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lNGILlZ TpPÇO'LAl'l'.I MEVZ1LERiNDE ATEŞ EDERKEN ... 

~~, n-Ô ,-ıie-ra ......... 'n i.,_n ,-si-n i r-~
la ri, mlldafaası git
tikçe kuvvetleniyor 

Alm•n h•O• t•arnıaıl•rı 
ıimJiye Jc • J o r, t•lcip 
•Uilcleri ilci hetlelin iki· 
•ine tl • 1>or•m•111ı,:or· 
Jır; Alm•ny•, aon bir 
t••rraaı homlui ya P· 
molc ıaıhr•nntlotlır; ln
•ilt•r• 6a hamleyi belı
liyor. 

Y aaaa: ABiDiN DA VER 
i:tZMİR, 17 EYLÜL] 

c::;F akriben bir ay ve bir 
U haftadanberi, İngilteı:e, 

müthiş bir hava taar
ruzuna uğraııruıtır; bu taarruza, 
lngiJiz milletine has meziyetler· 
le mukavemet etmektedir. Bu 
meziyetler, soğukkanlılık, sebat, 
hı:~aınmül, inattır. İngiliz de, 
Türk gibi yenilmcği kabul etıni· 
Yor. Onu mağlup etmek için, im· 
ha etmek lazımdır. Alınan bava 
o~dusu, bir buçuk aya yaklaşan 
hır zamandanberi hu maddi \'C 

:manevi iınha işini ele alnııştır. 
~man tayyareleri iki hedef pe
flJlde k~şınaktadırlar: 

1 - lngiliz limanlarını, İngil· 
tereye gelen vapurları tahrip e· 
derek Büyük Britanya adasında· 
~ orduyu ve halkı aç ve çare • 
sız bu-akmak, 

Almtnlar, bu işi 1917 • 18 se • 
nelerinde denizaltı gemileri, kor
aan kruvazörler ve maynlerle 
tahakkuk ettirmeğc çalışmışlar; 
~ hedefe varacakları sırada, i
l'~ anıil onları muvaffakiyetsiz • 
ı~c uğratmıştı. Biri denizaltı ge

ı:,,ılerine karşı müdafaa vasıtala· 
riknıın tekemmülü, öteki de Ame
r anın harbe girmesi. 
h Bu defa, o eski vasıtalardan 
k aşka tayyare ve hücum botu da 
d ul)qnmağa başladılar. Bunlar
ı an ikincisi korkunç bir silah o· 
;ınadı; yalnız birinci çok teh· 
t'keli bir silah olduğunu ispat et· b, Fakat, geçen harbe nazaran, 
)' ~l defa denizaltı gemileri za· 
l 1 ~ııı~ır ve korsan kruvazör • 
Perk ıse, lngiliz münakalatı için 
ile d ehemmiyetsiz biı tehlike ha-

n e kalmıştır. 
iri~ ha~pte denizaltı gemisine ii· 
t t baglıyan Almanya, bu harp· F ayyareyc bel bağlamıştır ve 
ti~ansanın çöküşü, kudreti git . 
rın ç~ a~tan h_u .silahtan Almanla
t ıstı{ad?sını kolaylaştırmış • 
ır. 

D 
lfarbln ilk aylarında Nen•er an· • ~' 

h
. •m3rka, Holaııda ve Belçika 

sa •ilerinin Almanların eline 
ge~nıesi, Iııgiltcrenin mahvolma· 
sı . emektir, yolunda umumi bir 
telakki vardı. Fakat, üstelik Şi
:::,•1. ~enizi, Kale boğazı, l'tJanş 

1 
nızı ve Atlas Okyauusn kıyı

t•ın<laki bütiin Fransız toprak
arı, Alman iuall altına ırirdi.ıli 
hal~e dahi, İngiltere, üç aydan
h~~ı mukavemet etmektedir. İn
l!"l!ı~ hava ve deniz kuvvetleri ile 
sahil müdafaası ve ba,a defi teş-

(Arkası 4 üncü sa'l/fııdaı) 

ABİDİN DAVER 

Korkunç Ağırtoplar 
ingiliz Londraya 
hücumu ateş açtı .. ..~~~-

M an ş limanları ve A iman Tayyareleri 
Alman üsleri bom- dün de lngiltereye bü
bardımana tutuldu y Ü k hücumlar yaptı 

• • 
BiR ÇOK LiMANLAR ALMAN AKINLARI 
YANMAYA BAŞLAOI GERi P0SK0RT0L00 

Londra, 19 (AA.) _ Hava ne
zaretinin istihbarat servisi bil
dırıyor: 

1'.fans limanlarına ııittikçe ar· f 
tan devamlı. •bir tazvik icra et • r 
:ı:nekte olan Inııiliz bmnbardmtan ' 
tavvareleri ku:ınandanlıih dün lı 
ı<ece sımdıve kadar harpt<! kuJ. 
Janıla11 en mühim filolardan bi
rını gondcrerek on <>eş günden • 

beri Alman istı.ıa planma k&TSı 
merhametsizce yaoılan ihtivati 
taarruza devam ey )emiştir. Bir ta
raftan Fransa, Beki.ka ve Holan
da sahilleri ile ııemiler, mavnalar 
doklar, limanlar, ve topçu mevzi. 
!eri müthiş kuvvetlerin taarru· 
zuna uğrarken, dii!er taraftan da 
başka İngiliz filolar.ı doğu-~-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Ka1adunyada 
GI. de Gaulle' e 
iltihak etti 

Karar Avusturalya.. 
ya resmen bildirildi 
Melburn, 19 (A.A.) - PaBifikte

ki Fransız Yeni Kaladunya müs
temlekesi, Vichy bükü.metinden 
ayrıldığını ve general De Gaulle'e ı 
iltihak ettii!ini Avustralya hü -
kum etine bildiıımi.ştir. 

:.ı:anş sa.h!llerini· d<f.ifen zzun 
m.enziUi lngiliz toplarından 

birinin namlısı 
(Yazısı 3 üncü sa,fada) 

• 

lstanbulun • 
ımarı 

Dolmabahçenin tan
zimine başl a ıyor 

iBelediVt? Reısli~ cD<>l:mabah· 
ce• camii m<?vdanı ile etrafını 
sür'atle tanzim etmeyi kararlaş
tırmıstır. 

Bu m~a hazırlanan bir 
pliına göre, mezkUr can n :mey
danının tramvay cadıdesi cihetin· 
deki dıvarları kiımilen vıkılacak
tır. 

Buradaki helalar da kaldırıla
cak ve deniz cihetinde bir venı 
asri hela insa olunacaktır. Ca
miin meydanı tanzım ediliP bir 
park hal.ine ı;ıetirilecektir. 

Tramvay caddeilnden bu pıır· 

ka açılacak yeni yol avni zaman
da yayalara lbır güzergah hizme
tini de görccektır. Yanı. yaya 
balkı:rnız; parkın i('.iı;den ~ec • 
mek suretile tramvay ca<idesine 
çıkabilecektir. 

Dolmabahcc sabilındeki rıhtım 
da genişletilio venilenecek ve 
cİnönü stadu nıı1 inşasından s.on
ra burada bir vapur iskelesi in· 
sa olunacaktır. Gerek Sirkeli 
'Ha vrive ve ııerek Deniz Yolları· 
nın Adalar ve Karı· Vv. Hav • 
darııasoı, Anadolu ti vaour· 
!arı mühim maçlarda Dolmabah· 
ce iskelesine ,. şa aklardır. 

'Liman Reisliği 
tahkikata başladı 

Münakale Vekaletine 
Malumat Verildi 

Dün saat 12 de İzmirden füna
n:ımua ııelen İzmir vapuru li-

Pasif Müdafaa 
man memurları taratfı.n<lan kont- A 

:~dın.00;.;200. ve v~l~~u:~a bis;;~- ı A 1 akalı daire 1 ere dün 
duııu J(orulmu.ştur. 

v::ı:-;:;:ı~!~;~~~:;~a~;~~rv~_ '
1
yeni izahat gönderildi 

mirden hareket ederken İzmir Li-
man Reisi fazla Yo.lcuları indir- $€'hrimızde vaoılan sıihnakla • 
mek istemişse de yolcularla Li- rın umumi bir kontrolden' ııe-
man memurları arasında hadi· çirılip nümuneve uygun olup ol· 
seler cılrnııs. ıse ııniidalıale etlen madıklarınuı tctıkıkı kararlaştırıl· 
ııolis ise volculıırı indirmernıstir mıstır. 
Kaotan deı11z talimatnamelerine Bll tetkiklrr mütehassıs he· 
ıınu~avir olarak mes'ulivetı üze- vetler tarafından icra olunacak -
rıne alarak hareket etmistır tır. Bazı sığınakların mahzurlu 

\. apurda ısti:ı:b haddinden" faz- vanıldıeı görüldüğünden dün ala
la tahlive vesaiti dahi bulunma· kadarlara gönderilen bir tamim
dığı için yüzlerce Yatanda'1ın ha· le bu hususta izahat verilmıstir. 
yatını tehlikede bırakan bovle Tekmil halkımızı alakadar eden 
bir vaziyet hll!kkında Liman Re- bu taımlmm esaslarını yazıyoruz: 
isliği ehemmıvetle tahkikat vao- 1 - ~vlerde ve apartmanlar-
maktadn. da yapılan sıi'!ınaklardan maksat, 

(A~lcul J üncü saııfcıd,a,I bina yıkıldığı zaman anlı.az al· 

tında 'kalmaktan ve bomba par
calannın t.e5irınden kurtulmak· 
tır: Haricte patlıyau vüksek in
fili'ııklı _bombaların t "irile bina 
vıkıldıl(ı ıa~an sıihnak tavanı 
çokmemelıdır. Bunıı niçin apart
manlarda yapılacak a naklar 
mut_laka bir mühendis tarafından 
ııorulmeh ve nizamnameye uy
J(Un vasıfta yapılmalıdır. Fena 
ve ?avri fenni yaoılınıs sıihnak
lar faydadan ziva<le zarar verir· 
ler. 

2 - Müsait bahce ...eva avlusu 
olan veya civarında derhal da~I

( Arkası 3 \incÜ sıı11fcıdaı) 

d• okuyacaksınız .•. 

• İl[DAM, ok.uyucularm dan cör _ 
düiii bilyük r.aibet üzerine, tahril' 
ailesini yeni ve bii.yölt fiibl'dlerlo 
lakvQ-o ebnlşıir. 

1 
Abidin Davor, Selimi İzzel S•· 

des, A. Şelt111, Osman Cemal, Ha
mit Nuri Innak. Şakir Bbım, Zi
ya Şakir, Sa.mi Kan.yel, Faik Bere· 
men gibi K\izide muharrlrlerin m~-
saisi ve Genl'ral Koçc-r, General 
N. ~ı. in blJyük yardımlan ue iıı
li'jllr eden İKDAM şimdi d< Jlbh • 
mut Yesari, Ntz:a.mcddln Na.ztt, 
Soıfa.eddin Kar:ınak<"t· sııad Den'lıl 
tibi güzide ve ınıimtaı mnharılr
lerin müs;ıtıa.be, roın.ıın. yazı vt 
h!l;;.3.yelerlni ıem.i.n elmiye muvaf

lak oJJDU.ŞRıl'· 

Muhterem okuyuculanmu: 
tKDAM'ın pazar günkii sayı
sında Nizamedılin Nazirin 
.Biraz bugünden. biraz taYih· 
ten• adlı mü saba beı;ini oku • 
yacaklardır .. 

.. ıiiiiiiôiiiiiiiiiOiiiiiiiiliiiiiiöiiii;;;iii;;iii;iii .. 



SAYFA~" 

Büyük Tarihi Tefrika: 36 

ALI RESOt·· 
Yazan: ZİYA ŞAKIR 

Resulü Ekrem 
~.üçük torunu 

Hasandan fazla 
Hüseyini severdi 

- Ya Resulıillah!.. Torunla -
~mı ne kadar seviyorsun. 

Dedi. 
Resulü Ekrem Efendimizin si

malarındaki tclle;;.,-üm bir ut 
daha gen1'1edi Evvela Ut.benin 
ve sonra diğer esbabın yfuıüne 
bakarak: 

- Hasan ile Hüııeym, dünya
da benim, iki Reyhanımdır. (1) 
Nasıl sevmiyeyirn. 

Diye, cevap verdi 
Eshalıı kiramdan pek QOk ze -

vat rivayet etmişlerdir 1<.i: Re -
sulüllah Efendimiz, - bü}"l.tı< to
runu (Hasan) a olduğu gıl>i - kü
çük torunu (Hüseyin) halt*m -
da da hissiyatını en açrk ve sa
rih bir muhabbetle zil< :etTr.işti.. 
Muhtelif zamanlarda, müteaddit 
vesilelerle, torunlartru.n sevjlisi
ni eshabı kiramma da tavsiye e
derek: 

- (Hasan) ve (Hüseyin), be
nim iki oğullarımd:ır. Her .itim ol<.i 
onlara meyil ve muhabbet eder
se, bana meyil ve mıı.babtıet et
miş olur. Her kiit' k.ı bana ıı. -
habbet ederse, (.Allıili) a um -
habbe! etmlş olur. l.i"r ldm ki 
Allaha muhabbet edeme, Cenııln 
hak onu, (cennet) ine loıır . .P'aıkat 
her kim iti, (Hasan) ve ( l:Jüse -
yin) e ~lıdc edeme, bana ı 
et:ııriş olur. Her kim ki bana düş
manlık edene, (Allah) a ®' - ı 
manlık etmiıı olur. Ve her kim l 
ki Allaha diişmanhk ederse, Al
!ahın gazabına V<! cehennem aza
bına düçar olur. 

