, Fıışist-

~eşınet ure tlle Alman;, a~• ~iyaaei. 
tktı 3 d iya.t h:tiı-n:ıi:raUarında tam. nsa
nasile b n ıem~kt.edl.rler. intibak e:r
leıncklcdirıer. 

l\le:ıkur k .i ı;: ük d ovlotl erden bir kıe
ını karad.ı doğru,;..n, Yugoslavya bil
'\'a..-:.ıta, Ronıı.ın7a ve Bulg::ır:ist.ı.n ka
radcni?:Utk i 'iahilleri itibarile de Sov
Yetlc>r Birliğ i emniyeti ile ali.kadar
dırlar. Şu S•ıretle Alıruıuya. ve İtal
Ya, Karad<"nlzde şimdiden bilkuvve 
hıınt.ş haldedirler. l\1t"zkür nota.l'.Lr. 

•iyasetıerlnde 7annı düşünen Sov -
YeUer Blrlifi•tln, bugünkü endişe
lerinin lf&dı 1, Wıan m:ıhiyetinde de 
t.la&kJ edil<billr. 

HAMİT :SURİ IRMAK 

NEREDE? 
İngiltere dominyonlar 
nazırının mühim nutku 

Londxa, 11 (A.A.) - Dün "
Lordlr.r KamanWW>d& Dvmln1onlar 
nazırı Lonl CU<1....ıe Aluleabdekl 
barekit hak1nncl• beJ'aııa.Ua bulwıa

rak domlflir 1<1: 
cİnı-IJiz ..n kuneUeri, son n -

maıııanla, AMeDlsl alı riın bir u
cundan Ubür 'aCDDa M.ram.ışlanhr. 
Fakat bu emada duşmaa biç bir clo
n~ hareketin.de buJunma.nuı,tır. Ba 
esnada, prtü Akdenbdelı.I filo mü
him 5u.reU. takvb'e edilmiştir. Sar
dUDyada, R:uloi:La dÜfma.11 t.a.77 .... 
meyda.nlan ve 12 adada diişmau b7-

yare me7daalan ile usleri bolllbar -
dıma..ıı edUID.İıfÜI'. Filomus, dUşma.ıua 
Libya ile denis miınüali.tını mii.hfm 
sureUe Wıkie.re u.j'ra.t.m..ışt.ır. Akdc
ııizdckl bu Jı&rekil eowısında • asker 
ve malzeme 7Ulü cemi k.Uileleri or
ta ~rb va.cDUI ve bur3ya, Fransa.
nın dü)"m.nJJe llarellt sa.lıanınd.a bı

rakılan yoklufu. doldurmalı lçiıı hı -
zumlu asker ve lev:uLDl ı-öt.unnlişiür. 

Lor d Caldecote, bundan sonra, Do

minyonları methet.mı;; ve demiştir k.i: 
ciınPantorlıak pilot :ı.ntrenına.o.ı 

Rumen huduılları haricin• 
tle lıalanlara müılıilaı p· 

lıarılrrıa•ına çalııılı.)lor 

Biikreş, 18 (A.A.) - Radar a
jansı b'i.ldiriyor: Hudutlar hari-
cinde kalmış olan Rumenlere 
mü.şkillat çıkarılmasına maru ol
mak üzere general Antonesko hal
ka ve resmi makaanata hitaben 
bir beyanname neşretmiştir. Be
yanname ezci.i:ınle şunları ihtiva 
etmektedir: 

Kanunlar hilafına hareket e -
denleri ancak mahkemeler ceza
landırabilir. Mihver devletleri 
bugLın Romanyanın hariçte yega
ne istinat edebileceği kuvvettir. 
Aramızda yaşamakta olan Alman 
ve İtalyanlara kardeş muamele
si yapmak memleketin ali men -
faatleri iktizasındandır. 

SURİYENIN 
VAZİYETİ 
Frıınsa, Türkiye - Suriye 
dostluğunun devamı icin , 
elinden geleni yapacak] 

Şimdi hi.li, mras.ua, köşede, 
bucakta, öyleııiı>e tele tük rastlı
yorum amma, bunlar, senenin 
dört mevsimi, bütün renk, koku 
ve lenetile ufacık bir tepsiye 
istifleyen o benim eski san'at -

'kir ayannda işlerinin pek erba-
bı değiller! Benim dediğim o es
ki ve mii.kemmel san'atkiir, tam 
bu menimde tutar, baharı, yRZI, 
güzü bütün renkleri, kokuları, 
lenetleri, letafet ve zcrafetleri, 
ile ufacık ~ye oturtur, sonra 
o tepsiyi, dört mevsimin, hüla -
sa hal.iıuleltl en eücl bir me~he
ri imiş gibi önümüze serer ve 
bizi tam bu menimin, akşamla
rıııda, o ufacık m~erin karşısın
da hayran bıralardL Limon, por
takaldan ilhuduılnya, cilekten kı
zılcığa, vişneden hünıtaba, kayı
sıdan ayvaya, naı>eden şeftali -
ye ve mürdümden ekı;i nara ka
dar, sarı, turuncu, pembe, al, 
şar~hi, kahve rengi, kavlllliçi, 
yeşıl, gül kurııau, mor müselles
lede bezenmiş olan bu ufacık ve 
;v_uvnrlak tepsi, her müscllC'Sin i
çındc!<i ayrı bir renk, ayrı bir ko
ku, ayn bir lezzetle bize, dört 
mevsime mah'iius bütün o c:ınım 
meyvalarıu hallandırıln11~ u~a -
relerini teşhir ederdi. Kimdi bu 
adanı, bilin bakayım? Kimdi o 
dört n1e"sirnin bütün n1e)'vala -
rını, renkleri, kokuları, lezzet ~ 
leri ile tanı bu mevsin1dc, tam 
bu gi', başlangıcında, bize böy -
lece teşhir eden•san'atk3.r? Kim 
olacak: Macuncu!. 

Zaman damardan boşanan 

kan kadar kıymetli olmuştur 
Sayın üstadım Abidin Dave - nun gibi, küçük büyük bütün va-

rin •Ravacılığımııı kuvvetlen - tandaşlarm kısa zamanda halli 
dirmek için• yazmnı küçük bü- gibi yine hepimizi alakalandıran 
yük bütiin vatandaşların okuya- samimi bir gaye bulunduğu da 
bilmiş, okumak fırsatını kazan - kabul edilmelidir. 
mı.ş olmasını ne kndar (Ok ister- Ben de üstadın verdjji-i bu ve-
dim.. sileden istifade ederek şunu bir 

Memleketin hayali olan bu ih- daha tekrarlamak istiyorum: 
tiyacını - yarınki nesle ve Türk •Emniyet ve selim.etimizin 
tarihine karşı mes'uliyetlerimisi havalarda çok kuvvetli olmak ş..;-
kuvvetle teba · tına baiiı oldu • 
riiz ettirecek bir Y a-11 ~ ğunu. ve maddi 
ıekilde - izah e- miınevi Yarlığı -
den 1cıymem Şakir Hazım Ergökmen nı ortaya koya. 
muharririn yaz- rak bu davanın 
mış olduk.la - halline emek 
rında eksik taraf bulmak, pek vermek mecburiyetini vatandaş 
güçtür. Bir vatanın, bir istiklll- daiU>a hatırda tutmalıdır. Ve bu 
!in batması veya ayakta d!'"'ıa- sür'at ve makine asrında müstakil 
sı imkanlarını, netice itibarile, olarak yaşamakta dovnm edebil-
hava silahına verilen ehennn.iyet- ı· mek için, anlayışta ve hareketle
le ölçen Başmuha.rririmiz bu rİmi-,:dc, tayyare ka~ar sür'atli, 
hu5usta sö:vlenchi1eceklcrin hep- ı nıal~ ine gibi munta'l.aın olmak, 
sini bir tek yazıda en canlı \:e öz- yanj Lugünün işini yarına bırak-
lii bir şekilde toplamıs bulunu - mamak, 'ıadi selere tekaddüm et-
vor. Havacılığın başlı basına ça- mek mecburiyetini herkes, bir 
hsan ve ıneseleler halleden kud- iman şartı ~yarak çalısmak zo-
r;tini hadiseleri işhat ederek gös- runu iyice takdir etmek lazım -
!erdikten ve vatandaşa bu saha- dır. 
da düşen vazifelerini anlattıktan Tarihlerine ve biribirlerine 
sonra hükumet için biricik çalış- candan baj!lı, vatan ve istiklal 
ma yolu halinde ileri sürdiiğü hal endişesinden başka hiçbir şeye 
şekli ise münakasa götürmiyccek kı~·met verıniyen vataııdaslar a-
bir doğruluk, isabet ve kıymet rasında saydığım bu istekİeri kü-

ransadan gelen haberle
re göre, Visi hükumeti 

Niste kadınların pantalon giymo
lerini ve bazı deniz kostümleri 
kullanmalarını menetmi~tir. Bu 
arada 1901 senesinde Fransadaa 
kovulmuş olan bazı rühban tari
katları mensuplarının Fransaya 
avdetine de müsaade edilmiştir. 

İhtiyar mareşalııı kurduğu ha
kfımetin bizim Damat Ferit Mi
kfımeti ile olan beru:erliği (İt
tikçe artmakt:aiır. Miltareke ~ 
!erinde Damat Ferit zamanında, 
bnna beır<er kararlar alınınıştl. 
Bualar aramada, kadm hastalıa
kKJ.!arm CTkek yaralılara ve 
hastalara babmıyacağı hakkın -
da bir fetva ı;ıkarılclığı gibi, ko
lonya sürm~ meneden bir fet
va da neşredilmişti. Bu fetvada, 
kolonya ve lavanta gibi ispirt ... 
yu ihtiva eden kokulu madde!& 
rin •necaseti galiuı• addedile 
rek bunları sürenlerin namaz h.t
lamıyacaklan iddia edi\iyordıt 

pliru, ümJUuia fevkinde ilerlemek
tedir. Pek ;ra&ında., ha va. ku vvetıe -
rinde muva.&eneJi tesis ebnıei ve bl
lıiJL&tt yüksek.litl elde eylemek içiu. 
fevç fevç mü&ehasısıs pilot ve ta.7-
ya.re mureüelAıltl a.J.acatu. Bu. u
ft>ri elde eimek Jçln Ut'i uıısurla.nb.n 

biri olaca.khr.» 

1 
FRANSIZ MASLAHATGOZA 
Ri bEYANA.ı l A llJLUNUU 

Kaybolan ha'ZJ zanaatlaruuız 
gibi o eski nefis m3c1•nculuk da 
rahmete kavuşmak üzere! Va -
kıa ) ukanda da dediğim g-ibi. İs
tanbul sokaklarında bugün de 
tek tük macuncular var anıma, o 
'?'~cunlardan alıp da lezzet ve 
afıyctle yiyebilene aşkolsun!. 

arzediyor. çük g-örmek ve memleket varlı -
iının dn~· aııdığı bu kadar mühim 
bir mesele !..arşısında kaskatı, 
duygusuz kalmak nasıl mümkün 
olabilir?! .. Ayların ve haHnlarıu 
deı;~ı. günlerin değil, saat ve da
kikalarııı •bir değer• olduğu bu 
devirc!e doğru ve herkeı.in muta
bık kaldığı ciddi ve hayali bir me
seleyi }oluna koymakta daha 
fazla vakit geçirmek nasıl dü -
şünülebilir?. 

Değerli meb'usumuz bu hal • 
şeklini yazısında şu sözlerle izah 
etmektedir: •Hükümelin l apaca
ğı haınlc ise, fikriınizce bir ha -
vacılık vekaleti teskil etmek. si
vil ve askeri tayyareciliğimizi, 
havacılık sanayiini bu vekilele 
bağlamak suretile en verimli bir 
şekil alabilir. Havacılık yeni bir 
hamle ile milletlerin hayatı ü -
zerinde müessir olmaktadır. Biz 
de, yeni bir hamle ile ilerileme ve 
viikselme yoluna girmcğe ınec -
horuz. Rem de dakika kaylıet -

• Fransanm cenubunda dola tı -
~ zaman Mentekarlo prensli -
g~~ın ':llahdut topraklannda bir 
kıhsenm kapısı üstünde, •bur•
ya banyo kıyafetile girilemez• 
d:~,e bir ihtar görmii~tüm. Filva
kı, yazın. ora1ard:t, deniz kena _ 
rmdan ve plajlardan hayli uuk 
~·erlere ve lokantalara bile bazı 
k~dm~ann deııiz pijamalarile geJ,. 
dıklen vardL Fakat bu pijama
lar, balo kıyafetlerindeki dt'kol
le elbiselerden daha a~ık sa~ıl< 
değildi. Gerçi kiliseye mayo ile 
girmenin mened.ilnıesi kadar ta- • 
bii ve haklı bir şey olamazsa da, 
Petain hiikftmetinin kadınların 
ı>antalon giymelerini yasak et • 
melcle Fraıu;adaki ahliksız!ıp 
düseltecciüıl uıınetmesi, işleri 

pek sathi gördüğüne delilet e -
der. Fransayı çöktüren ve çürü
ten, 11e •izvit papazlarının eksik
liği, ne de kadınların pantalonu
dur. Ya.ra ve hastalık daha de -
rindedir. A. D. 

Lord Caldecote -Orta Şarkla cenu
bi Afrika kuvveUeri.nin muhim bir 

rol oynadı&ıw tebaruz ettirmil ve 
Hindi-Çini baklunda da ıu sözleri 

söylemi\ilir: 
.japon kı&al&nnm Bindi-Çiniden 

&'eçlrilmesi .-e burada ci.euis ve hava 
üsleri OesD ~UJIMWi balıslııde j& ~ 

pollJ'a.ıUll BiDdl-Çüıl hllkiımell ii2e
rinde lu7lk >•Pili• hakkında dola
"'° şa11ala.r dota1..ııe İnrUi.z biıkü
metl, bu mınta.kada sıa.tukonu.n lda.
me ettlri.lm.esi Ue atfı.kadar bulundu
iunu japon laiikUmeı.i.ne 1&rih surt&..

le anlalııufUr.» 

Fransız kabinesinin 
kararları 

Vichy, 18 (A.A) . - Ha,·as: Zi
raat nazırı Caziot'un teklifi ü -
zerin~ nazırlar hey'cti umumi i
aşe, hububat nakliyatı \'e ziraate 
lüzumlu maddelerin te\'Zil hak
kında muhtelif kararlar almı.ştır. 

Amcrikadan alınan 
destroyerlerin İlimi 
LJ:>ndra, 18 (AA.) - Bahriye 

nazırı Aleksandr Amerika tara
fından İngiltereye satılan dcs • 
troyerlere verilecek isimleri A
vam Kamarasında bildirmiştir. 
Aleksandr destroyerlerden bi -
rine Çörçilin isminin verilece -
ğini söylediği zaman şiddetle al
kışlanmıştır. 

Feci bir otobüs k•zaaı 
Şoför ŞUkrü Yılmazın idaresinde-

ki 33 plaka numaralı otobüs dun sa
bah Selimpaşadan istanbula gelir • 
ken Çekmece civarında asfalt yolda 
tek atlı bir arabaya şiddetle çarp1Jlll, 
araba parçalanlDJI ve içinde bulunan 
arabacı Mehmet, karon Sc!il ve co
cu1tlan Mustafa Ue otobüsteki yol
culardan Ruşen yaralanmışlar, ara
banın atı da ölmüştür. Yaralılar Gu
reba hastahanesine nakledilmiş moo
de.iumumllilı: tahkikata ~laml§tır. 

Tam bu sırada Koca Hızır is
nıinde bir Yenıçeri ağası padişa
hın önüne atıldı. Atının yuların
dan yapıı;tı. Ve: 

_ P.~dişahım! .. N ereye gidiyor-
sun?. Vatan tehlikededır .. Şim -
di dönmek zamanı değil herce 
ba.dabat ileri atılmak gerektır .. 

Ded ik ten sonr a, padişahın a -
tını düşman üzert"e ürüt tü . Bu 
sırada ota~ı hümayuna kadar ~1~ [ 

ren ehlisalip süvarilennden bırı 
Sultan Muradın uzcrıne kıl;ç sal· ı 
!ayıp vünimüştu . Koca Hızır, ye
tiserek düşman süvarısinin kel -
lesini ucumustu. Bu. süvari 
Fı ans ı z l arın kurnandaııı idı. 

Koca Hız ırın bu harekatı ota
ih hümayunda bulunan kapıkı.t
lu efradını harekete getırdi . Sul
tan Murat da kılıcını çekerek düş
man üzerine atılmıştı. 

Koca Hızınn harekatı hem or
duyu ve hem de padişahı tekrar 
ileri atmıştır. Bu suretle ehlisa
lip orduları Ç<lk geçmeden peri
şan olmu.ştu. 