Diye, bütün ehli imanı, iki 
sevı:ıili torununun muhabbetine 
teşvik eylemişlerdi. 

Sehıtbei güzinden, Ciıbir bin 
&bdullab rivayet eder ki, bir ııün 
(Resulfıllah) Efendimiz, şöyle 
huyurmuslardır: 

- Doğru yolu, ancak güneşin 
nuru sayesinde bulabilirsiniz. E
ğer güneş olmasa, ayın ziyaso. da 
o işi görebilir. Ay olmadı.ğ! za -
manda (Zühre) yıldızı da, size 
doğru yolu gösterebilir. Şayet o 
da olmazsa; aydan, güneşten ve 
zühreden birer parça olan iki yıl
dızdan istifade edebilirsiniz. 

Eshabı kiram, bunları tefsir 
ettirmek istemişler; 

- Ya Resulil.llah, gün~ nedir?, 
Ay, nedir? .. Zühre, nedir? .. O i.ld 
yıldız nedir? .. 
Demişler. 

' Resulü Ekrem Efendimiz, bw..· 
ları şövlece izah buyurarak: 

- Güneş, benhn. Ay, (Ali) dir. 
Zühre (Fatıma) dır. O iki y>ldız 
ise, (Hasan) ile (Hüseyin) dir. 

Diye, cevap veıımişlerdir. 
Resulü Ekrem Efendimiz, her 

iki torununa da müfrit bir şeikat 
ve muhabbet beslemekle bera -
ber, küçük torıınu (Hüseyin) e 
biraz daha fazlaca alaka gösterir
lerdi. Bunun sebebi de, (Hüsoe -
yin) in, bazı hU5Usiyetleri idi .. 

Mesela (Hasan). durgun ve sa
kiııdı. Buna mukabil (Hüseyin), 
har kelli ve cevval itli. Hasan; 
:ır.ülayim tabiatli, herşeyde uy -
sal; mücadeleden rnüctenipti. Fır 
kat (Hüseyin), gayet ateşin bir 
ruha malikti. Verdigi karardan, 
kat'iyven dönmezdi. Hakmı!l'k: 
karşısında ise, asla ba.ş ~eıxli 

(Hüseyin) in en bariz evsafı; 
ak.!, dirayet, zeki, muhakeme, 
sür'ati intikal, cesaret, maksat 
uğrunda fedakarlık, ölümü istih
kar gibi beşeri müıntazivetlerde, 
mi.>barek ceddi (Resulullah) E
fendimizle. pederi (Ali) ye olan 
- tam mfuıasile - müşabeheti idi. 

Denilebilir iti (Hiiseyin), bu 

( 1) Arabistanın en kıymetli 
çiçeği. 

iki büyült şabaiyetin, en yübelı: 
vasıflarına 1evarüs etmişti. 

(Hüs.,,.in). daha pek kiiqüık 
yaşta ioken bu e"88fı ,ııösterditi i
çindir ki Remi.ti. Ekrem Efendjrni. 
zin daha büyü1ı: aliıkasmıı cebt
rniş .. büyük biraderine tercih de
recesinde deiilae de, ı00a niııtıd
le daha baratttli bir mubatt odıe 
sevilmişti. 

Resulfıllah Efendimizin vefa -
tına kadar, hayatını hemen he -
men, ~ (hanei saadet) de 
ııı;eçi.mıişti. Ve bu müddet zarfm
da da - QOCUltlnğuna rağmen -
fikri bir hlo'li inkişaf ~ 
tL 

Ma!Umdur lı:i, (Resulüllal:ı) E
fendim izin meclisleri, daima il -
min, faziletin, h!lonet ve irfanm 
en feyizli birer menbaı idi ... 

(ATkası vaT) 

AÇIK MUHABERE: 

(Fatma BiJcen) - (Tahir Ta
lu) - (AWallah Gamsızoi!n) 
imzalı mektuplara cevap: AJ'nİ 
meelda ymglnuş olan mektuplar
da, hidiııetıa pe.k muhtasar ya
:r.ıldığınclaa şikiyet edivorsunm. 
Kiğıj buhranı ve sütunların dar
htı dola,.Ue, elimizdeki me' -
huleri höl'- etmek mecburiye
tindeyiz. B-wn, bundan fazla 
tabilita .ı. kaçarsak, yazdığmm 
yası, roman olur. Halbuki biıı, 
tarih çerçevesinden çıkm.ı, iste
Dı.iyornz. 

Tophanede, Kadirler yokuşu, 
Recep Sezer. 

(Allahın Aslanı) tefrikası, ilk 
fırsatta, kitap şeklinde çıkacak
tır. (Ali lWııRıl) tefrikası hakkın
da henüz Hrilıni.ı bir karar yok
tur. Alikuısa, teşekkürler ede-
rim. Z. Ş. 

1 
ANADOLU 1 
HABERL ERi --

Akhisar elektrik san· 
tralı açıldı 

Akhi.5ar, 19 (A.A.) - İnşaatı 
100.000 liraya mal olan elektri.k 
santrahrun ve şebeke tesisatının 
kat'i kabulü dün yapılmıştır. Bu 
münasebetle burada bulunmak
ta olan Nafia Vekaleti mümessi
li ve mühendislerimizden müte
şekkil hcy'et şerefine şehir ga
zinosunda belediyemiz tarafın -
dan bir ziyafet verılmiştir. Mü
hendisler bugün Ak.hisardan ay -
rılınışlardır. 

İRAN ELÇİSİ iZMİRDE 
İ2ımir, 19 (A.A.) - İranın An

kara büyük el.çisi dün akşam şeh
rimize gelmiş ve İran bas kon -
solosu ile .konsol<ıshane erkiıru 
tarafından karşılanmıştır. BüyUk 
eki şehr.imi2de ve Fuarda gezin
tiler yapacak ve tetkikler-le bulu
nacaktır. 

İZMlRDE HAF'RIYATA 
BAŞLANDI 

İzmir, 18 (A.A.l - E&ki İzmir 
hafriyatına yeniden başlan.ınış -
tır. Hafriyatın yanılacağı saha 
ağaç ve otlardan temizlenmekte
dir. Dikililaş önündeki büyült e
vin altında 9 metre derinlikte bir 
oda bulıınmuştur. Odanın içi te
mizlerunektedir. 

KAYSERİDE YENİ 
HASTABAKICILAR 

Kayseri, 19 (A.A.) - Burada· 
R<'ılıruş olan viliyet hastabakıcı
lık kursunu muvaifakiyetle ik -
mal eden bayanlara dün ru;keri i 
mahfilde yapılan merasimle dip- l 
!omaları verilmiştir. 

1 ikdamın Edebi Tefrikası : 13 

KISKANIYORUM! 1 
1 Yazan: SELAM 1 I Z Z ET j 

Mangal kömüründe 
ihtikar yok muş! 

Belediye İktısat Müdürlüğünün haftalar süren 
tetkikab nihayet bitti ve bu neticeyi verdi 

B elediye i.ktısat ııdldtirlüğil haftalardır manpl kömürü fiat
lan hakkında yaptJi:ı tetkikatını nihayet ikmal edebilmiş -

tir. Ve ba tetkikat; fiatlana hiçlııir ihtikar olmadıtı neticesile bit
miştir, 

Bu tetkiklere göre fiatlann yülıııelmesine sebep maliyetin ..,. 
nakliye masrafının artmasıdır. Daha iki ay evvel Bnlguistandan ve 
Varnada teslim kilosu 100 para olan kömürler 4 ~ çıkmış ve 
nakliye de yükselmiştir. Bu vaziyet karşısında belediye iktısat mü
dürlüili şimdilik nıaneal kömürü fiatlannı ve lir nisbetlerini tesbit 
ediıı narh koymaya lü:ıam ıörmemiştir. 

Y e~i kömür de- Yağ fiatları üze-
poları açıldı rinde tetkikler 

• 
Maden kömürü narhı 

bH-az yükselecek 
Halkmıızm maden kömürünü 

kolaylıkla temin edroilııneleri i
çin belediye .kooperatifi tarafın
dan evvelki gün Şişlide ve dün 
de Galata.da satış depolan açıl
mıştır. Nakliye masrafının art -
ması iizerıne maden Kömilrü nar
hının da biraz yükseleceği tah
min olunmaktadır. 
Diğer taraftan bazı semtlerde 

maden kömürlerinin resmi fiat
tan fazlaya sa tı!dığı ha.Jclwıdaki 
şikayetler üzerine kaymak= -
lıklara bir emir ııönderilerek da
imi kontrollar yap;lmasının bil -
dirildi~ yazmıştık. Kaymakam
lar; bizzat depoları kontrola baş
lamu;!ar'1ır' 
Yeşilköyde pahalı ma<len kö -

mürü satıldığı hak.k.ındaki ilibar 
doii;ru <;>k:ınam11;tır. Ye;;ilköyde 
İskele caddesinde 11 numarada 
mahrukat deposu sahibi Osman 
Gürerden aldığımız bir mektup
ta da esasen Yeşilköydc yalnız 

kendisinin maden kömürü sattığt 
bildirilmekte ve kat'iyyen resmi 
narhtan fazlaya kömür veııınedi
ği kaydolumnaktadır. 

BELEDİYEDE 

Çocuk tiyatrosu 
cÇocuk Tiyatr.>.;u• tesriniev -

velin 5 inci günu acılacaktır. Ço
cuk Tiyatrosundan tekmil mek
teplerin istifade edebilmeleri ı-

cin bu yıl cumartesi ve carşaın
ba günleri olmak üzere haftada 
ili <!<!fa temsil verilmesi de ka
rarlaşt.rıJ;mıstır. Pıatıar 7,:i ku
ruş olacaktır. 

------0---
D EN I Z 

lskendırun sefttde'İ 
devam edf!cek mi'l 

Sa.kar.va vapuı·ı.nun Italyan
lar tarafından tutularak uzun 
müddet alıkonu.lır.8.>.l üzerıne de-
niz yolları id:ıresi İskenderun 
seferlerine de,·an1 edılip edilıne

mesi hakkıooa Münakalat Ve
kaletinin noktai nazarını ooıımus
tur. Hareketi tehir edılen Dum
lupınar vapuru ııel<!cek emre !!Ö
re kaldırılacaktır. 

Deniz Yolları ımıum müdürü 
İl'-..rahim Kemal Baybora Veka
letin daveti üzerine Ankarava 
J?itmistir. 

!ar. Konser bitti; derin bir ses -
sizliğe dü~tüm. Bu ses.sizlikten 
nefret ediyorum. 

Bu sessizlikten kıırtulmalı -
yım. 

A~k biraz sahneye benzer; baş 
artisti ı-amplase edecek yel! '< -
ler bulunur. Etrafımda Bed" n 
yerine koyabileceğim üç dört ta
ne vardı. 

---ı·---

lstihsal merkezlerinde 
kiloda 15 kuruş artmış 
Yağ fiatlarının yükrelmesi ü

zerine mınta.ka ticaret müdür -
liiğü Urfa ve Trabzondan tel -
grafla vaziveti sormuş, verinde 
kiloda.10 kurucı kadar yükseklik: 
oldu~u öğremrüştir. Bu yü.k
seklik., mevı;im sonu olması ve 
faı b talep Yaı>tlıruısı üzerine 
m<·~'\iana gebniştir. Fakat 1stan
bu! pi ~asru.ındalti yükseklik bu 
D1$D< .t, n <.'<ltk fazladır. Gıda ma.d
del<;r;rm kontrolu belediyeye a
it. .ılıi".J,ll.:ndan nu.ntaka ticaret 
rnlrlürJıi~ vaziyeti belediye ik
tisr.t müdürlüğüne bildirmiştir. 

l"akat belediye iktısat müdür
lügıi de vHğlarm istihsal merkez
lerinde maliyet fiatları artmıı; 
olduğ'unu ,.e ihtikiır bulun.ınadı
ğı.nı bildirmektedir. 

İKTiSAT 

Nal mıhı fiatları tetkik 
edildi 

Fiat Müra.katıe k.omisvonu dün 
toplanmış demir nal mı.hı fiat
ları Uzerınde karar vcrmistir. 
lthalatçılara vi.ıule 10. ııeraken
aec.ılere yüzde 15 kar kabul edil
mt~tir. 

Komisvon çivi fiatbrındaki 
vüksekUk hakJwıda Vekaletin 
11-0klai nazarını sormustur. Gele
cek cevaba l?Öre fiat!.arın yeni
den tesbit edilip cdilmi vecei!i 
belu oiacaktır. 

t ,,, ... 

Kuç -k haberler 

* Dün sabah limaoımızda kesif bir 
:.ı.::i olın:ı.,tur~ Bilbaôsa Iı.t;.ırnlitl'ada 

daha taz.la olan sis yüziındrin Adalar 
" ve Anadolu hattırıda ılk vapw·lar 
m~küıatla. sefer edebilmiı>lerdir. * Şehrimiz Sovyet kuı.;olosu dün 
vilayete gelerek Vah YB Belediye 
reisı LCıtfi Kırdan zıyaret etmiştir. * Hc.lkıınız pasif korunma hakkın
da fwydalı bilgiler vermek ınaksa

dile renkli dıvar afişleri bastırılma
sı kararl~tınlınıştır. 

* Bel.cdiyen!n "5 yıllık emektar me
murlarından olup bir ay evvel te
icaüd edilıniş olan Evrak müdürü 
Avni, tekaüd maaşı muaınelesini ta
kihetınek üZere ıittiği Ankarada an
!ızın ölmüştür. 

Sevilen ve takdirname ile taltif 
edilmiş bulunan bu değerli memu
run ölümil Belediyede derin bir te
essür uyandı.nnıştır. 

için kırbaç da Bedia idi, şeker 
de .. 

Kendilerine biru boyun eğer 
eğmez, hepsi de etrafımı sarılı -
lar; beni gene parmaklarına do
ladılar, 

Her istediklerini yapıyorum. 
Hntta kendi kendimi bile zorlu
yorum. Kendi kendime telkin 
yanıyorum: 

uAcaba karşıma kim çıkacak?., 
J{hn 'n sesini duyacağını? .. • 

Diye yüreğin1 c;:arpardı. Ne gü
zel bir heyecanmtS o ... 

.Ccdiadan oyrı},1ıkt •ı sonra °"" 
nu tekrar gelecek di~·e beklcdi
ğin1 saatlerin de ze,·kine payan 
Jokmuş. .. Kö~ede beklediğim za
n1anlar gccirdi~inı helecan bü
tün bir ömre bcd~!miş; buna 
~imdi anlıyorum artık. .. O an -
!ardan içimde bir ~ ırup lezzeti 
\•ar. Ilalbuki şimdi, B~diadan 

ümidi kesince, diinya ne kadar 
lal>ı.ıılaştı. 

yazıyorllDl. Muayene saatlerimin 
haricindeki zamanım l~boratu -
\•arda geçiyor. 

Fakat ne yazık ki, çalışmakla 
avunan yaratılışta değilim. Ça -
lışmak bana hiçbir şev unuttur
muyor. Mes'ut olmak için c;alı.

ınam kili deiil; çalışmam için 
mtsut olmam liizım. 

Bu üç dört kadından bugüne 
kadar kimseden görmcdii\inı il -

ı tifatı ı:ördünı. Her kadının ko -
!ay kolay yapnııyacağı, yapam>
yacağı avonsı verdiler. 

•Aman ne güzel kadın!.. Ne 
harikulade gözleri var! .. Bu ka
dını sevebi!i~in, ona aşık olabi
lirsin1 çünkü o da seni seviyor, 
sana fu;ık olacak.. Ya öteki ... Fev-1 
kalade bir zekası var .. Berikinin 

Kendimi iline verdim. 
l\Iasamın başına goçiylll", mllte

mıı<liyeıı okuyor, müteınadiyeA 

Kalhimde Bediarun bos bırak
tığı yer sızladıkça aklımı lıa$1 -
ına toplayamıyorum, salim kafa 
ile düşünemiyorum. Kulaiunda 
hastaların iniltisi çınlarken, ha
tiften de aşkın nidasını duymam 
lazım. 
Kulaklarımda sevdanın nat -

meleri vardı. Birdenbire susta -

Yüzüme bakarlarken gözleri -
nin içi gül~yor, göz kapaklan 
süzülüyor; boyunla.rı güver~in 
boyna gibi kabanyor... Vahşi 

hayvan!arı kendilerine rameden 
cambazlar da bu metodu kulla -
nırlar: Kırbaç ve şeker!., 
Kadınlar da erkekleri ayni me

todla kendilerine hai'laıı:ıasııu 
pek iyi bilirler. 

Ben hiçbir metodun yola geti
remedi&i bir mahlfıktum. Benim 

de edası bir şaheser ... • 
1 

Henüz bir y .. re tutunarak kalk
ınağa, cdunıcuk:· yapmağa baş -
hyan bir çocuk gibiydim. Bal -
buki yiirümek lazımdı, yürüye
mi)·orrlunı, ancak emekliyordum, 
emeklerken de nereye gittii'lıni 
görmüyordum, 

Bir güu lrurtnlduğumn sandım: 
Karşuna Lok.sandra çıktı. 

Loksandrayı evvelki sene ken
di memleketinde, Yunanis~ 

Pamuk ipliği 
Buhran yüzünden 
fabrikalar kapandı 

Pamak ipliği darlığı ovam 
etmektedir. Yedikııle iplik 
fabriı.a..ı ...Cderbtti müba
yaatta bulunan bazı ınüşie -
rilerine pek az mal vermekte 
ve diier bütün siparişleri red
detmektedir. Bu wıziyet el -
!erinde mal aaltlayan tüccar
!ann fiatlan yükseltmelerini 
mucip olmuştur. Eskitl~n 620 
k~ olan 20 naınara iplik
ler 800 lrnruşa ve 720 kuruş 
olan diğer numaralar 900 ku
ruşa çıiı:m,.tır. 

Y edilrule fabrikasından ip -
lik alamayan bazı fabrikalar 
faaliyetlerini tatil ederek iş
çilere yol vermişlerdir. Ala -
kadarlar vaziyeti tahkik et -
mektedirler. 
~- _,, 
1 ADLiYE ve POLiS 1 

Kız: Aman bir 
yudum su, dedi 

• 
Sonra da ev 
ıaatini çaldı, 

sahibinin 
fakat •.. 

Sultanahmette oturan Fahriye 
adında bir kadının evinde, iki ay 
kndar evvel bir "Ün, gene bir kız 
bayılma alametleri göstermiş, 
bir yudum su istemiş ve hemen 
yardJ.ma koşan Fahriye. kı.zı bir 
odaya oturt.muş ve ona vişne şu
rubu hazırla:mak üzere dışarı çık
=tır. Ev sahibi dışarı çııkınca 
Perihan adnda olan genç kız i
yileşivernı.iş, masa üstünde gö -
züne ilişen bir kol saatini alıp 
saklamış ve biraz sonra da şu -
rubu içip katmerli teşekldirle ev
den ayrılmıştır. Perihan kol sa
atini birkaç gün sonra Alayköş
künde yapılan bir dü iYiine gider
ken koluna takını.~. orada bulu
nan Fahriye .U.e bunu görünce 
hayretinden donakalmış, saatini 
isteyince de iki kadın arasında 

ıkavga cıd<mış, iş karakola ve ni
hayet adliyeye inti.kal etmiştir. 
Suçunu itiraf eden Perihan dün 
birinci sulh ceza mahkemesinde 
6 ay hapse mahk:üm olmuştur. 
Ancak 21 yaşım bitirmediğin -
den ve diğer bazı kanuni sebep
lerle cezası 2() güne indirilmiştir. 

Hayırlı hizmetçi 
Sultan~hmetıe Yerebatanda Ce

malin evine hizmetçi olarak girip 
500 lira para ile bir elmas taşlı bi
le.Wt ve bir pırlanta iğne çalan Le
man yakal:ınarak Adliyeye ver~ 
ve Birinci Sulh Ceza mahkeıncsin
de sorguya çek.ilerelr tevkif olun -
muştur. 

• * SULTANAH.M.ETTE Mustafapaşa 
sokağında 51 numarada oturan Va
hid, çocuğu '!'uranın birdenbire ve 
anhyamadığ\ bir sebeple öldügünü 
zabıtaya bildirmiş ve çocuğun ölü
mü süpheli görülerek cesedi morıa 
kaldınlıruşltr. * ADLİYEDE biner kuruş maaşlı kd
ltpliltler münhaldir. Bunlara dııkti
lo ile seri ya.z.ı yazan orta mektep 
mezunları arasından müsabaka im
tlhanile kilılip almacaktı.r. İmt.ilum 
24 eylıllde yapılacaktır. 

tanı!JUŞbın. Napolide idiııı, Ar -
golidi ziyaret edecektim. Bir o
tomobil tutmnştnın. 

Otelin kapıcısc 
- Bir kadını arabasu bıraktı

nız dedi, o da otomobil arıyor -
dn, halbuki başka otomobil de 
yok. 

Duraladrm. Doğrusu tanıma -
dığım bir kadın için gezin timi 
tehir edemezdim. Kapıcı: 

- Beraber gitmez misiniz?. di
ye sordu. 

Otomobilin parasını yarı ya -
nya verecektik. Herhalde beni 
rahatsız etmezdi. 

- Peki dedim. 
P~.ki dedim ama, doğrusu ca

nun da 51kıldı. Ynnanistanda ka
dınlar pek başı boıı bıralnlnıazlar; 
böyle tek başına dolaşan bir ka
dın ldmbilir nenin nesiydi?. 

Daha görmtdPn evvel gözüm -
de hayallendirdim: Kapkııra, 
yağlı snçlı, ufak tefek bir Ellen 
kadını! .• 

1..A.rlca.sı var J 

GÜN 0 N TENKiTLERi ==== 
Sfenks'in anlattığı üç masal 

-1- l 
Güneş alev alev yanıyor, Lilt-

ya çölleri bunalıyor, ben Mııunı 
doğru yürüyorum. Ne kadar za
man yürüdüm? Kaç yüz kilomet-1 
re yol aldım? bilmiyorum ... Bir
denbire, kumların ortasından 
Sfenks fıııkırdı. Evvela bir he -
yuli idi, sonra çölün altın kızd
lığında hakikat oldu, yavaş ya -
vaş tecessüm etti. Yaklaşbın. 

Sfenks'in göz kapakları yok
tu, fakat gözlerinin oyuğunda 
bir ışık pırıldıyordu. Ağzı gra -
nitt;, fakat dudaklannın batla -
rında bir ifade seziliyordu. Bap 
dilı: ve inatçı idi, fakat bana, ha
fif bir inhina ile selim veriyor
muş gibi geldi. Selamını aldım: 

- Günaydın Sfenks! dedim. 
Ve cevap bekledim. Binlerce 

sene evvel Firavun oğlu prens 
Tıımesle konuşan Sfenks bugün 
benimle de konuşabilirdi. O de -
virde gırtlağına kadar kuma gö
mülen Sfenks, prense yalvar -
mış: •Beni bn kum kefeninden 
kurtar, seni yeryüzünün en ka -
dir firavunu yaparım!• demişti. 

Bugiln de Sfenks dertlidir, düş
man kapısına dayandı; hakim ol
duğunu sandığı kumlarda yaban
cı çizmeler dolaşıyor. Bu hale el
bette bir diyeceği olacaktı. Sor
dum: 

- Diinyanın bn haline ne der
sin Sfenks?. 

Sfenks dile geldi: 
- Otur dedi, otur da sana üç 

masal anlatayım! 
Ayaklarının dibine oturdum, 

başıını kumlara dayadım. Sfenks 
anlath: 

- Evvel znman içinde Nil bo
yunca timsahları yıldıran, ars -
!anlarla güreşen, kaplanlarla a
şık at:ın, parsları korkutan, ci -
hana meydan okuyan bir hüküm
dar varde 2 nci Raınses ... Akde
niz kıvılarından Asya içlerine 
kadar adı dillere destan olan 

Selami izzet Sedes 

Ramses, kendi sınırları içinde 
kaygısız ömür süren bir hüküm
dardı. Mutpa]darında kaynayan 
binlerce ı.az.nda binlerce .kişi 
karnını doyururdu. Falcılar onu 
överler, şairler ona kasideler ya
zarlardı; büyücülerin söyledik -
lerine göre ben bile onun huzu
runda ürperirdim. Sokağa çıktı
ğı zaman etrafında flavtalar ça -
hnır, rakkaseler zil vurarak oy
narlardı. 2 nci Ramses güzeldi, 
dinç ve gürbüz bir erkekti. Kar
şısında ceylan gözlü Mısır kızla
rı dize gelirdi. Fakat o ülkesine 
s.iaııııyordu, Mısırı dar buluyor
du. Asv•vı Afrikaya katmak is -
tedi, Asya içlerine akın etti. Her 
alqam gümüş üniformalı binler
ce er, fiklişi borularını üfleye -
rek, Ramsesin bütün dünyayı 
fethettiğini ilin ederlerdi: Dün
yayı nura boğan İ!İlh Ramses -
tir! diye haykırırlardı. Ona tapı
nırlardı. O koltuk!arıru kabar -
tarak, omuzlarını gererek dola -
fır, yıldızlarla konuşurdu. İbti -
ras iliklerine işlemişti onun ..• 

Çöllerde kaynaşan kafileleri 
seyre giderdi. Bunlar, fethetti -
ği diyarlardan gelen yarı çıplak 
harp esirleri, mağlup eıtijp ağır 
kıışamh imparatorlardı. 

Ramsesin iki tekerlekli harp 
arabası k:afileltti yarar, çitneyip 
geçerdi. Atlarm ayaklarile ara -
banın tekerleklerinden kurtulan
lar ııecdeye varırlar ve arkasın
dan seslenirlerdi: 

- Sen cihan fatihisin Ram -
ses, dünya dnrdukça duracaksın 
ve dünya senin olacak! .. 