İşte; son ehlisalip muharebesi 
bu suretle Sultan Murat tarafın
dan mahvedilmiştL 

Su! tan Murattan .iOnra, Fatih 

Ankara, 18 (A.A.) - Fransız ı 
maslahatıtüzarı De Mogicanlt Su
rive vaziyeti hakkında Ulus ga
zetesinin bir muharririne su be
yanatta bulunmu:;tur: 

•- Suriyedeki va.."iııet lı.ak,
kında son zamanlard<ı a.•lı o! -
mıııan bazı şaııia.lar dolaştı. Bu 
şaııia!ann, manda altında bu!u
n~n m_ermek~ıl_e rde Fransız hü- 1 

1mmetının durUJtane bir sekilde 
vazifesini ifa etmek hususunda
ki müsbet ve kafi niııetiııden 
Türk erkan umumiyesini şüı>
heve düşürebilmesi dolaııısile 
çok müteessınm. 

Size bilhassa şu husustan tas
rih etmnıe mezunum: 

l - Y aın!an imalar, hil<ifına 
olarak, Fran;-ız - İtalyan müta
rekenamesi Suntıevc mıiteallik 
hiç bir qizli maddetıi ihtica etme
mektedır. 

2 - Yüksek Fransız komiser
Jiiji, Manda altında bulunan mem 
!eketlerin dahıli ve harici em
niyetini telıLikeııe kotıabilecek 

surette doqud.a askeri mevkiler
den birinin terkıııi kat'itıyen 
ta•avvur etmem.iştir. 

n;=nak!ıqım hasebile şunu d.a i
lave etmeme müsaade ediniz: 

Kederlerine karşı Türk mille
tinin qösterdiqi se11watıden derin 
surette mütehassis olan Fransa 
Türkiye - Suriye arasında mev: 
cut miinasebetlerin itımat v~ 
ci ve dostane mahitıetlerini mu.
hafaza ve idame etmeleri husu
sunda ennden qe!en qaııreti sar
fetmekte /ıiç bir suretle kus:v.r 
etmemitıe kat'i surette azmet
miştir. 

Amerikan destroyer
leri Kanadada 

Ottava. 18 (A.A.) - İnı!iltere
ve teslimi iktiza eden destrover 
ln'UPU Kanadanın bir sark lima
nına ııeilniştir . Bu destroyerler 
derhal İnı:ıiltereye devredılecek
lerdir. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

KISAA.JANS 
HA BERLERI 

* P ek in, 18 - Hongkongdaki İn
gilıı; h UkUmeti mak:an1la.rı bulün A\.·
rupa menıleketlerine ihracatı yasak: 
etm.iJlerdir. * Bükn:ş, 18 - (Stefani) llkteorınin 
bırinci &:ünwıdcn itibaren yalnız ba
y a t ekınck satılacakt.Lr. 

meden.• 
Tayyarenin Türkiyeye öteki 

memleketlere temin ettiğinden 
dalca cok biiyük ü<1!inlükler te
nıin edeceği iddiasile yıllardan
beri yırtınan beninı gibi birinin 
bu yazıyı zevk ve heyecanla o
kuyacai:'ını kabul Ptmelisiniz. Bu-

Eski ve an'aneeiye rağmen 
kervan yürümekte ve tayyare 
Hl.yık olduğu yeri almak üzere 
yol almaktadır. Bunun için, da
kika kaybetmeden bava vekB -
leli kurulmasını istiyen üstadın 
ileri sürdüilii kanaatler önünde 
ancak şunlan söylemek aklımdan 
geçiyor: 

•Zaman damardan boşanan katı 
kadar kıymetli olmuştur .• 

Şakir Hiımn ERGÖKMEN 

* Nevyork, 18 - Detro ı t eyii: le tın-
den gelen n.alı.ınwıa naL.1ron Inııı- ''Gazette de Lausanne,, re, bizim memleketimizin Avru
l iz hill: u ıı ı cL, Pack:ani ı-notOr Coın- nada mevcudi'veti sebebini dai -
pony ~· rkcti lc bır mukavele aktcde- ın mühim bir makalesi ma anl~ ve asırlardanberi sa-
rek, 16 silın<ifrlılı: 6000 tayyare molô- dık ş;unpiyonlu"unu. muhafaza 
rü ıle yedek parça sıpari~i vermi~tır. 1 • ı·ı J J etti~i demokrasi prensiplerini 

K Lgu buı-cünde yeni bir kuy r uklu yıl- bize hürmet göstermi.ştir. 
* Nevyork, 18 - Blr heyet füni, 

1 

svıçre } er C fi- tatbHt tarzımızıfan dolayı daima 

dız keşfetmiştiı:. gilizler araSiflda- . Bu sebepten dolayı bir ça. * Bruk . ..el, 19 - Alma n ışgal or - • kım.selerin mücadeleye de-vam. 

duswıa ait telgrat tellerıru kesen ye- k" k } k t b ettiiin.i affetnıedijti bu cesur ve 
d.i üniversite ıalebesi uç >enedcn ıs ı ya 10 ı c a- azin:ılli millete karşı sempati -
seneye kadar h4pis C<'zas ına mah - • • } ~ı muh~aza etmenin en ipti-
kiım edilmışıır. ruz etti r i i y o r daı hakkanıyet prensiplerinden 
.... Nevyork, ıs - (Sttlani) Cumhu- ------ -· _ olduğuna kani bulunuyoruz .. 
;;yetçilerin namzedi Velkie, Kansas- Jngilix inadın• hllyranlılı 1 R 
da bir nutuk iradoderek Amenkalı- - - omanya Milli Banka 
ıara Ruzveltı yeniden intihap etmek Bern, 18 (A.A.) _ .. Gazette de M ••d- .. . .f 
suretile ba,larına bir diktator gcçır- Lausaruıe-. cüed England. baş • U Uru ISh a etti 
miş oldokluını ihtar etmiştir. lığı ile neşrettiği bir makaleye Bü.kreş., 18 (A.A.) _Milli ban-* Vaş i n,ton, 18 - (Stelanı) Bırle- şöyle başla.maktadır : ka umum müdurii Constanti -
şile Amcrıkanm albn mevduatı, 2! cA!man tayyareleri, Britan - nesko istifa etmiş ve yerine a • 
milyar 50 mllyon 90ı.ooo e baliğ 01• ya adalarını iz'aca başladıkların- vukat Aleksandre Attulefilro ta. 
makladır. danberi, İngilizlerin sukünet ve yin edilmiştir. * Londl'8 , 18 - İn~iliz hava kuv- cesaretinin ve İn.ıri.liz inadı keli-
vetlerine mensup Çekos lovak cüzü
tamlarl İngiltere üzerinde yapılan 
hava muharebelerinde bugüne kadar 
32 Alman tayyattS! dtişürmüşlerdir. * Stokholın, 18 - Gotherıburc el -
varında iki tı-en müsademe etmiştir. 
Her iki trende de yolcu dolu vagon
lar parçalanmıştır. Sekiz ölü ve 30 
yaralı vardır. Fakat zayıat daha faz
la olması muhtemeldır. (A.A.) 

mesinin <,'Ok iyi ifade ettiği inat
çılığın bizlerde doğurduğu hay
ranlığı söylemek isteriz. 

Muharrir, bun<ian sonra, İs -
viçrelilerle İngilizler arasındaki 
yakınlığı ve benzerliği uzun u -
zad>ya belirttikten eonra v~ 
na oöy le devam etmektedir: 

.Siyaset ba.lmnından, İngilte-

mayınca Bul!dan ve UWı (R&
manva) Jcıtalaruı.a .ııöz diıkti, 

Macaristaoda umumi 
af kanunu 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Havaa: 
Resm:n teyıt ediklibne göre, 
TransilY.anvanın M.acaristana il
hakı muna.sebetile kral nai.bi ta. 
rafından çıkarılan umumi af ka
mınunun ta liıiiti neticesinde Sze.. 
ıııed'de ~bulunan Macar 
oklu haç hareketi şefi Szalassy 
serbest bırabimıştır, 

lstanbul Basra yolu 
(Başm<ık4leden devam) 

İstanbul - Basra yolnnda, yal
nn Suriye "-1, bu memleket, 
Almıııı ve İtalyıııı mütareke ko
misyonlannın eline düştüğü tak· 
cl.lrde. bir mesele teşkil edebilir; 
o vakit de, İncilizler, bn muva • 
sala hattının tam ve kimil em
niyeti i~, icap ederse, Suriy&
yi işgal ederek tM:rar variyeti 
ıslah edebilirler. Bu itibarla, •im
diden İstanbul - Basra yolund .. 
hakk.üe istifacle edebilmenin ça
releriod ara,!Jnnak ve garple 
ııark arasında emin bir muvasa
la hattı kurmak &erektir. Bu yol
dan, ticaret canilerini harp mm
takalanna göndermek ii>tem.iyen 
Amerib tla, istifade ed • . . 
b. İn ·ı· .___ eeecı p

ı, ,, ıs .uapara tor 1 ıığu eaa -
sından olan Hindistan Cenubi 
Afrilca, Yeni Zelanda, 'Avustral
ya, Felemeıak Bindistaııı, Japon
ya da istifade edebilirler. 
_Ha~ ~uiyetlnin değurduğa. 

gtiçlüklen o vaziyete nyıııı ted
birlerle önlemel;e çalııımak, ti
c:aretleri inlataa $ayan bütüa 
memleketlerin elbirliği ile yap
malllrt icap eolen işlerdendir. 