Ve dünya onun olmuştu... 
Sfenks bir kahkaha attı, dedi 

iti: 
- Şimdi nerede 2 nci Ramses? 

Nerede fetbettlfi diyarlar?. On,. 
lann hepsi bir masal şimdi! .• 
Hah hah hah! .• 

Sfenks gülüyor. 
SELAM! İZZET SEDES 

~~~131=El;f1lt•ıi 
Demir saç bil- 1 Keten tohumu 
dirmc mühleti l i h r a c a t ı ---· . 

Bu ak~am bitiyor, azami 
fiat konacak 

Ellerinde demir saç bulunan -
!arın bunların miktarlarını be -
yanname ile bildirmeleri için ve
rilen beş günlük mühlet ~n 
bitmektedir. Son gün olduğu için 
ibu,gün geç vakte kadar ticaret 
müdürlüğünde memur bulundu
rulacaktır. 

Fiat mürakaıbe komisyonu ö -
nüınüzdeki lx>plantısmda demir 
saç için azami satış fiatı t.,,;bit 
etmek üzere tetkiklere ba.şlıya
cakır. 

Altın fi•tı yükseldi 
Altın dün 25 kuruş yükselmiş 

ve 2085 kuruş üzerinden mua -
mele ııörmüştür. 

Yeni mal talepleri 
hınıir, 19 (A.A.) - Gazetelerin 

yazdıklarına ııöre, son günlerde 
dış memleketlerden piyasaım:za 
muhtelif mal talepleri vukul>ul
maktadır. Bilhassa Macaristan 
külliyetli miktarda muhtelif ıı;ı
da maddeleri istemektedir. 

Yugoslavvadan da incir ve ü
zfun talepleri vukubulmuştur. 
Yunanistan, İtalya ve BuJ.ı:ıaris
tandan da muhtelif alıs veriş ta
lepleri ileri sürülmüştür. Bu ta
lepler tetkik edilmektedir. 

HEM HAKLI 

HEM BA.KSIZ 

Fazıl Ahmet ·Türkçeyi mü
dafaa• başlıklı yazısında Türk
çenin yuvarlanmakta olduğa 
uçurumu gözönüne koyarken 
gazetelerden de bahsederek: 

«- Her gazete bir millet 
mürebbisi vaziyetine geçmiş -
tir. Gazetenin maddi ve ma -
nevi kılığı okuma vasıtaları 
kıt olan memleketimize lisan, 
zevk, terbiye ve irfan model
liği edecektir ...• 

Diyor. Nanemollaya bu cüm
leyi gösterdim de, üstat: 

- F'azıl Ahmet haklı, haklı 
amına, gazetelerin maddi ve 
rniınevi kılığının istediği çapa 
gelebilmesi için gazete mües
seselerinin evvclemirde o 
müm to:ıiyeti iktisap edebile -
cek (~ğa gelmi, olma., lazım. 

Diyerek, sözünü söylece bi .. 
tirdi: 

- Fozıl Ahmedin soyadı bi
le •Aykaç• ile bitiyor .. İş bir 
de •lira kaç• a binince labil 

Yun•nisfana külliyetli 
mal gönderiliyor 

Susam ve ilr.eten tohumu fiat -
lıı.rındaki düşüklük devam etmek> 
tedir. Piyasada satıcı. çoğal.mak
tadır. Fakat alıcım yok.tur. Y aJ... 
ruz Yunanistan miibWıı miktar -
da .keten kıhumu almaktadır. 

1 Yalnız dün Yunanistana 43 bin 
liralli< keten tohumu gönderil -
miştir. 

1 Ankara borsası 
- 18. 9. 940 -

Kapanış fiatları 
Acıl,. 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 132.20 
100 İsviçre Frc. 29.605 
100 Drahmi 0.9975 
100 Leva 1.6224 
100 Peçeta li 90 
100 Pen_gö 2o.5ı25 
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.175 
100 Yen 21.1175 
100 İsviçre Kronu 31.0050 

ESHAıM VE TAl!ViLAT 

Ergani 19.50 

guetelerden bundan fasla mo
delllk beklenemez ve bu ka
darına da teşekkür edilir. 

MAKAS VE 

BİLGİ.. 

Türkçe, ivi Türkçe, cilıel 
Türkçe .. der dururuz, fakat, 
kimseye denlimiııi anlataına -
vız. Bir gazetede ,u fıkra a:r
nen \'ar: •Bir ınakası bilmdı 
isteneniz bir parça :ınnı.panı 
kai:'rdJ alınız, makasla b..,. 
bir kaç defa kesiniz .. • 

Cümledeki hataları berta -
raf edinir, eVYelemirde mak:>
sın n""i bilinecek, o bile ma
lum değil. Nefaseti mi, kes -
kinli(:i mi, çelik miktarı mi, 
nıarkas.ı mı, nesi? .• 

Nanemollaya bunu söyledia 
de: 

- Makasın iyi kesip kesme
diği hakkında bir ölçü daha 
vardır ki onu da mezlı:fu ce -
ride Yazı İşleri Müdürüne 
sorsun .... 
Cevabını vermekle iktifa ey-

ledi. A. ŞEKİP 
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Devlet Demiryolları 
Müdürlüğünün kararı 

İzmir, 19 (AA.) - Onuncu en
ternasyonal Izmıir Fuarı yarınki 
2-0 eylul cuma günü gece yarısın
aan 2 saat sonra kapanacaktır. 
Fuar son günleri münasebetile 
mahşeri bir kalabalığa ve eın.sal-
8"- eğlencelere sahne olmaktadJr. 
s.,tışlar QOk hararetlidir. 

. An.kara, 19 (A.A.) - Bize ve
rılcn ınalümata göre, Erzincan -
Eı zurum arasında ve mütekabi
lcn islemekte olan 1909/1910 nu
ıını:ı.ralı yolcu katarları ile Anka
ra - Kayseri - Ulukışla - Adana 
arasında ve müteka:bilen isle -
nıekte olan 410/610/710 ve 409/ 
609/709 numaralı yolcu katarla
rının e'Örülen lüzum üzerine Iz
mir Fuarının hitam buldu.itu \' 
2U/ 9/194-0 tarihinden itibaren her 
gün seyrüsefer ettirilmesine dev
~et deınirvolları umuan müdfulü-
1:unce karar verilmi.5tir. 

Mısır toprağında 
(B~tarafı 1 

uih"atılınıştır. Bir 
vakılımıştır. 

inci sayfadaV 
benzin deı:ıosu 

Buk mevkiintle düşman na.kil 
vasıtalarına kar.:ıı yapılan hü
cumlar esnasında en az iki yan
gın müşahede edilmi.stir. 

Sıdi - Barrani'de düşman top 
mevzileri üzerinde bombalar in
filak etmiştir. 

ı'ayyarelerimiz Eritre ve So
malide tayyare meydanlarına ve 
k.ışlalar a >karşı mu vaffaJnyetli 
hucumıar yapmışlardır. 

.tlaınbaral:man tl('{yarelerimi2 
El vak mev.kiine hücımılar vaıı
ınc,lardır. Bir radyo •postası 
uzcrine •ve Bİl'kao'da bir ini.s 
mcvdanı üzerin.:. muvaffakıyet
li aktnlar yapılmıştır. Üç lbiruı 
tahrin edilmiş, diğer bir binada 
Yangın çıkanJmış ve radyo pos
tası üzerine tırın isı<bet ka\'tle -
dilmiştir. 

Kahire, 19 (A.A.) - B. B. c. I 
!Mısırdaki İnı:tiliz kuvvetleri nez
dinde T hııes ııazetesinin muha
•biri. Trablıısgaro.le M.lsı.r ara
sındaki çölde cer ev an eden as
lkeri harekat hakkında sunları 
'.Y a2lllla.ktadır 

•Maresal Graziani'nio emrindıa 
ne l<adar asker bulundu.ihı he
nüz bilinmemektedir. Fakat 250 
binden fazla olduğu ve İtalvan
ların bü vük miktarda 75 likleri 
ve en ook fazla koDktukları İn
ıriliz tankları oldu2-u için tank
lara karsı kullanılacak 120 M/m 
lik ağır tonları da buluııduihı taıh 
mm edi.lmcJctedir. 

lzmir vapuru 
(B~tarafı l inci sayfada.} 

Bilhassa her -şeye rağmen va
puru hareket ettiren kaptan lhak
'kında avrıca tahkikat vanılmak -
tadır. 

vapurlarında bu l!i!bi hadiseler 
tekerrür eden Deniz Yolları i
<iaresi i~in Münakalat Vekille

.tine mallımat verilmiştir. İdare 

1 

Londra 19 (A.A.) - Reuter: . .. 
Hava nezareti i.stihl:ıarat buroeı> 
tebliğ ediyor: Vazifelerine erken
den başlıyarak gece geç vakte 
kadar devam eden Alman hava 
ku vvetlei:i bomıbardıa:nan ve av
cı . tayyarelerinden. mürekkep 5 
dalga ~ndererek Ingiliz hava 
ık:uvvetlerini zayıflatmak ıçın 
yeni bir teşebbüste bul unmuş -
tur. 

Birinci hii<:um tahminen 100 
tayyare tarafından yapı1mıştır. 
İkinci hücum öğleden az sonra 
bombardıman ve avcı tayyarele
rinden ımüre.lcl<ep beş grup sahi
li aştığı zaıroan yap.ı.lmıştır. Bu 
<>ruplaroan ancaık bir filo Lon
dra mıntakasına uzayı>bilmiştir. 
Diğer filoların hepsi püskürtül -
müştür. 

Birçok Alınan avcı tayyare -
!erile sarilmı~ 15 bomıbardırnan 
tayy arelik bir Alman filosu o ka· 
dar çabuk dağıtılmıştır ki yal
nız üç İngiliz avcı tavyaresi a
teş açabilıniı;tir. Üçüncü ve dör
düncü hücumlar sür'atle birbirini 
takip etmiştir. 

Saat 15 den az sonra 100 ka -
dar Alman tayyaresi Kent sa -
hilini aşarak Taymis halicine te
veccüh etmişlerdir. Bu hücum 
bitmeden 250 tayyarelik bir Al
man hava kuvveti yola çıkını.ş 
bulunuyordu. İngiliz avcı tayya
releri bu son ;ki Jiücuım esna -
sında düşmana .büyük zayiat ver· 
dirmişlerdir. 

Nevyork, 19 (A.A) - Tas a
jansı bildiriyor: Associated Pre -
ııs'in bir ha.berine nazaran Fran
sız sahillerinde bulwıan Alman 
topları Londraya endalıt etmeye 
başlamı~lardır. 

Başvekilimiz 
(Baştaraı l inci sayfada) 

ce halk B~ekili tezahüratla 
te:Şyi etıııi<;lerdir. 

Afyon, 19 (iKDAM Muhı>bi
rinden) - Başvekil Dr. Refik 
Sa vdam, Aydın trenine bai!lanan 
hususi vagonlarile Afyona gel
mişlerdir. 

Vı. 1yet hududunda valinin ri
yasetinde bir heyet tarafından 
istiık.1:ıal edilen başvekil. Afyon 
istasvonunda miilk.i ve askeri 
makamlar ve büvük bir halk küt
lesi tarafınclım karsıılamnışlar
d.ır. 

Başv<Jkil, Dr. Refik Saydam. 
Belediye ve vali konağında mem
l!"ket isleri hakkında r.örüsmeler
de bulunmus ve l:ıir hucuk saat 
sonra Eski.şehire doğru hareket 
eylemiştir. 

BAŞVEKİL BUGÜN 
ANKARAYA MUV A.SALAT • 

EDİYOR 
Ankara, 19 (tkdam muhabi -

rinden) - Başvekilimiz doktor 
Refik Saydam'ın yarın (bugün) 
Nazilliden Anl<araya avdetı bek
lenmektedir. 

Yunan- Italyan 

erkanı hak.kında da tahkikat va
PUınası. ımuhtemeldir. Bil:lıassa 
Fua:m railıınen İzmir hattına ila
. Ve sefer koymadıkları için idare 
erkanı hatalı ı?Prülınektedir. 

Geçen seneler daiıma Fuar de
vamınca İzmir hattına ilave ııos
talar kon<iuğu ileri sürülmekte
dit 

sıyast 
t vazıyet 
Balkan ve Suriye 
işleri etrafDnda 

( Bastarafı 1 inci sa11fada) 
Basvekil Metale;as maUbuata 

!kısa bir beyanatta bulunarak 
fbaska yerlerde iktısadi bir feJ.a
lkete sebep olan hadiseler tesi -
rinin Yunanistan iktısadivatında 
hissedil:mive basladii!ını sövlem.is 
ve issizl'~; tahdit icin ötedenberi 

. alınmıs .bulunan tedıbirlerden 
, maada ba9kaca ..-ardını tedbırle 

rinin alındığı. ö1üme. hastalıi!a 