ABİDİN DA VE& 

Etibba odaları yüksek 
haysiyet divanı toplandı 

Ankara, 18 (.A.A.) - Etibbe o
daları 'l'iibelr bav9tY'et divam 
l:ıuıiıün saat 16 de Sıhhat ve İçti
mai Mua-t VelcAleti bınasm
da tıoı:Kamms ve divanca tet«ild-

. ne lüzum ııösteril.en m-1.eleri te. 
zıekkür ..... bran. baiıan.. 
tır. III--YAZAN: M. Sami Kar•yel -m 

KANUNi SÜLEYMAN 
VİYANA KAPILARINDA 

Buğdan kıtası cemıben Kllye 
sancai(ı, şar!<an ~ hanl.UD. 
şirnalen Lehistan ile muhattır. IJ :t • 1!1~M1: p: 11) ! : r ! 141~i1 

Tefrilıa No. 11 

Sulan :Meh.net Rumeli kıt'as ını ı 
T unaya kadar Lcmiz lcml.,ti. Bos
na H ersek ile Yunruüslanı t:.ma
mile zaptt.<.lerek ehli alıp teh -
likesinin önüne gc-ç misti. 

Kanuni Sulta n Süleyman dev
rine kadar ehlisalip bir türlü lu
pırdayarnamu;tı. Çünkü,__ V arna 
muharebesı hıris tıyan dunyasını 
bir daha kıoır<layaınıyacak. dere
cede ezmışti. 

Şimdi, Kanuni Sultan ~üley -
manın Belgradı zaptı, bılhassa 
Rodosu fethi ehlisalibi tekrar 
harekete getirmiş bulunızyQrdu. 

Ehlisalip hareketinin b~ında 
Almanya İmparatoru Şarl var
dı. Çünkü, Türklerin Belgradı 
zaptederek Tunayı gecmeleri Av
rupa ıcin l>üyuk bir tehlike ar-

zedh-ord u. 

1 Ehl i salibi tertio etınive calı
şan Alınan İmParaioru temini 
ıınuvaliakıyet için kh .KralJ.W.. 
Ulah ve Buıı<lan beyliklerini de 
daireı nüfuzlarına alnıal< iste • 
diler. 

Lakin, Lehistan Habısburı;?La
rın fevkalade kuvvet ve nüfuz 
kesbetm_elerınden üı.1kmüs idi. 
Esasen l slavlar ile meskun olan 
Bohemyada, karabet cihetile Ma
caristanda J?ÖZÜ vardı. Bu defa 
:Macaristandan kat'ı ümid et

mekle beraber mu hafazai nefset
mek düsüncesine maj(llip kalmı:ı 
idi. 

$arlken Lehistanı kendi tara
fına ccı.Jel.mlye muvaffa.'< vla-

vakıa garben Erdili Krallıb
na yapışıktır .. Fakat, bura.sı da 
Besinci Sarlın dairei niifuzıma 
dahil idi. 

La.kın, Erdül Kralı (Yani) Jan 
Japalye şimdilik su üc taraftan 
Buğdanı iluta eden kuvvetleri 
tevzin edebilecek iktidarda d&
ıbkli. 

Bunun için BulJdanda Sar!b
nin mernurJan yüz. NılMDad•lar. 

.P'akat, Ulan ta bilil:is siddetli 
meyil ııiirdiiler. Sarlken'in dainıi 
nüiuz ve faaliyetine girece!ı: o
lan Ulah kıtası bi%Wı iıı:in tehli
ke teşkil edecd< idi. 

Belıl!raddarı eimalıe doktu he
reket edince Erdülden Ulah, V\
din ve Nii?bol.u tariklerile sehir 
kövüne. Sofvava dol'!ru taam.m 
ile hattı ric'abmiz tehdrt oluna
bilecek idi. 

l.Arıc.. ııv) 
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r.200 Alman ta Y· 
yaresinin akını 

(Baştarafl 1 inci :ıavi.ıda) 
saat 15 de vasıl olmustur. Dal
ıl(alar \arım saat mu<ldetle akın
larına devam etmıslcrdır. Maıd
stone'nun \lzerincle 8000 metrede 
Spitfırc t.ıp avcılarımız bir Mcs
ı;ersclıınidt filolilliısını daeıtımıs
tır. 

Hava nezaretinin bu sabahki 
teblii(i: 

llun ııece.ki dı.isman hava ta
arruzları bilhası;a I..mdra uzcrin
dc o!mustur. Londra ve civar 
rnıntakalarına ırel~i ı:ıüzel bom
balar atı.lmıstır. Sehnn sark ve 
cenı.bu arkisinde bu- çok evler 
lıarap olmuştur. Londrarun mer 
ikezirxk bazı m;.gazalar has ra 
u ... ra.n""...ı.stır. İnsanca zavı(:ltın ev
velki akınlaıuakınden daha faz
la olmasından korkulmaktadır. 

E\ r hı ~ece. hava tl· !::liıkcs,nin 
Q'l'<.JJJı.ıs uldll.llu ı.:;>art • .ı, an":a1ı. sa· 
tıahlcvin saat ~ ten bıraz sonra 
verilmiştir. 

Tavvare d<İ.fi batarvaların fa
alneti büt'iın ~ecı: ınkıla.;ız de: 
vam et:mistir. 
Londranın merkezinde altı l!Ün 

d<?nberi ılk defa olarak proiek
törler faaliyete ıreomiştir. 

18 eyliılde ilik tehlike isareti 
ııaat 6,15 de verilmiştir. • T <·hli
l<e ııeçmistir• i.sareti 16 dakika 
ıoonra verilmi.stır. 

Gi!ce şimali ırarbide kain l:ıir 
'6Chire harhin baslanıncındanbe
ri yapılmıs olan taarruLlarm en 
·müthişi yapılınıstır. Hmı de tay
vare dıifi bataryaların mü1ılıis 
endahtına raiiJm,n .. 

ŞlDDETLİ HA VA 
lılUHAREBELERl 

Londra, 16 (A.A.) - Beşinci 
alarm esnasında Taymis haliçi 
llzerinde çok fiddetli bir hava 
muharebesi o.lmu:ştur. Alınan -
lar, 1ııgiliz avcı tayyareleri ta
rafından püskürtü1ınüşlerdir. 

Bu.gün öğleden sonra, cenubu 
şarki sahili üzerinde altı alınan 
tayyaresi düşürülıınüştür. Kesif 
bulutlar üzerinde şiddetli mu -
barebeler olmuştur. İngiliz av
cıları, sahili geç.ıniye teşebbüs 
eden lıaınbardmıan tayyare fil~ 
1JU11a refakat eden Messerchmidt 
tini.ndıe tayyarelerle muharebe 
etmişlerdir. Mitralyözlerin sl'6i 
tvice i•itilmekte idı. 

Londra. 18 (A.A.) - Bul!iin 
ıründüz cereyan eden hava mu
lıarebelerinde simdıye kadar 42 
Ahnan tayyaresinin düsüriilüd.ıiü 
11avı1mıstıt. Bunlardan biri tav
vare dMi bataryaları tarafından 
indirilmiştir. Dokuz lnıriliz avcı 
tavvaresi kayıptır. Pilotlard= 
besl sal! ve salimdir. Londra mın
takasına bomba atıldlh bildiril
me:mistir. 

LONDRADA 100 ÜNCÜ 
Londra, 18 (A.A.) - Bu.gün -

kü altıncı alarm baro başlangı
cındanberi Londra mıntakasında 
verilen 100 üncü al.iınn işareti -
d.ir. 