!karşı sigortava ait kararname 
hükümlerinin mutad 12 avdan 
fazla olarak bir av daha issiz 
lere ve ailelerine de tatbik edi
leceğini ilave etıın.i.stir. 

~ frikada. kara, hava harbi, 

~ l.ngilteı-e adalarile Alınan· 

ya ve ışgal altındaki mem

leketlerde k~rşılıklı ha va ta ar ruzlan 
devam edeı-Ken, Balkanlar ve Suriye 
tn~eteleri, işleri bak.kınd~ hadise-
lerde 1 n a ınan ilhamlarLı münaka~-
lara, te!siı-lere, n1ü.taleala.ra devam 
olundugu g::>rulı.iyor. 

B""alkanlardak.i ış· lerle cenubu ~ar-ki • 
Avrupa n1esEfleleri yekdiğerine 

ba~Lı bir kül teşl<il etmektedir. 
Ingill.ere ile Afrika.da, Adalarında, 

Akdenizde taarruz ve harp işlerini 
hi:l.Uedinciyc kadar, cenubu şarki Av
rupa ile Balkanlarda sül·ainetin de
yaıT!ı.nı Leınlne çalışmak, Alnıanya ve 
ltalyanın haya•J menfaatlerine teva
tuk eyler. Airiltada, Ak.denizde, İn
iiit.ere adalarındaki muharebede ise, 

ınihverci devletlere muvaffakıyet 
~arısları bahşetınesi çok şüpheli mu
kavemetlerin e:ı:.ı lı oldugunu, devam 
edeceı,'ini ise görüyoruz. 

HAl\'lİT NURİ IRMAK 

Ulah Kralı Besarabanın ,_,,fatı 
üzerine Avusturvaııın entrikası 
ise karcştı. Oğlunun küçüklüi!ü
nü bahane ettirdı. Kendi namze
di bir p&ı>as bozuntusu bulunan 
Radol'ü Ulah beyi ilan ettirdı. 

Bu vak'a \i:stanbula aksetti. 
Kanuninin nazarı dikkatını cel 

ıbetli. 
Padişah, bunwı üzerine . der -

hal Tuna serhad. bev lerıoden 
Yahya nasa zade Mehmet Bevı 
kuvvei .kiıfiye ile Ulalı üzerı.na 
sevkettirdi. 

Mehmet Bev. yaman ibir ku
mandan idi. Vakit l!ecirmeden 
ileri atıldı. Türk a.kın&ilan bir 
hamlede B ükreşe ı:tirdi. 

Mehmet Bev. Bükr!llı<! ııirmek
le kalımadı. Papas :b<ıruntusu Ra
dol'ü yakaladı ve .katlet\Wi. Ye

rine kendisini Ulah bevl ilan 
etti. 

Boyarlar, Mehmet Bevin bey 
olmasına karşı isyankar vaziyet 
aldılar. 

Lakin Meiımet Bev bir ham
lede Boyar larm isvaruru bastır
dı. Ve ileri ıtüenleri k~tan ıı:e
cirtti. 

..... a&ll SAYFA-3 

l!ôparO,~ ~: ~ ~ ~-~ B ~ h 1~1~r111 ı K~~! :-~::':~ Bu harp ne .ı:aman · o1reıı. Alınan onı....., &riık buraıar.ıa- 1 s t 1 1 a 
şe- biiece k ? ki ü.slore .ı..,aııanı1ı;, karşı yakaya at

Jıı.ınak hazırlıklarile uğraşmak.tadır, Lejyonerler 
finin Beyonati 

·Lejyonaı 

inkılabmm 

Devlet Faşist 

mahsulüdür,, 

Hal ve tavrından eski tir mti- Bu hazırlılıl&r &<1WDdı> göse '""""" 
tekaide benziyen yaşlı, kırçıl hare.keller: k 
:t'c~a:ı:r:öı;,~:-ıan birden- • .::..:.ıı;:t~;:n::~. =- arş 1s1 n da 

- Bu harp, dedi, ne zanıan ili- a.rruzlan gittikoe S'kJaıma.kta ve şid.-
tecek ben bilirim! delini arllırmaldadır. 

Bükreş, 19 (A.A) - Stefani 
ajansından: Lejiyonelrlerin şe -
fi •Horia Sima. Stefani ajansı -
nin muhabirine beyanatta bulu
narak: Lejiyoner devletin büyük 
faşist inkılabından mülhem ol -
duğunu ve bu inkilabın tarihte 
yeni devir açmış bulunduğwıu 

söylemiştir. Lejiyoner devlet, 
Rumen milletine müvazene te -
min etmek mecburiyetindedir. 

buE::.ı:·:::m:.~z:a:~~ 1o:1aıı!:ı:. ::ı:.:..n:::=- Brı·ıanya 
duın: !ar yapı.l.ınakladı.r. 

- Nasıl bilirsin?' c) l\Iöhim ialer, dCDJz ve ba.va7a 
- Ben sanıyordum ki okuduğu kal'f1 del ve ta...ı. ledblrlerl a.Jmal<I&, 

demiştir. - . ---
Korkunç lngiliz 
Hücumları 
(Baştaraı 1 inci sayfada) 

mal istikametinde uçarak düş
manın Haınoburg'daki hattının 
sa2' cenahını sarsmağa ve esasen 
bir cok hasara maruz kalmış olan 
l!arn hududunun strateük l!avele
rinin ve iltisak noktalarının tah
ribine devam etrnislerdir. 

Calais'de Carnot havuzunun 
batı saıhilinck 400 metre uzunlu
ihı .kanlıvan bir vangın ve doi?u 
havuzunun batı _ cenup kösesi 
ile ııene havuzun doğu sahilin
deki tren hatları bovunca daha 

ru; ~henını!vette .ba•ka vangınlai 
ııoriilımustur. Grıs nez burnu va
kininde :floringzelles, Harinıızel
les ve Frarnzelles •bölııesinde mil'- J 

hım topeu m.:ıvzileri ay ışıi?m
~an istifade edilere:c şiddetle \ 
.Oaınbardııman edilmistir. 

Bouloııne cok şiddetli veni bir 
tecavüze daha maruz kalmıştır. 
Tayyareler limanda bulunan va
nur ve mavnalara bir çok bom
balar atmıslardır. Yakılan mav
nalarla anlrepodan çııkan alevler 
denizde ~u iU.ıomeLreoen l!örüle
bilmi.stir. 

Zeeburge sa.babın saat üçüne 
doğru şiddetle bombardıman e
di1miştir. 

Ostende'de iç ve dış liımanlara, 
esas doklara. kızak havuzunun 1 
cenup sahılıne tamamen isabetler 
kavdedilmiştir. Otuz kadar mav
nadan müteşekkil ·bir ıırun bom
baroıman edilrnis tir. 

An"""" doklarına veniden sid
detle hücum edilmi.stir. Rıhtım
larda •büvük van~ınlar çı·karılm.ıs. 
Escant nehrindeki vapurlarla 
nehrin kıVJSındaki ooklara isa
ibetler ka\'tledi.1ınistir. 

Hamburg'da 'boım'bard:ımandlan 
ronra doklarda yangınlar görül
müştür. 

gazete ve muharrirlerin yazıla - ha.iti> Bri1a.nya yakılı ü.sleri de Urta-
nndan şimdi bana uzun uzuıı dan .ıöviilmekw.llr. 
misal ve deliller göstererek bir d) Ana yurdun lebdlllere manuı 
hayli ba<ımı ağrıtacak! Halbuki ka.lmasma raimen, hna Jı.nvve<ı.eri 
öyle yapmadı. Benim •r.asıl bi- siklet merkesleri ilerilere sürlilmiiıt-
J.i~sin?• sualime karşı sadece: Mr. 

- Bilirim işte! dedi ve sustu. Denizlel'e hlkim 01.ınuan ihraç or-
Tabü ben de kendisine fazla dll51l, her şeyden evnl u•un müd -

bir şey sormadım. Aradan bir del devam eden miball bava.lara ııwlı-
kac dakika geçtikten sonra ko- taçtır. Den;, a.şm sevkeyal ise, hi-
lumu dürttü: klmlyete vabe51edlr. Bu .. atı. hava 

- Bak dedi, ı;öresin sen de 
vaziyeti, göresin sen de bu har
bin ne zaınan biteceğini! 

~fas~sının üzerine yepınış ol
rluı?U iskambil kağıtlarından bir 
kupa papazrnı göstererek: 

- Te bu dedi, İngiliz!. 
Sonra Maça papaz.w.ı g~stere

rek: 
- Te bu Alaman! . 
Bir, iki saniye sustuktan son

ra bir sinek bacağını işaret etti: 
-: Te ~u da İtalyan! 
Yınc boraz sustu derin derin 

kağıtları süzdü ve' yine papazlı, 
bacaklı, kızlı bir kaç kağıdı ış
marlıyarak: 

- "Fe bunlar da AmcJika. Ca -
pon, lspanyol, Fransız Cin falan 
filan ... ~imdi gelelim' v~zirote ... 
Baktım ki tıraş uzayacak: 
- Bırak dedim, şimdi uzun la

fı da kısaca harbin ne zaman bi
teceğini söyle! 

Tekrar kağıtları süzerek ne 
dese be~enirsi.niz ? 

- Kağıtlann gÖsterdiğine ba
kılırsa balık kavağa çıktığı za -
man!. 

Dem es in mi? 
OSMAN CEMAL KAYGILI 

Pasif Müdafaa 
(B~tarafı 1 inci sam"ıda) 

n:ıva müsait boş yerler bulwıan 
l:ıınalaroa sığınak vapmav:ııı:ı o 
yerlerde talimatnamesine uygun 

. sekilde :Imruımıa hendeği yap-
mak tercih edilmelidir. 

3 - Ahsan evlerde sıi!ınak 
yapilmaz. Bövl<> binalar-da otur
mak meoburivetinde olanlar, an
cak Jwrunma siı:ıerlerinden isti
fade ederler. 

4 - Mühim askeri hedefler ci
varında ve uıııı.ıımi vanııın teh
U.kesine maruz sık ahsan mahal
lelerde oturanlar. icabında bura
lardan uzaklaı;ıma.k için tedbir al-
malıclırlar. 

5 - Toplu korunana icin umu
mi 51r.,naklar yerine korunma si
perleri yapmak tercih olunmalı
dır.> 

Bumin nıatinelerdtın itibaron 

TAKSİM Sinemasında 
BORİS KARLOFF (Fran -
kenştayn). Şi.mdiy.e kadar ya

rattığ'ı rollerm en 
harikulr.desi 

Asılamıyan Adam 
f'ilminde seyircilerini iki saat 
en müthiş heyecanlarla çır -

kn'f'vctl.erlnin ateş yardımlle ve kul
la.nıla.cak vasıia.ların sür'at.ne bir rad
deye kadar gidermek mümkündür. 
Hava kuvveUeTinin bir &aarruso ha.
v;ırlaması, bazı va.slyeUerıde ve ru
ban çürüınüş milletlere karşı l.mki.n 
dahiline ginll, buı:lin bu haklka.il 

itt:nfa mecbura.z. 
l.'ıırt için çekilen 1%tırap, mııl<a.

vemet ruhunu besler. Britanya mü. ... 
dafaa ordusu ela kuvvetini bu ka,-... 
naklan alm:ı.lı.ladır. inrııı.ı, soiuk
kanlılık, yiiksek seıniyye, nefse Ui
mad. milli gurUT, tc.knik. kabiliyet. 

ve di.slpl in gibi vuıflarla. müm.ta"Z
dır. Orıdu, istiklilile hareket etmek 
bassa.sına sahip elemanlanna •üve ... 

nebilir. 
Kanlı u.yiatln, maneviyatı sarsa, ... 

cağına dair olan dii.şüncelerin kuv ... 
veti, milletlerin ka.rakterine göre de

iJııir. 
Büyük Barpt.ek.Uerle nbbet edile

miyeeek miktarda as u.yiaU~ elde 
edilen muvatfa.lu.ycUerin her yerde 
ve her vaziyette. meseli ana,-urdıı ... 
nu koru:ya.n İnsilhlere k&rşl da k.a
&aDJlrıa.sı kol•Y o.l.mı7a.eai1D.1 göale
re.u ,·ak.'a.la r vardır. 

Bugünkü sil3.h, el ve kafa ile L1-
Jer. 1lir orduda en bÜ)'Ük mesnet, 
cc:ya.şamak az:ml:ıt dir. Makineleşen or
du dıl buna dayanır. Tibiye mül:l.
ha'lalanııın ba.şma bu mühtmm.eyl ce
çi.nnek liizım gelir. 

İki b.ıısmuı va.zlyetinJ tetkik eder
keıı aşaiubki hususla.rı &Özden ge

çirmelidir: 
Alınanlar: 

•) Uavala.rda i!stün kuvveUere ma-

lik.tir~er. 

b) BrUanya.o.ın dotu cenubundan 
taa.rru1Jar tevcih edebilirler. 

c) 'I'aarruı 1tık1ş 7erlerini tahJıı:tm 
ve .&ililıla. takviye etmişlerdir. ya.
kın h.1 ya iliı:lerinden k.aldıracakluı 
tayyarelerle de bu iislerln scmasmı 
koruyabilirler, 

d) Yakın kıyılar Mıp a.tctlerile - fa
ka*- plb usulile ... dövt.-cek. va.ziJ'e*'e

dirler. 
e) Denizlerde lıikimlyet temin e

dememek.le benbcr, ufa.k ve seri va.
sıialarla ka.rşı yakaya mühim kuvvel
ler sevketmeyi lıazl.l'lıyacaklardır. 

f) Ta.a.rruz kalilelerinlıı hare.kitı

m ha.va. filoları ile himaye edebilir

ler. 
I) Büyük zayiatı gÖ'.&e almak 

ille, ihraç kuvvetlerini ceriden 
liyebillrler. 

şar

be&-

lı) Ba.vadan Brlt.an7a karalaruıa 

Jı.uvvot indirebilirler. 
2 - İııgllb:ler: 
a) Denizlere ııa.kbndirler, denb. ÜS· 

tünde ve ha.va.da keşif ve emniyet 
1şinl muYaffakıyeUe başara.bilirler. 

b) M.üsait vaziyetlerde t.ecemmü 
noldalarwı de:u.lı:den ve bavad&n dö

vecek vniyett.edlrler. 

pındıracaktır. . 
Ölüme mi.ni olan makine... insan 

çehr ~sinde şeytan kalb~ :!<atil ... öldü
ren korku. Prog>ranıa ilôve olarak: 
1 _ ZORAKİ MAHKÜM, iki partilik 

komi'<, 2 - Canlı resimler• 

e) :rıı.arruz teşebbüslerini tam vak
tinde sezer, büeum datıalannı de:nis 
ve bava kuvveUerüe karfıb.J&rak 
er:ebilirler. 

d) Yıldınm harekdlerine alışkın 
.. olan a.t.ıı&"a.n hasmım, karalar& tevec

cühü halinde, denb ve kara kuvveı-

IIl-fAZAN~ M. Sami Karayel - • 
KANUNİ SÜLEYMAN 
VİYANA KAPILARINDA 

Tefrika No. 12 ====== 
Fakat. asıl maksat bu değildi. ı 

Ulahların Türk padişahına sa-
dık ka]ımaları idi. . 

Mehmet bev, Ulahlara vazwe
ti anlattı. Ve aralarından •bir beV 
intihap etmive müsade e~ı. Bu 
beV doğrudan doğruya Türk Pa-
di~ahına merbut ve sadık ola

caktı. . t''- ttı' 
Boyarlar bir lbev U:. ıHa.P, e -

ler. Lakin bu beY musJriila t . çı
karrnıva başladı. Bunun uzerın~ 
Mehmet bev bu bevi k~tlettirdi. 

Mehmet beyin harekatı ılk 
bak..cşta ~k acı görünür. Fakat, 
:imparatorluk tesis etmei(e azrnet
miş olan devlellcr bu g>bi ah
valde aman vermezler .. 

Maksat, lnlıç lruvvetile padi -
...:ıha sadakat etmek ve rahat o-

turmaktı. ı 
Erdül beyi ffiahlann imdadı

na kl>Ş\U. Kanşıltl:'ktan i.stifade 
ederek 'l'i.irk akıncılarına hücum 
etmek istedi. Fakat, Mehmet bey 
bir hücumda Erdül beyi kuv -
vetlerıni d2ğıttı. Eline geçirdik
lerini .katletti. 

Bunun üzerine Ulah beyleri 
tarafı pa<ii<;ahiden na.Sb<ılunmak 
usulü ihdas olundu. 

Padişalı, istediği birisini re' -
sen Ulah beyi tayin edecekti. 
Namzetleri ise ekseriya dergahı 
hümaywıda hizmeti devlette \ıu
lunurlar. Hal vukuunda resmen 
beylik sandalyesine bizim me -
mur tarafından ikame olunur -
!ardı. 

Esasen, Kırım hanları da ekse-

riya o suretle tayin olunmakta i
diler .. 

Sonra ise Ulah i:ıey~e İs -
tanbuldan Ru:m ·kibarları tayin 
oluıımağa başladı. Bu devir Fe
nerliler devri nanuili ahn.ı.ştır. 

İşte, bütün bu Ulah vak'alan 
devam ederken Beşinci Şarlken 
ile Kanuni Süleymarun mfu:ade
leleri mukaddem.at idL 

Belgrat, Bosna, Semendere, Tu
na beyleri de Macariı;tana, İştir
yeye, hırvatistana, Dalmaçyaya 
doğru akınlar icra ediyorlardı. 
Bu, akınlarda Mihal oğlu Fa-hat 
bey, Hüsrev ibey, Sinan bey, 
Yahya paşa oğlu BAli bey şöh -
ret kaw.mnı.şlardır. 

Bunlardan Ferhat bey sefe -
rin birinde şehit edil.mi.ş, askeri 
de perişan olmwıtu. 

Öbür tarafça dahi tedarikAta 
devam olunuyordu. Şarlkenin e
niştesi bulunan Macar kralı :tlı:in
ci Lüi muttasıl imdat ve esliha 
almakta idi. 

İki tarafı yekdiğeri üzerine 
tahrik eden harici müşevvikler 
de vardı.. 

l YAZAN:--ı 
Emeltli General 

.M.. N. 

lerile va.ılyet.e müdahale ederek te
şebbüsü o.ldufu Yenle vo neye mal o
lursa kırm.ı.ya ~lı.ıjırla.r. 

e) Çıkış han>kellerlnl., ...,..n ooı.. 

yerinde ka.yaJ.ık ve sarp olan ~ 
1armda vücude reti:rdikleri tl.ınkim 

mans.mnelerinden apealrıan ~ 
!eri• .karşılarlar, 

f) DÜŞirur.n köpri ~ -
ne uiraşırken, aa.cu.e ,.erine kara~ 

dan ve denizde.o. ka7'dıracaklan faik 
kuvn:Yerle tutnnm35•nı cüçleştirir

ler. 
~) İhra.ç yapan kuvvet açı.ki& n 

denJzde mallkUm vaziyettedir. .ıtrlü

ddi ise, met.in yuvalarda.dır. Bomba 
tesirinden m."\htuz meYkUerdeu tevcih 
edilen ievk:if ve imha. ateşlerin ma.
r11& 'f'e at.eşlere karşı koruyamıyau 

vasıta.lara. bağlı kafileler daha ilk sal
dırışla.nndıı a.zim telefata katlanmı
ya. mecburdurlar. 

h) Kıyt müdataasmda. oynaklık e
sastır. Brltanya, en mükemmel bir 
):ıBfaJI yol şebek:J>ile 00-.enmlşllı\ 

Motörlü JıuvveUer mııharebenin mih
rak noktalarında aa zamanda ook 
üstün at.eş kuvveti ya.ra.tmıy& kadir
dirler, Ha.sııı:ı ordusu ise, flmdiye ka
dar büyük bir muvaffa.kıyetle her 
y.erde i.stlhda.m. etUfi bu asri bir
liklerden, buı bölgelerde yapışıp kal .. 
sa bile, bele ilk devrelet'dc istifa.de-
den mahrumdur. 

İnrUis müdafa.a ordusunun kı:yı 
müdafaa. mıntakalarmda~ ihtiyaca l"Ö· 

re büyük hareket ka.billyetlni hah, 

ihtiy&t kuvveUer bçlundurd.uiun.a 
şüphe yoktur. l\.lüdafaa. cepbeslııin 
derlnllii oynak müdala.alara imkin. 
bırakacak derecede !)Ok olduğu sö7-
lenınektedir. Bu ha.lele muhtelit nok
taıanta cephe derinlllderine odğrw. 

.ıeveccüh edllt:n darbelerin kınJma
aı lmkinla.rı diitün.ülmüştür. 

l) Bava filolarının tahkimatına 

karşı mühim bir leolr ıöstermediil 
malümdur. Arua.lı a.rulde topuktan 
kuvvet alan sfliJı.Iann .llavada.n kor
kulan yoktur. Alman hava lllolan
nın ~ noktalarında hÜCWDll lh· 

zar iç.in gösterecekleri 
müda.faa.wn kırılması noıll..tasmdan, 

bii.Yillt bir tesiri olatrtu;.. Oy• ki, 
ta.arrm hazırlık.lan ya.pan U.ına.nJaı' 

aleyhinde icra edilen akınlar mal.
sem.enin tahribi itibarih: çok mühim
dlr. Teşebbüsün, da.ha başlangıçia 

Se2.ildii"i halde, olduiu yerde de SÖD

düriilmeoi kabildir, denebllir. 
k) Şehirlerin, şimendifer ve Uman 

iesislerinllı dövülmesi de kıyı müd&
faalannda mühim bir rol oynıyam.u. 
Esasen tabiye saıuwımda seyrüsefer 
:tntt.zamının bozntmasr. motörlü ve 
makineli kovveUçrbı araside de yü

rümesi mümkün olduiu cündenberi. 
müdafi& büyük. bir zarar lras ede
mez. 

1) Müdafi, hava.Ta. karşı yerden de 
pa6if ve a.lı.tlf dd .-e tanı terl.iba.t.ı 

a.Jmışlır. Son ırünI...ıe ateş baraJı

nm lakvl7e edilldlitnden bahsedildi. 
Londrada. ve mtihbn miidafu. b&

Ur,ra.lıınrun lakvl:re odllmesl muhie
meld!r. Def topunun Qapı 9A desı. 

başladıima göre, daha biiylllr. ııaplı 

topların kulla.ııılıııq oldufu da dö -
•ü.nilleblllr. Aşalı taba.ka.lal'da kul

, lamlan ufa.lı. ııaplılar mlktanru art-
~a. da lüzum 'Vardır. Paüıyuı 

mermlııtn parçalıınnda.n boıfka ol -
ıılınlerin de banJa kllV.,..I ftrdlii-

(Ark= 4 üncü •<Wfada.I 

1 l 
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' 
ı·l--J-11--1 • 

1 IBI • 
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: -- - -l•ı- -1 • 
Soldan sağa: 
1 - Yaratılmaa ıı.m kudretimıo 

üııtünde bM.iseler (omı.I) 2 - ia
tanbulda bir semt, Dir edat, 3 -
Almanyada bir h.avza., Trablusgarpto 
bir yer. 4 - Oııeratörün yaptıtı, 

5 - Evin kısımlarından, Kabede müa
ıomanlı ğJn çıkmasından. evvel buhı
n.ım puUardan. 1 - Porça. buhar k:uv
vetile iule<. 7 - Avrupada bir nehir, 
Wm. 8 - Yanan hududunda bir ka
sabamız, büyüme, 9 - Saf ve Lem.iz 
fenalık. 

* Budape~te, 19 - (D.N .B.) Hu -
duUarın nihai tesbiti meseleleri hak· 
kında muhtelit Rumen _ Maciir la.il 

komisyonUDwı müzakereleri gelecek 
haftaya kadar devam edecektir. * Budap~te, 19 - (D.N .B.) Şarld 
'l'nms.ilvanya ask.eri idaresi ilhak o
lunan araz.ide alkol istihllıltlni mu.
va.kkaten menetmıotır. 

* Tokyo, ıg - Dün doğu japonya
nın büyük bir bölgesınde zelzele ol
muştur. 

* Atina, ıa - (D.N.B.) Yugoslav
ya ticarot nazırı And.rea pazarte8 
günü A1ina;ra plezek ilci cüıı ltala
caklır. * Vişi, 19 - (Havas) Adliye ne
za.retinin bildirdiğin<j göre, yüksel< 
adalet divanını.n müddeiumumis.i., Da. 
I~ ile _.aı Gametin hakkında
ki iddiaxıaınesi.m 7ükseiı: divana tev
di •l.ııtiitir. * Yiti, 1J1 - (Hava•) Fransız A.4-
li.Yes.ine teslim olmak üzere G uy la 
Chs.mbre'i.n Clippcr ile Nev;yoı·ktaa 
hareket etmiıı olduiu bildirilmekle -
d!r. 

* BUdapeşte, lD - Refakatinde mil
leaddit ekşper!er olduğu hald B _ 
vekil T · · e Cii 

el eki Transil van,yaya gı Lm.iş-
tlr. -* Bedin, 19 - (D.N B ) Aln · . ıanya-

da luup e.iri bulu.ı:uuı Fraıwz zenci 
askerleri ıl<linı.i kendilerllıe da.ha 
uuısaıt olan i.şeal altında bulanan ce
nup Fransa ya .oakledileceJtlerdlr. * Tok;ro, 19 - Domei Ajan.sının 
verdi.ti bir habere naz.aran, japon 
ve HoJanda Hind:istanı mak:amlan 
arasında ilı:tısad1 müzakerelec başla
mıştır. * Cenevre, 19 - (DN.B.) Fransız 
hülalıneti 359 vali ve vali muavini 
tayin etmiştir. Bu tayinler 1870 de.ıı
b<ırl Fransız idaresinde kaydedilen 
en büyük harekettir. * M;oskova, 19 - Bugün Moskova 
da Sovyetler haricl ticaret kom.i.serl 
Mllı:oyım ile Danimarka Nafıa nazın 
Lanen taralmdım bir Sovyet - Da
nlmarl<a ticaret anlapnası. imza edil-
miştir. (A.A.) 

Biitiln lisanlara tercilme edi
lip pzetelerde aylarca tefri

ka edilen hüyilk macera 
romanı 

Mandrak 
-SİHİRBAZLA.ll KRALI· 

Şimdiye kadar mi>line rast -
lanmaıruş hU muvaffakiyetle 

ALKAZAR 
Sinemasında devam ediyo~. 

NAZARI DİKKATE: Matine
ler; 1-4-6.30, geee 9 da başlar. 

MEVLÜT 
Geçenler<le vefat eden eııkl 