KRAL İZAHAT ALDI 
!Dün öitleden sonra alirm i$a

reti verilmeden az evvel Kral. 
Buklnııhaım sarayını terkede -
rek hava nenretine ııitnı.İ$tir. 
Kral, hava nazın Sinclair tara
fından kabul edilerek vük.sek 
rütbeli su·bavların ha•4 muhare
besinin ııec:innekte ol~ sa
fahat hakkındaki izahatını din
leınistir. 
SEf'Aru.--rLER.E V AK:i OLAN 

İSABETLER 
Bir Alman akını esnasında Pe

ru ıruııilahal4?üuırlıkı binası üze
rıne vanl!m bcımıbalan düsmü.s
tür. Binanın bilhassa üst katları 
ciddi hasara uitramıs ise de mü
him evrak kurtarıl:mıstır. 

Lon<lradaki İsnanya sefareti 
binası son hücumlar esnasında 
lıafiice hasara uitramıstır. Dıisen 
bir vanımı bombası catın delerek 
ilk kata cirm İ$tir. 

BlR JAPON YARALA.mr 
Tokvo. 18 (AA.) - Domci A

:lruısın.n Londra muhabirinin bil
dırdıkıne ııöre. ianonva banka
sının Londra su:be müdürü. bir 
Alıman yanırın bombasının tesiri 
Ue hafif varalanmıstır. Binada 
vanııın cıkmış ise de sur'atle ö
nü alımnıstır. 

ZAYI - 1136 - 937 senesinde Kilia 
orta mektebinden ıld1ğınl şahadetna

sı.emi kaybettim. Yenisini alacağım -
Cın eskismin hükmü yoktur. 

MAHİR TOPALOGLU 

ZAYİ MAKBUZ 
htarıbu. ithalat ııümrüıtii mu

hasebesındcn almış oldu~nı 
62921 No. ve 25/4/939 tar:hlı be
yannameye ait ve 678 lira 05 ku
rus 105836 No. ve 16/5/939 tarih
li bir kıt"a irad mahsup makbu
%UnU kazaen zavi ettim. Yenisi
ııi alaca~ımdan ileride zuhurun

.da hükmü olınıadı~ını bevan ede-
rıın. 

İstanbul Nalburcular 
Kadir Fazıl Ü!tiinel 

lıııtiyn Sahi!>i ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. BasıJdıtı :rm 

SON TELG&AF Basımevi. 

. -- --- - . -- --------------- -

lngiliz Hava 
Kuvvetleri 
(Ba.şt<ırafı 1 mcı sal/fada\) 

körlezme kadar uzanan kara su
laıına mavn dOklllmü.:;tur. 

Bu vazıferun ifasına memur 
ta)·yarel<r binlerce kilometre ka· 
tctmışleı<iır. ;,o dan ı.u a mavn 
tarlası vi.icude ııetırilmıs ve bu 
tarlalarla binlerce ronluk l?El'ni 
tahrıp edil.rni.ştir. Maynlerden bir 
kısmı bazı limanlarda rıhtmıın 
vanrbasına .konuımusııır. Düş
man, kuvvetli bil' surette müda
faa edilen .sularda dani bu ma v n· 
lcrın ahlınaı;ma mani olamamıs
tır. lnııiliz tavvare!eı·i avni za
manda icabında dusmarun ~ 
vapurıarına karsı kullanılma.k ü
zer~ bombalarla da mcelıhez 

bulunmakta :ıdı. 
Nevyork. 18 (A.A.) - Reuter 

Ai nsından: 
llerlınden ıliievyork Times ııa

zetcsıne bıldırıldı~ıne gure. In
J<llı<lerın bır taıoım bombardıman 
t<•I"'- arclerı. dün ııece Almanya 
üzer.nde uçmuslardır. Bunlardan 
bırisi dı.i.şürülmüstı.ir. 

lM . .i-lL1ER.t:NlN HAVA 
KUVVE T'İ 

Stokholm, 18 (A.A.) - Reuter 
Afte>nbladet ııazeteı;inin Bcrlin· 

muhabirinin bildirdiihn<? naza
ran, Al.man askeri maha!ilinde 
ln~ilız l:ıava kuvv~l~rinin zayıf
lamış deifü. biliıkis daha zivade 
kuvvetlemnis olduğu kanaati 
mevcut ibulunmaktndır. 

Londra üzerinde ber ikj taraf 
için mühim zaviat veren muha
rebelerin siddetlenmesi buna at
folunmaktadır. 
İNGİLİZ BOMBARDllllANI 
Londra, 18 (A.A.) - Hava ne

zareti istıhbarat bürosunun bil
dirdiirine nazaran İngiliz bom
bardıman tayyareleri dün öğle
den sonra Zecbrugge ve Ostend 
üzerinde yeniden uçmuşlardır. 

O.tende limanı tesisatına tam 
isabetler kaydedilmlş ve Zecb -
ruggede gemiler barıııbardıman 
edilmiştır. Bir tayyare sahil a
çıklarında dört mavnaya hücwn 
etmiş ve. zannedildiğine göre bun
ların ikisine tam isabet olmuş
tur. 

Diiter bir bombardıman tay -
yaresi La Haye açiklarmda l(Ö -
rülen bir kafileyi bombardıman 
etınU;tir. \'muldende yeni tayya
re meydanına da hücum edilmiş
tir. 

Toplu tıalde bulunan mavna -
!arın bombardıman ca;Jdigı Zcc
bru<ıgede iki Alınan tayyare->i 
İngiliz tayyarelerine hücum et
mişlerse de ateş teatisini müte
akip Almanlar çekilmislerdir. 

ltaıyan kuvvetleri 
(b~rafı 1 inci sc.:qfada) 

Loııdra, 18 (A.A.) - Londra -
Llar Llbya - Mısır hududun<la İ
talyan ileri hareketin' teessüfle 
öğrenmişlerdir. Yalnı-= ı;urası 
kaydedllmek icap edeı iti, İnı<i
liz. askeri makamları İt9lyan kı
taatı Mısıra karı;ı büyük ırukyas
ta harekata giriştiği takdirde hu
dutla çölün nihavetini ge>&teren 
hat arasında No Mans Land de
nilen bos kısının müdafaası :ıor 
olacağını ve İngiliz notai -naza -
rından bütün bu arazi üzerin -
de ve kat'i mukavemet harbi ye
rine iz'aç harekatı ile iktüa e -
dilrnesinde fayda olacağını dai
ma kabul ve teslim eylemişler -
dir. Hududun şarkında takriben 
80, 100 kilometre genişliğinde o
lan bu çöl şeridinde su yoktur 
ve İtalyan istihkam kıtaatınm 
münakale ve iaşe sahas,nda iti
raz ı;ötürmez maharetine rağ
men, Sollümla Mesra Matruh a
rasında bir ilerleyış zor ve pa -
halıya mal olacaktır. Mesra Mat
ruhtan ve bilhassa Fukadan son
ra ise mücadele çok şiddetli ol
maktan hali kalamaz. 

----o--

Ribbentrop 
(Bcıştaraı 1 inci sa11fcıda) 

lerü:ı istişare e<ierek müşterek ka
rar ve hareketlerde bulunması ta
bii.dir. 

Bu göt-üş teatikrinin her birin
de Avrupanın müstakbel tensi
k i i~ alt.kadar olan ve mevcu -
dh·etleri $unda müştereken 
mücadele eden iki müttefik dev
let için hususi bir ehemmiyette 
olan bütün meseleler Geriıest ve 
aç.ık bir surette ı:ııüzakere edil -
mektedir. 

PiYASADA 
(Baştarafl 1 inci sayfada) 

Muhtekirler komisyonun tesbit 
ettiğı kar ni.sbetlerini t3'!Ilamen 
unutmıu; görünmektedirler. 

MÜRAKABE KOMİSYONU 
Diğer taraftan ııeçenlerde haf

tahk mutat iki toplantısından 
gayri toplantılar yaparak biri -
.ken işleri tasfiye etmeğe karar 
veren mürakabe kaınlsyonu da 
nedense bu kararı henüz tatbik 
etmemiştir. Esasen faaliyeti kiı
fi gelmiyen .komisyonun fazla 
toplantı yapamaması da işlerin 
toplanmasına sebep olmaktadır. 