posta seyyar memurlarmdan ba
bam Eğinli Ahmet Tevfik Bay -
sal'm ruhuna ithaf edilmek iiz&
re ~li Hafız Şükrü Sesli, Ha
fız Ömer Sesli ve Ahmet Sesli 
taraflarından mevliid k:ırıuıt o -
lwıacaktv. Akraba ve dostları -
mn 2Z eylfil ıı-zar günü saat bir 
buÇtl]ı:ta Da YUtpaşa iskelesi tramr
vay durağında Kasap İlyas ca -
miiıü teşriflerini rica ederinı .. 

Olhr: Bahçe Miman 
llevltıd Ba)'9al 

Svvelki lııılm...,,nın halledil®' 
..,ıw 

'hbndmı~ 
1 - Teceosill w eruflle içinde W

'. 1unan (iki ke!imıt) 2 - G&:leriııi 
• lı::ııpqıp ;m,.bal>o dalmak, soru ed&Q. 
s-l"a&la~aoeıe.4-Si
oı.ı. ziya veren. 5 - Falanın ariıa

dall- e - H.ımoyi •'- veren (ild 
)telime). 7 - Şahsi, ariı:adaş. 8 -
cıramerd~ bir babll, mektup. 9 _ 
Avropada bir nehir, hattı üstüva ile 
mırtedll mmtakalar ~ ... ı..: 

""A.l yerler. 



IAlTA - s 

lnglltere'nln, sinir
leri, müdafaası git
tikçe kuvvetleniyor 
ı (B~akaleden devam) 

Askeri bahisler 
(B~a.fı J üncü ıa~) 

ne <Lllr olaıı h&berler!A ~eliol 
bileml7on.s. 

m) Bedli eserlerin imha edllmeoi, 
nwtdeWlere Ya.kL~rnuyor! Oehennnıi 

atqltt altında şehirlerde verli.en za
yiatın ehc.mmiyeL:t~ eJu u, hl'r deh-

, . ., .. 
Telefon: 80547 

_Kız_! ŞiŞLi TERAKKİ LİSESi ,___! ER_KE_K 

ANA - İLK - ORTA - LiSE Yaban<t dillere bilhassa itina edil 
Tedri!ll v~ terblyesındeki ciddiyet devlet imtihanları neticesile sabitti>. 

1 - Talebe kaydı, her gün (saat 9-18) e k:adar Halil Rilat paşa konağında yapılır. 
2 - Arzu edenlere mektebin mufa..ctsal talımatnam"',si po~ta ile gönderilir. 

- ..... _.._.. 

, 

kilatı, düşman vasıtalarının İngi
Jiz limanlarını \.'C vapurlarnu 
tahrip ederek İngiltereyi aç bı
rakmalanna mani olmaktadır. 

Demek ki Almanların takip et -
tikleri hedefin birincisi, buı;üne 
kadar tahakkuk etmemiştir. Bun
dan sonra tahakkuk etmesi için 
de bir sebep yoktur. 

.~ ' Şf°'4:' kartı sıtınaklar yapdd.Jiını bbat 1 
3 - Kayıt için velilerın bi1.zat mektebe gr'meleri gerektir. 

Nişanta11 Rumeli ve Çınar caddelerinde. 

2 - Alınan hava hücumları -
nın ikinci hedefi, Büyük Britan
ya hallunın maneviyatını kır -
maktı. Harpte maneviyat her 
~ey demektir. İstiklal Harbinde, 
Türkün çelik imanı .olma.saydı, 

her şeyden mahrum olan bu 
kahraman milletin o badireden 1 

muzafler çıkmasına imkan mı 
vardı? Tepeden tırnağa kadar 
müsellilh ve eıı az Almanya ka
dar mücadele vasıtalarına sahip 
bulunan Frans.yı, manevi boz
gun, hczimcto uğratmıştır. İngi
liz milletinia maneviyatını kır -
mak, harbi kazanmak demekti. 
Onnn içindir ki Alman tayyare
leri, krala saravına kadar bom
ba yat<f.ırmaktar. geri kalmadı -
lar ve kalmıyorlar. İngiltere, 
tam demokrasi ile idare edilen 
bil' memlekettir, harp zamanın -
da dahi, halk ve efkarı umumiye 
hilkômete hakimdir. Alınanlar, 
yağdırdığı bombalarla İngilizle-
ri ruhi bozguna uğratmak ve 
parlamento yolile hükümeti sul
he imale ve icbar etıu<ık istedi -
ler ve istiyorlar. Bir buçuk nyıı 
yakın zamandanberi büllln İn
ıı-iıtereye ve son hafta da Lon -
draya, gayri askeri hedefler üze
rine atılan bombaların hedefi İn
giliz milletinin sinirleridir. Bu 
•inirler, bütün diiı;man tahmin -
)erinin hilafına olarak çok sağ
lam çıkmıştır. Bukingham S8rayı 
~ariminde patlıynn her bomba, 
ln;!iliz miJletiniıı sinirlcrinj çöz
müyor; bi1ıikis geriyor. Alman -
)ar, İnııilizleri tanısalardı, kral 
ı;arayınn bomba atmak ~aflrtine 
ve hatasına düşmezlerdi. Alman 
hava hücumları sıklastıkça ve 
'iddctini arttırdıkça, İngilizler, 
dişlerini sıkarak müdafaa tertip
lerini daha mükemmel bir hale 
getirivorlar. 

İngiltere, yed iği yumru ki ara 
müthiş bir mukavemet gösteren 
çok dayanıklı ve yılmaz bir bok
sör vaziyetindedir. !\laçın şimdi
ki vuiyetinde, o, henüz müdafaa 

ediyor. Şlmendıferlerin dönUzn ııok
talanru t.e§kıl edtn şehirlerllı buyü.k 

tttikyasta t&JıribJ, bayat inıiz.amııu 
bu sua-cUe ma.neviya..b boaa.ca.k_w: 
BuJIML& muhasunl&rın s.inir kuvveti

ni olçmek tırsat.wu bir kere daha. bu
la.ca:U. 

n) Havalarda carpı~malann Onü
muıdekl haftalarda daha buyül< ,ıd
de&.le devam ecleoeiini aamıediyoruz. 
Her halde kat'i net.i~l·e l'Ö,üreo 
RVa!}lan d&lfUD.erck ku"""'·eUni ııka .. 
ru,t·a.c.ıa.r ve kaynaiırun zenglııi &ine 

nveu.rnler yarından emin ola.bilir
ler. 

BritaD.Y•Ya kar'lı bir taarna2 are
fesınde bulunukl.ugunu İn~iliz zimam

da.ı-Ja.rı aakla..ow.4ta.dırla.r. Anta.k, bu 
fevkaUde l<o<>bbüsun başanı_.. 

lmki.ıılamu lahlil •denler içinde ıwis
bet du.wwıenJer cok azdJr. ner buh-

n.nlı nzi.f•le lead lmdreWe bilim 
olmak is:U,7en Cerman at.ı'la&eı:·ıerın 

blnz clı. elim bir mecbarlyelle tab

caklan bu yoldan uı;arak nerelere 
varaea.lJa.ruu Iôrecf'ğlz. Her Jı;IJde 

bqii.Dlerde .cirllmesi zaruri ol&n bii

:ruk doia.mhaçlı ve rok kanlı olsa 
l't"ttkür. Esa&e.n harr>, llOk defa, bJr 

a.tettir, bupi.nkü. de bir cöliı.aı, dl
rimıt sayqıdJ.r. Bin bir l'\l~liifUııii 

di.ltüncrek alıdzniların vuku baJ.a....""' 
c&iındsıı tenıdd:W. edeıı.!ere colnıaa 

olmaz dr-me, olma.ı olmaz!» cevabı ve
rilebilir. 

Ad3ya. teveccüh eden onlu, clhu 
&arihinde bir donWn nok~ y..-at
mak raye.sinJ rörüyor. Belki bu. bu 
harbin d• ta.ilini plzee<kllr, Onun 
için, hülün n.u.arlar Manşa !ı"Vl'il

mlştir!. 

halindedir. Yediği yumrukln.r 
ka~ını patlatsa, burnunu kanat•a 
da tam taarruza geçıniyor; sade
ce mulcabel~ ile iktifa ediyor. 
Cünkü nef3inc ,.e nefe:oıine iti
madı vardır. Son rzvundlarda 
hasmını, göz açtırmaz bir yun;1-
ruk yağmuruna tutmak üzere, o
nun. s&n bir hamle daha yapa -
rak büsbütün yornlmasını bek
liyor. 

Almanya, bu son hamleyi yap
mak ıztırarındadır; acaba yapa -
cak mı?. İngilizler, yapacaj;ı 
kanaatindedirler ve hazırlanmış 
bekliyorlar. Yapıp yapnmı) acak
lnrını zaman gosterecektir. 

ABİDİN DAVEP. 

Leyli 
Erlt.elt Yeni Kolej Nehari 

Kıs 

İLK - ORTA - LİSE 

Taksimde Sıraselvller 66 - YENi AÇILOI. 
Müdürü - Eıki Ş~it Tmıkki Direktörü M. Ali H~et Kırca. 

HUW&iyetl.-.ri: YABANCI DİLLER ÖCiR.ETİMİNE genil 
mikyasta ehunmiyet vermclt. sınıflarını az mevcutla teşkil 
ederek tale',esinın calısın.a ve Uılı:isafı, sıhhat ve inzıbatı ile 
yakından ..aka.dar olmaktır. Mektebin denize nazır kalörifer
li teneff>:;.shane ve jimnastilı:hanesi vardır. Her gün saat (9 
ile 18) arasında talebe kayıt ve k&bul olunur. Telefon: 41159 

Beykoz tümen ıatınalma komisyonundan 
1 - .Aşığıda miktar, muhammen bedel, muvakkat teminatları ile i

hale gün ve saaUeri yazılı arpa 18 eT!OI 940 don itibaren kapalı olarak ek
sı.ltmiye konulmuştur. 

2 - İrleklilerin kanuni ""'5ikalari 1e birliitte teklif mektuplarını ihale 
aaatinden bir saat evevline kadar Beykoz Halk Parti.:;;1 bina~ı.cdaki a<>ke-
rl arttırma ve eksilim• komisyonuna Vernı<?lerl. (8653) 

llahammea 
MU.tan bedel 

Cin 1 Ton 

lltuvııklı&i 

teminat 
Lira 

ihale .-ünli 
ye tarihi Sut 

Arpa 
Arpa 
Aı;.;a 

Arpa 
l'u'pa 

1100 
1100 
1100 
1100 
1650 

82500 
71500 
77000 
77000 

107250 

5375 8/1. Teş. 940 sah 
4825 9/1. Teş. 940 çarşamba 
5100 10/1. Teş. 940 perşerr.be 

5100 12/1. Teş. 940 cumartesi 
6813 14/1. Teş. 940 pazartesi 

Satılık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Bolu Revir Amirliğinden 

10 
10 
10 
10 
10 

ı - Bohınun Jtaracuu mevkiinde istifle mevcut 5~88 adet muadili 
&483 M 3 301 ctaımetre m.llı:lp Köknar to<rırotu açık artt.Jnna ile ...-ı..la
caktır. 

2 - Tomrukların bq kesme paylıın mevcut Ye kabuklan OOJ'\ılnuıı o-

lup hacim kabuksuz orta kutur üzerindm alınmıŞtır. 
3 - Tomruklara ait salış prtnamH.i Ankara Orman Umum Mlldürliltu

ndt! ve İstanbul, Ankara, Bolu çeviı ge müdürlüklen.nde ve .Bol uda dev· 
Jet omıan i.şlet.megi revir i.mirliğinde görülebilir. .,. ,. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 11 lira 56 kuruştur. 

5 - İsteklilerin yüzde 7 ,5 muvakkat pe,- akçeoıi ile 27 /9/1140 g'iınü saat 
15 de Boludakl revir Amirliğine müracaatları. (8868) 

~·~---~-~---------~ 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

l - SilAhtar fabrikasmdarı 1enltı kabloou ile çıkan fiderlerin ~ 
cı.-vre cereyanlarına k.a.rfı muhafazası için 7 adet reaJı:tans bobini mekı.;pla 
teklı.l iatemek .wrctile Htm alınacal.tır. 

2 - Muvakkat tomiııat mak:tuan goo bradır. 

3 - Tekliflerin k1'Ullndan par&SlZ tedarik edilocek tarlnameolnd.eltl 
tarifata uyırwı olarak 18/10/11140 cuma silnü - 17 ye kadar Metro haru
wn t üncü katındaki levazım müdürlülüne imza mukabilinde verilmii ol-

ııı.uı IAzımdır. 

ın e -

~&:J~~~~ HİÇ BİR YERDE ŞUBESİ YOKTUR 

Eski Feyziati 

Yatılı Boğaziçi L·seleri Yatısız 
KIZ ve EIU!:EK TALEBE AYRI BÖLÜK' .ERDE 

Ana, Hk, orta ve li":e sınıfları için 
Kayıt iCin tatil günlerinden maada 

eski t.ale:L~ııırı kayıtlarını tecdide ._ yenide:l talebe knydına b~şlanmıştır. 

her gün s::at J O dan 18 eo kad~r mektebe müracaat edilebilir. İstiyenlcre ta
rıfnrın)e gönderilir. Teleton; 36-210 

Arnavutköy - (.,'lf1Maraylar 