TATLI VE YEMEK 
Yumurtasız Mayonez 

nasıl yapılır? 
Yumurtasız mayonezin tertibi 

flldur: Bir komposto kaşığı har
dalı aynı mık.dar &irke ile iyke 
ezmelL İçerisine tuz pek a.: b1ber 
katarak karıştırmalı. Diğer taraf
tan ild reçel k&.şıitı dolu dolu u
nu iki bardak su ile ezmeli ve a. 
teşte iyke koyulaşıncıya ve ko
ku.ru kalmayıncaya kadar ka -
nştırarak pişirmeli. Ezilen har -
dal üzerine p~n unu atarak çe
virmeli ve telle vurmalı. İçeri -
sine ince ince doi(ranm1ş dereotu, 
maydanoz linıon suyu, bir iki 
damla sirke ve arzu edilir. e 
(capre) ıkapr denilen t111·\'udan 
koyarak ooj!utmağa bırakılmalı. 

Mayenczle yenilecek bütiın ye 
ıırıe~lerde ikullanılabilir. 

---111-

Tathlar 

Yeni bir 
Elma tatlısı 
Bir kilo i;vı cins elme. (May

hoş veya tatlı. Nasıl isterseniz.) 
Şeker,, tereyaji ve iki yumurta. 
(Yumurtalar mümkün olduğu ka 
dar taze olmalıdır.) Limon kabu
ğu ve biraz vanilya. 
Elmaları soyup rendeleyiniz. 

İçensine rendelenmiı; limon ka -
buJiile (60 gram} toz şeker ve üç 

Mahrukat • • 
ışı 

(Ba.. •tarafı 1 inci savfada.) j 
ııe~1e l'Or\', lin7it sob3öl.Dın ve 
kOmüriuui.ıı bütua va.t.and..:.;l •r tara.-

1 
tından kola7bkla. ve ucıı.u:a temini 
için ioa.bcden tedbirlerin aJ.mnıa.."iına 
bqııuıuaı.ı.r. 

Soba meselesi 
Cok kolay ya.o..rn&suıa. ra.ğml·n lln

J'Ü k.ömiıründcı:ı ha.kk.lc ish!J.clc c
debilmck, ayol &a.maJJ.da bwıu ko.r
lere .. kabUmck için ilk iş olarak 
linyit k:olaylıLla. ya.k.611 suba mc,;ele
siıı.i ballttm<'' icabetmiş.ir. 

Lt.ib~k'a verilen bu L~i...-ı de ba!JJ.
rılma!'iına ~hşılı.aaktadır. 937 dt- Aıı
karada açıla.n mahrukat serK~ine, 

ceUril.ııı.lş olan bir lı.nl'it ofaiı ı.:sas 
ittihaz edilerc:ok çol.ö. pratik blr t.lp vU
cudc zetjrtlru.i.t;t.ir~ l'ip bu olnıakla 

beraber, şimdi kôyJe1'de yapıinıası 

dtlıiüntılcn ocak böyle svba şeklinde 
değildir. Toprak~ao '\'e t.a..il.a.n lmal o
lwı:ıbild.lii için her ko;t de ve do!ru
dan doğruya köylüler ta.rafından ko
Jayhkla yapılabllecekılr. Bu oC'a.kla
rın ya.Jnız ü.9tüne d.ükme bir p1ika 
koymak lcabetmektedlr ve ocaı;uı da 
parah olan kLSmJ 1a.lnu bura.sıdır. 

Etibank bu. sene Jl11yJt ocafı tcb.is 

edilecek köylrre tevzi etmek U:ı.ere 

bu plft.k&Iardan 1060 tane ısmar-la -
m.ış buluou1or. Bunlar, köylüye- 2 _ 
2.$0 lir& arasında bir paraya verile-

kaşık su iliıve ediniz. Hafif ate
şe koyunuz. 

Bu püre iyice piştiği zaman 
soğutunuz. Ve bir tabağu boşal
tınız. İyi yumurtanın beyazını 
köpük haline gclinciye kadar 
çarpınız. İçine 80 gram toz şeker
le biraz \'anilya katınız. Bunu 
iyice karıştırdıktan sonra elma 
püresinin üstüne dJkünüz. Ve 
pürenin her taraf;nı örtmesine 
dikkat ediniz. Sonra yeniden bi
raz 'toz şeker serpistiriniz fırına 
salınız. Ndis bir tatlı olur. 

hal yolunda 
biltt~ktir. Fak.at. cok mü.t.chammll 
oldu.fu için kuylü bu J>J.1""4 ile çok 

Omiırlü bir ocaia kavuşmuş ola.rü
tar Ocakların, IJİmdilik yalnız köy o
da.1anna. yaJıut köylerdrkJ halk oda
larıoa. kuralına& dilşünüliiyor. Etl
bank'm bir ekip! plakalar reıdlkien 
sonra. bwıl.:.n alarak köy. köy dola.şa
cak, kOyhınün ı-öz önünde köyün Wş 
"c toprağılr 0<:aiı ku~ak, pJ.J.k:ıyı 

üo;tu.uc, linyit ktı.uıtiruJJt.1 i~·üoe k .... ya
rak yakacaktır. 

Böyleee bu ıııenr takriben 400 köye 

linyit ocağı tJAıtıİ.mı.!J ola('.:tkhr. nu 
ocJ.l.ların bir meı.iyeti de h:ç duman 
venne-ınesi, kömurlın dw ~.u1,1uı da 

7akr.~ıdır. ~\nkara inşa.a1 usta oku
lunda. ço(;uklann 7aptıtı bu tip bir 
oea.k {ok muvaffakıyetli bir netice 
v<'rmi.~Ur. 

Memlekette nLAhrukat vası~ı ola
!"'.:.. linyit. L.ümütüııü kulJa...u.ıa.k .. u
retile köyJer...mlzlu yegıine yako:ıa 

maddesi ola.rak kııUandıklan ~ı;ek· 

t<n k&rta.rıla.caklan ümit edllmrkto 
ve- bunun fçln dl' c.ah;<;:ılınakl.a.d.ır. 

Linyit oc:ıiı ve kömürile hem en 
ucuz, hem en kolay, he.m de en vt:rim-
11 bir yakma m ıdde ve vasıtasına ı...a,. 

vuşmaş bnhınuyorl&r. 

Ankaranın lıtmen yakmınd:ı. K:ı-

71 • Bucuk linyit ocağının harm:mın
da biriken kömürleri, Ettbank li.ilo
su 10 paradan ısa1~ ('ıkarmLo;tır. 

Devlet Deniz yolları U. MUdürlüğünden 
Adalar - Anadolu - Yalova - hattı tarifesi 

Adolar • Anadolu - Yalova hatlında 20 ey!Qt 9'0 tarihinden ltibo
ren aonbahar ta.rile!:i tatbik olunacaktır. 

YeDi tarile iskelelere asılmıştır. (8877) 

lstanbul Limanı Sahili Sıhhiye 
Merkezi Satınalma Komisyonundan 

1 - Merkezımiz must.ahdemini için nümunesi ,.N.:hile c:15:S takın1 
maa kasket kışlık elbİ!•e ile <9> adet kaput ve c40.> takım pantol caket ve 
.W adet tulunı işçi elbi..c;esi yaptrrılacakıı .. Elbiselerin beher takınıı maa 
kasket .26.t lira •25• kuru.ş kaputun beheri •20, lira i..ş(i elbLc;elerinin be
heri 550 kıJruş.tan muhammen tut.an •4630 • lira c.25> kuruştur. 

2 - Eksiltme 4/10/9~0 cuma günü saat 14 de Galatada Karamustafa 
paşa sokağında mez.kür merkez satın alma komisyonunda yapılaca.1<tır. 

3 - Eksiltme açık o1acaktı.r. 

4 - Bu işe ait ıartnamc:leı merktız.imiz lev:ır.ım.ından para.'>ız alınır. 
6 - Muvakkat teminat parası c347, lira c72• kuruştur. 
6 - Eksiltmiye gireceklerin terzi olduklarına dair 1940 senesi Tfraret 

Odası vesikalarını iös\ermeler! ı;arttır. (8855) 

Beykoz tümen satınalma komisyonundan 
1 - Tümen hayvanlan için Jı:;apalı ıaırlla eksiltml;ye konulan 

ton ota istekli Çlltmadığından bu ot 27 /f/940 euma fÜDU aat 
lleylı:o:ıda Hali< Parti binasında pazarlıklı ... t.n alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 1896 linıdır. 
3 - Evsaf ve ııeraiti ber iÜD m.,.kOr komlJyonda cöriilebilir. 

Tophanede Saraç Evi Md.den: 

•1480> 
10,30 da 

(8851) 

Kays.eri dikim evi için imtihanla bir saraç ve bir çadır ustası alınacağın
dan taliplerin aŞaeı<Jaki vesaikile 25/9/940 gününe kador Tophanede saraç 
evi müdürlüğüne müracaaUarı. 

J - Dilekçe. (kaç kuruı yevm.İ;)'e ile talip oldutu 7az.ılacaktır.) 
2 - Hüsnühal k&l:ıdı. 
s - Aşı Uğıdı. (1055 - 8672) 

Beykoz tuman satına! mı komisyonundan 
ı - Tümı:n ha7vanlan için kapalı zarfla eksiltm;,.e konulan •280> ton 

oamana istekli çıkmadığından bu saman 27/9/940 cuma ırünü saat 10 da Be1-
lıo<da Hali< Parti binasında pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 - İlk lemlnatı 1050 liradır. 
3 - Evsaf ve feraiti ber tün ınetldlr komisyoıMla cöıillebilir. (W2) 

BaJaJanlar, 9&1'1'mtl Yt: ehllr 
bıdanıu po.l<enltt 

TÜRK BAY ANLAUl 
Biçki - Dikis Terakki Yurdu 
Bıçki ve dikiş biç bilmıvenle

re 9, bilenlere 6 ve dikisi ·bilip 
makastar olmak istiyenlere 3 ay
da bütün incelik ve teferruatı
le esaslı surette öl!retilir. Tas
dikli diploma verir. talebe kay
dına ·baslan-mıstır . Cumartesi ve 
pazardan maada suat 9 - 12 ve 
14 - 17 ye kadar herııün müra
caat kabul olunın 

Be1ıoi;lu Altın Bakkal Babıl 
cadJesi No. 63 

Sııllanahmet Üriinc;i Sulh 
liukıık Mcıhkcme~inden: 

}!amıyet ve l"u.tn1a S;.ıa<.h.:t ve 
Bi.ırı~aneadin ve ~uıcyınan octu 
liasarı ''arısı Zchran.ı.n ş;:ı.vıan ve 
mus l-.;fC•Kt.'11 ·mu la~.urrıı 01.Quk
ları lsl;ınoul Sarı drnıır maııal
Jesırun 1'ıa.bburıar i.c;ı Kadıottlu 
so!rngında eskı ıu ve yem l~ xa
pı ve JH ada ve 7 Parsel numa
ralı ve 47 metre muraboaı Ha
remeyn ve Ayasofyayı kebir vak
fından ve zt.m.ınuen itibaren 
4,~.) metre irutaırıdan sonra ha
vasız üst kat 8 ela ı numaralı fab
nkaya ait bir bap dukkiının ı
za.eten suvuunun füruhtu takar
rur eaerek müzayedeye vazolun
muştur. Heyeti umumiyesinin 
kıymeti muhamminesı loUıl (:tıın 
·beş ,-üz) lıradır. Birınci a<:ık art
tırması n/IU/940 tarihine müsa
dU çarşamba ııünü saat 14 den 
16 ya kajar kra o;unacaktır. Kıy
meti anuhammincsinin vüzde 75 
inı bulduğu takdırde o gün iha
lei kat'ivcsi yapılacaktır. Buıa
nıa<lığı takdirde <·n son arttıranın 
taannudu baki kalmak üzere on 
beş ııün müddetle temdit edile
rek ikınci acık arttırması lti/10 
940 tarıhine mıisadi! pcröcmbe 
,günü saat 14 den 16 ya kadar ic 
ra kılınacaK ve o gün en çok art
tırana ıhaıc edile.:ektir. 
İpotek sahibi alacaklılarla di

,A:er a..ıa,.,,;ac.ar.ı.ar.ın 1sbu .ca't'Timcn· 
kul üzerınde~ı haklarını husu
sile faiz ve masrata daLr olan id
dialaruıı evrakı rnıisbitel< rile yir
mı gun içınde bildirmclc~i la -
zımdır. Aksi halde hakları tapu 
sıcıderıle sabit olmadıkça satış 
'bedclının paylaşmasından harıc 
kalacaklardır. Müt~rokiı,1 b;lu
anuın ve:rj!ilcr his:>edaı 1d.ra vu 
d e. lJiye H ' yir:ni scndık v:.kıf 
tav.z bedeli ve ihale pulu ve ta
pu masrafları müşteriye aittir. 
Satış pcşın !'ara ile ve kaydı mu
cıbınce ve icra ve İflas kanununa 
tevfık< n icra edilir. Arttırma 
sartnamesi işbu iliın tariliındcn 
itibaren mahkeme divanııancsi
n~ talık kil.ınmıstır. Talip o
Jan~arın kıvmet.i muhanınıene -
sının vü:de yedi bucuiiu nisbe
tinde pey akçesini hamilen o 
ı<lin ve saatte lstanbul Suıtanah
mette tapu binasının alt katında 
da:rei mahsusasın<la Sultdnah
mct Ücüncü Sulh Hukuk Mah
kemesi Başkitabetine 940/27 nu
mara ile müracaatları ilim olu-
nur. (291J") -----·------

İstanbul İkinci Ticaret McıJı.. 
kem.esinden: 

940/206 
Bevazıtta Çarşıkapıda Seı>e~i 

han 39 .N o.da mukim Nesim Fa
, rad tarafından 3/9/940 ta
rihli imzalı ve 5/10/940 tari
hinde vacibüttediye ve Çarsika
pıda Derici ve köseleci Salamon 
Çiprut emrine verilmiş bes yı.i.z 
lıralık bir kıt'a senet mumaileyh 
Salamon Çiprut tarafından açık 
olarak Refael Amraın ve Bira
derleri s!rketine ciro edilmiş \'e 
mezkür şirket tarafından ziyaa 
uğramıs olduğundan bilbahis sir
ket vekili avukat Bensivon tara
fından mahkemeye rnıüracaatla 
eözü geçen senedin iptali talep 
edilmekle mahkemece keyfiyetin 
45 ,gün müddetle ilanına ve isbu 
senet ilan müddeti icinde mah
kemeye ibraz ed.ilmedi.iii takdir
de iptaline karar verilecel!:i Ti
caret kanunw:ıun 838 inci madde
si mudbince ilan olunur. (29062) 

!stanbul Asliııe mahkemesi i
kinci Ticaret dairesinden: 

W. J. Perkins ve •P. C. A. Le
ette tarafından S. Navvil ve şe
riki namına FF: 501341 No.lı ve 
3/9/940 tarihli keşide edilen 1472 
lira 34 kurusluk cckin muhata-_ 
bına ııönderilirken wlda cekı ııo
türen yazıhane adamı tarafın
dan kaybedilmesi üzerine şirket 
vekili avukat Sevki tarafından 
mahkemeye ıırıüracaatla sözü ge
cen çekin iptali talep edilmekle 
mahkemece keyfiyetin 45 l!iin 
müddetle ilanına ve i$bu çek ilan 
müddeti icinde mahkemeve ib
raz edilmediği takdirde iPtaline 
karar verileceği Ticaret kanunu
nun 438 inci maddesı mucibince 
ilim olun.ur. (29086) 

İSTiKLAL LiSESi 
Kız ve Erkek • Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Polis karakolu arkasında, Telefon: 22534 

Bevkoz kor sabnalma komisyonundan: 

Ta7.e Ayş~k:adın tacu~ 

Patlıcan 

Domates 
T.ıze ye~ıl biber 
Taıe üz\.ın1 

Karpuz 

K 1 e 

35000 
35000 
20000 
3000 

20000 
15000 

20000 
20000 
10000 
2000 

10000 
8000 

Teminat 
Lira KunJl 

735 
525 
240 
40 50 

300 
J12 50 

Kavun 15000 8000 l12 50 
1 - Aı;kert lhtiyaı; ic;Jn yuk~nda yazılı Bfbzc Yes:lire pazarlıkla satL'l 

alınacaktır. 

2 Pa.ta r!ık gunil 20 cyIUl 940 cuma gi.ınü saat 15 de yapıla<:aktır. 
3 - Tal;plerin yevmi mezkürda 'Cf'ykuıda l~lk Pnrti!lndc - sk<:ti E.J.-

tın aln1a .konı. yunıına mUr:-:.c.uatJan, (0758) 

~liktan 

Ton 
Tutarı 

Lira 
Lemin atı 

Llı:a 

500 40,000 3000 Bulı:urlu« liert bulda1 
700 52,500 3875 Ek.n1eklik yuınu~ak buğday 
700 52,500 38i5 Ekmeklik sert mL1hlU.t buı.!d.ly 
Yukarıda yazılı buğday!, 1 ın pazarlıkla eksiltmesi 23/9/940 pazart~ i 

günü saa1 15,30 da Topt:anede Lv. Amirliği satın alına kornilt")'onwıda ya ... 
pı.lacaktıı ·. İı;t-ckJilori.n kanuni vesika larile belli saatte k.omisyon:ı gelmelc ... 

ri (390 - 8759) 

• 
KuleJi askeri lisesinin kalori.ter 

tamirftıln pazarhk la ek~ültmesi • 
24{9/940 salı gUnil saat 15,30 da Top
hanede Lv. Amirliği satın aln1a ko
mu;yununda yapılacaktır. Ke~ıf be
deli 999 lira ilk teminatı 75 liradır. 

istekliJerin yüksek mühendis veya 
kalotife-r müteh~~'lSı olması şart-

tır. (388 - 86it) 

* Bir adet hasta .ırabası ve b('lj adet 
:ezlong alınacaktır. Pazarlıkla ek
&iltm""' 25/9/940 çarşamba günü 
~at 14 de Tophanede LY, Anıirliği 

sahn alma kom.siyonunda yapılac:1k
tır. Tahmin bedeli 195 Jira kat'l te
minatı 29 lira 25 kurııştur. Şarına

mesi komhıyonda g<iruliır. İst.C'khle -
rin b€'l!1 s:ıntte kon1l!iyona gelme-
leri. (~8 '1 _ 86i0) 

* Boş yağ. peynir, salta tenekesi 
Ad<I 

888 Topkapıda !ı.1alt•·pe a~keri lisesi 

500 Yıldızda Na:~diye ve ınotörlü 
bırl ı k1c• okulunda 

1ıaa 

Yukanrla }'i.ıZJlı 1388 adet boş tene

ke ~atıl;.;C'dktır. F .. urlıkla u.rttırması 

23/ U, 940 paz.artc~ gi..ıı.ı.J scı.at 14,30 da 
TophD.nede Lv, Amı.1iği ~atın alma 
kotMyonunda yapılacaktır 'fahhıin 

bedeli 41 lira 64 kuruş olup istekli
ler tt>nekeleri CJkul kJlerindc gtire -
cckler ve mal bedeEni muhasebe vez-
nesine y.ıtıracaklardu·. (367-8466) 1 

* ı 750 ncet kaUanır demır k:;.ıryola a-
lınacaktır. Pa1.arlıkla ek..si1U11esj 20/9/ \ 
940 cum·ı günU saat 15 de 'l'o~nanede 1 
Lv. Aı:.L·ligi satın alma komısyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 16,500 
lira ilk teu-Linatı 123i lira 50 kuruş
tur. Nümunesi komisyonda görUlür. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeler:. 

(352 - 8403) ... 
Atlası verilmek suretile 9 adet alay 

sancağı yaptı.rılacaktır. Pazarlıkla 

ek:siltm.E>si 20/9/940 cuma günü saat 
14,30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
b.n alına konıisyonunda yapılacaktır. 

Talunin bedeli 945 lira ilk teminatı 
70 hra 87 kuruştur, MaU.eme nüınu
neleri komi!>yonda gôrült.ır. 

(346 - 8322) ... 
21 lon kaşar peyniri alınacaktır. Pa .. 

xarlıkla eksiltmesi 20/9;940 cuma 
ıünü S<Iat 13,30 da Tophanede İ~t. 
Lv, Amirlit,i sabn alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 15,750 
lira ilk teminatı 1181 lira 25 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanunt vesikalarile bel
li uatte komisyona gelmeleri. 

(364 - 8463) 

* MaA teferruat ve elektrik motöti-
le beraber bJr adet hamur makinesi 
alınacaktır. Paı.arlılda eksilbnesi 
20/9/940 cwnı cünü saat le da Top. 
- Lv. Amirlitl satın alma ko
.,,1ayonımda yapılacaktır, İsteklilerin 

prtııameslnl cönnek -.. oksillmire 
lttirııl< ebnek üzere kat'! teminatla
rill! beraber k.omls,-oruı gelmeleri. 

ırno * 
541000 Saman 
77,277 Kuru ot 

Harp Akadeınisi 

(378 - 8620) 

için yukanda 
miktarı yazılı &aman ve kuru ot mü
teahhtd nam ve hesabına 25{9/940 
çaıı;amba günü saat 15 de Toph;ıne
de Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda pazaı·lıkla satın alınacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 7124 lira 81 
kuruş ilk teminatı 534 liro 36 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görü
lür. İsteklilerin belli saatte koınisyo-
na .gelmeleri. (394 - 8865) 

6300 ton buğday kırdırılacaklır. Pa. 
zarlık.la eksiltmesi 20/9/940 cuma 
güniı ı.;aat 15,15 de Tophanede lEt. 
Lv. Amiı-liği satın aJnuı komi<;yo .. 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
H,369 lira 32 kunııı. İlk teminatı 332'. 
lira 70 kuruştur. Şartnaınesi koınis

;vonda görülür. İsteklilerın kanuni ve. 
sikalarlle belli saatle komıiyona gel-
meleri. (386 - 8669) ... 

R.ı~ıc ·~lun '" topÇ\., ok'.. n1nu...., r:ııut 

bah, hamum, çama"-ırhane \·e bul:ı

ı;tkhanr::; inin keşfi mucibince taır.iri 

23f9/9t0 pazarte:;i günü saat JG da 
Tophanede Lv. Arnirlıği satın a1ına 

konıisyonunda yapılacaktır. Keşif be
deli 990 lira 10 kuruş ilk tentin o tı 

75 liradır. K~1'i komisyonda görülür 
İstekli1erın kanuni \:('~ikJlarıic bc1· 
li S<la ttc komJı-:yon.ı ge'Jnclcrı. 

(39ı - 8760) 

Beşi ktaşta Snruy k;:ırşısında yeni 
açılan askeri fırının ke !! muCJb n
ce elektrık satının pazarlıkla ek
silbncsi 20/9/940 cunıa g:inü trıo.t 

15,45 de Tophanede LL Anıirliğı 8'l

tın dlma koınlsyonunda yal'ılacak: -
tır. Keşif bedeli 1216 Um 59 ku
ruştur Keşfi komisyonda gorülilr. 
İst.eklilerin mühendis \·eya :kine 
ı;ını! ehliyeti hafz olduklarına d;;ı ir 
vesikalarile belli saatte kon:ı..ic:}'ona 

ıelmcleri. (381 _ 8623) 

* 35 ton sade yağı alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksıllır .. esı 24/9/940 ssh 
günü saat 16 da Topbanl·de İst. I.v. 
Aınirllği satın alma konısiyonunda 

yapılacaktır. 1'ahmin bedcL 49,000 
lira kafi teminatı 7350 lı.radır. Şart

nam.es1 komL,.yonda gonilür. İstek
lilerin kanuni vesikalarile be1li ill

atte k.onüsyona ıelmelerI. 

(395 - 88t6) 

2000 kilo kadar beyaz peynir nJına· 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24f9f94C 
aalı ıünil saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği aatm alına komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin kari temı
natlarilc belli saatte komisyona gel-
me-lt'ri. (3~9 - 8870) 

* 2500 kilo kadar cubuk ka!u.y alına -
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25/9 '94C 
çarşaınba günü saat 16 d Tophane
de Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Nümunesı ko
misyonda görU!ür. İsleklllcrln kat'! 
teminatlariJe 
gelmeltri. 

belli saa ttc kom is yona 
(398 - 8869) 

* 18X24X4 eb"adında yirmi blı1 adet 
çıra;;ız çam tahtası alınacaktır. Pa
:ı.arlıkla eksiltmesi 25/9/940 çarş:ım

ba ı:ünü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amir1iği satın alma komJsyonunda 
yapılacrıktır. İsteklilerin 11.k temlnat
larile belli saatte komisyona gelme
leri. (197 - 8888) 

* .Bir milyon ,-imıi iki bin dort yüz 
kilo kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 27 /9/940 cuma ııünU saat 
14,SO da Tophanede İst. Lv. Amirliii 
aatın alma komisyonunda yapılacak
tır. Beher kilosuna alb. kuruş yirmi 
beş ı;antim fiat tahmin edilip ilk te
minatı 4.445 liradır. Şartnam-esi ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanu
ni vesikalarile belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (3116 - 8887) 

* 700 kilo sarı sabunlu kösele, 200 
kilo sarı vakete 26/9/940 perşembe 
ıünü saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. İstekli
lerin araba koşumuna elverişli kö~ 

le ve vakete nümunelerile beraber 
belli saatte komi!yona grlmeleri. 

(400 - 8871) 