-----------------------·-- - - --
Ni~aotaşında Karakol kıırş1s:oda •:ammlölllllEll ___ _ 

f!;~~c IŞIK L İSESİ Yatılı 

Yatını. 
At~A • lLK • ORTA· Li~E ( Kız· Erk~k) 

".Nirkiyenin en eski husus! lisesidir. Uyıt ve ~di kayıt için her gün müracaat olunabilir. Tarltname Jsteyin~. 

Askerlik işleri 

:;s_ 6 Dağumluların 

son yokıemal•rı 
Be7oflu Y&b&ııcı A&lr.erlüı .. -

den; 

SJ6 doğumluların """ yoklama müd
deti 25 eyl!il 940 alqamı bilecek
tir. Beı;lktaş ve Beyoi:lu kazaJann<la 
bulunan 338 doğumlu ve bu doğum
lularla muamele-ye Ubi yabancılar

dan son yoklamasını yapt.uınaıruş 

olanların 20 ve 24 eylQJ 1140 ıüııle

rınde şubemize müracaat edttek yok
lamalarını yaptırmaları ve bu müd
det zarfında yok.lamalarını yapt.ınru
yanların Ct!Zaya t.Abi b.lacak:Iarı ilan 
olunur 

Şubeye davet 
Beşlktq .Askerll.k ıubetJinden: 
Şubemizde kayıtlı piyade tetmeni 

(29505) kayıt No.lı Süleyman oğlu 

Tahir Cağatay ve yedek topçu teI:
nıeni (41953) kayıt No.lı Mehmet E
mın o!lu Abdull•h RO,,tü Gö~en i
le Enıckli T.pçu üsteğmeni (331 -
N _ 82) kayıt No.lı Mustafa oğlu 

Nacı İ.ı;tem'in acele şubemize müra
caatları, eimedikleri tc<ltdirde 1076 
sayılı kanunun. maddei mahsusu mu
cibince haklanndo kanwıi muamele
nin tatbik edileceği ilan olunur. 

Yeni Neıriya.!_ 

Foto Magazin 
Folo Magazinın dokuzuncu ayısı 

çıkmıştır. 

Her cumartesi intiŞar eden ve 
hattalık en yenı harp resimlerile be-
2cnrni§ oJarak çıkan bu mecmuayı 
karıleriınize t.avttiye ederiz. 

KENDİ KENDİNE 
KÜCtlx MOTÖK VE DİNAMO 

YAPMAK 

Telefon: 80879 

Beykoz tümen aatınalma komisyonundan 
l - Asağıda müfredatı, milttan, muhammen bedeli ve muvakkat te

tninatları ile ihale gün ve saatleri ,-azılı sade ,-ağı 18 eylıll 940 don itibaren 
on beş gün mOddetle ve kapalı zarfla eltsiltnllye konulmuştur . 

2 - 83360 kilodan ibaret kısma toptan teklif mekutbu verildiği gibi 21120 
kilo olarak üç parça halinde de teklif mektubu verilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikalarile birlikte teklil mektuplarını ihale 
••tinden bir saat evveline kadar Beykoz llalk rarüsi binasındaki aske-
t1 arttırma ve eksiltme komisyonuna vermeleri. (8651) 

llllkt&n Multammen M. Temin.alı İhale ıilnU 
Kilo bedeli tıra ve tarihi Saatı 

~--~----~----.:..::_::__:__~~ 
Cinsi 

cSade yağ 63360 
Üç P•"8 olclufunda 
her biri için> 2!120 
Sade yalı 2!120 

Sade yağ 21I 20 

79200 

26400 
26400 

26400 

5250 

1980 
1980 

1980 

9/1. Teş. 940 çarşamba 15 

9/1. Teş. 940 çarşumba 15 
11/ 1. To• 940 cuma 15 

14/1. Teş. 940 P. ertesi 15 

inhisarlar Umum PlıüdUrlüQUndan 1 
l - İdaremizin Ankara Baş müdürlüillne baglı Çoğul tuzlasında 1009 

M 3 tuzlu su Uti.ap kabiliyetini ha.iz olacak 4 teraküm havuzunun inşası 

için verilen fiat haddi lliyik görülmedqpnden 7e.niden kapalı zarf usullie 
eksiltmiye konmuştur. 

II - Bu inşaatın muhammen bedeli 31 115.64 liradır. 
III - Eksiltme evrakı Ankarada İnh t, 'ır baş mOdUrl~de ve İs

tıuıhul Jıı:erlcez binasında tuz fen şubesinde" 160 kuruş bedel mukablliııde 
tedarik olunabilir. 

lV - Eksiltme SO/IX/940 pazartesi 11\inli saat 18 da Ankarada in
hisarlar baş müdilrlüğü binasında milteşekkil komlıyonda yapılocakbr. 

V - İateklilerin t.eJıı:lit evrakını havi zarfa, fiındiy-e kadar beton ha
vuz· ~ı...ııe meşgul oldultlarmı ı:öotercn vesika.larmı dn koymaları lcabe
cı.... 

VI - Jıı:uvalı:kat teminat miktarı 

minat için milli bankalardan a.Jmacak 
,Yilzde 15 noksanlle ml1!J esham kabul 

yüzd~ 7,5 hesabile 2334 liradır. Te
mektup ile borsa ra:rlç flatlarmdan 
eıiilir. 

VIl - Teklif mektuplarını ve diler evrakı bavi zarflar usulüne förc 
mühürlendikten sonra ihale saati'lden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde teslim edilmelidir. Posta ile gönderilecek mektupların yine ihale 
sactinden bir saat evvelin(' kadar komisyona gelmiş olması lhımclır. Pos-
tada vaki olabilecek ııecikn••ler naza;ı ltibare alınmaz. (8777) 

Cinsi Müıtan 

Resim çerçevesi 655 adet 

MU
bede!l 
Ura Kr. 

6126 -
1200 -

"' 7,5 
temlnaiı 

Lira Kr. Seldi Saati 

Sııt t5 Kapolı za..ı 14 , 

Vatanda anaya huzur, yavnıya sıhhat vermeğ'e hadim yegfuıe 

Türk müstahzarı ÇAPA MARKA' dır 
Beşiktaş: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

Mlktan Tutan Temlnab 
adet Ura Kr. Lira Kr. '---------' --'---= 
595,000 '462 50 334 89 4X8 perçin çivi ve pulu 

2,128,000 4256 - 319 20 Büyük madeni düı:me 
595,000 13,387 50 100-1 06 Köptiilü sürgü. 
595,000 10,412 50 780 94 Köprüsüz sürgü. 
580,000 H,500 1087 60 Kesme kanca. 

Yukarıda yazılı beş kalem malzemenin pazarlıkla ek•ilt nesı 30/9/940 
pazartesi giiııü saat 14,30 da Tophanede İat. Lv. Amirliği satın alma komU;
yoaunda 7apılıı.caktır. Nümunelen komisyon<Lı &ôrülur. İsteklilerin belli sa· 
otte komisyona gelmeleri, ( 403 _ 8916) 

* 'l'alunlıı İlk 

llllktan---~----bcd•ll ___ T~emlnatı 
Adel Lira Lira Kr. 

1,972,000 2465 184.87 Kütük madeni düğme 
13,195,000 AEl,390 11179,25 Bilyük madeni düğme 

Yukanda yazılı ilrl kalem düimenJn puarlıkla tltsillmesl 30/9/940 pa
ııartesi ıünü saat 1t de TophaneJe ist. Lv. Amirliği satın atma Jromiııyo
bunda yııpılacaktır. Nümuneleri komioyoııda ıörülilr. bteklilerin kanuni ve-
slkalarile belli wııtıe komisyona .celınelcrl (401 - 8919) 

* 
Simeci ı.ta.,-oounda klnunuevvel 1 

!l40 nihayeüııe kadar mahi7e 3000 
ton kadar yapılacak yükleme ve bo
p!\ma işleri taabbüde bağlanmak U
zere elmltmıye çıkarılmıştır. Pa -
z.ıırWtla ekslilmesi 21/9/940 cumar
tui günü saat 10 da Tophanede Lv. 
Amırligi satın alma kom.is,-onunda 
7apılacaktır. Tahmin bedeli 4500 li
ra ilk teminatı 337 lira 50 kurııştur. 
&arınaın-1 1ı<~oııda ııörü!ür. iı
teidileriu belli aaatte Jro.ııllsyona ceı-
meleri. (~ - 8918) 

* 

ril1 belli 1&&tte komisyona ,celmele-
ri. ( 402 - 8915) 

* 
207 ton lcttru otun beher l<ilo<una 

teklif edilen 6 kurıış 19 ""1tim !lat 
Veldletçe pahalı cörilldilğünden ye
niden pazarlığı 25/9/940 çarşamba 

llinU o.aat lt,15 de Tophanede üv. 
Amlrliti satın aım.. komisyonunda 
7apilaeaktı.r. İsteklilenn taminaUa
rile belli aaatu> koınlsyona ıelmele-
rl. (408 - 8919) 

* 1 

Uşak şeker fabrik&sı elektrik şeti 

Resmi Akyürü.ıı eseridir. Kendi ken -
dine kt.ıcük. motôr ve dinamo yap
ınak istiycnl~r için açık bir dille bü -
tün malzeme ve ölçU.lcri verilerek 
yazılmış pratik bir el kitabıdır. İçin- • 
de ::;t:kiz tane de pl.fuı vardır. 

-

2 Mj m 1ik ambalij teli 1500 kg. 

Muhtelit çelik malzemesi 74 kalem 
1 - Şart.name ve çelik malzemesl 

rıda cins ve miktarları yazılı üç kalen1 
lerle satın alınacaktır. 

Bir milyon iki yüz bin adet köp
Ttilü silı'&ü alınacaktır. PazarlıJtla müfredat ll5teleri mucibince yuka- 1 malzeme hizalannd3 ,österllen wrul- eksiltmesi 'r1 /9/'MI! cuma güoü saat 

90 - Açık ek H,30 
- - Pazarlık 15 ııoo adet IClnlci feneri alınacaktır. 

Pazarlıkla ek.Wtmesi 26/9/940 per

...,.be günü aat 15 de Tophanede 
Lv. Amirlıti ııal.ın alma komisyonun
da yapılacaktır. Talıplerin ıetirecelc
Jeri nümı.ınele<den beğenilerek alı -

nacalından ıneklilerln nümune ve 
1eminatlarile belli saatu> Jromlııyona 

Şişli klübünün kongresi 
Yeni Şişli spor kulübü butün iza

Jarını b;tA isti~na :fcvkal~de umumi 
kongreye 25/9/1940 t..:ırihine müs:ıdit 
çarşamba gtınü saat 21 de kulübe da-
v~t eder. 

Parti Kongreleri 
C. JI. P. Ortatôy ocaı.~: 
Ocagı.nuzın yıllık kongresi 24/9/940 

sal günü saat 2,30 da Or~k<iy ocak 

1 bina sında yapılac3khr. 

* ('. H. P. Alemda.ı· semt ocafından: J 

11 - l.fuhammen bede1leri, muvakkat teminatları, hizalarında yazıbchr. 
111 - Eksiltme 7/X/940 pazartesi iünü Kabataşta levazım ve mübayaat 

ıubesindeki alım komısyonunda yapılacakbr. 

ıv - Sartname ve müfredat listesi sözü aeçe.n şubeden para~ız alına

biUr. 
V - Kapalı zar! ınünakasasına girecekler milhürlü teklif mektuplanru 

kanuni vesaikle yüzde 7 ,5 güverune paras1 makbuzu veya banka teminat mek. 
tubunu ihtıva ed.t'Cck k::ıpalı z.arll.arını ihale günti eksiltme saatinden blr sa
at e\'veline kadar mezkı1r komisyon başkanlıgına makbuz mukabılınde ver
fneleri ve diğer ek~iltrr: !ere gir<"cek.Jer de yüzde 7,5 jtilven.cne paralarile 
yuk.trıda adı geçen ko.ınil:iyooa müracaatları. (8900) 

Ocağımızın senelik kon resi 20/9/ ı111m••••ımm111::ııı•m111••ım•mm••mıımmmm•111:~g 

~~~ü~~:·y::~~c:~ı~.'-
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) _d• Alay- Beyoğlu Vakıflar DirektörlUğUnden 
İstanbul A•liye İkinci Ticaret 

'Mahkemesinden: 
Rüstem Nazmi tarafından Ha

fız Emin veresesi aleyhine ika
me olunan davanın cari muha
kernesınde, verescden Ankarada 
Keçiörende Avni paı;a köş -
künde müstecir Haklu Beh~ na
mına ~nderilcn davetiyede rnu
maileyhin ikametı<filıını terket
tif(i ve veni adre:ıinı bırakmadı
ğı davetiye zahrma verilen meır 
ruhattan anla.ş.ılınakla mahkc -
mece tebligatın ilanen ıfasına ve 
muhakemenin de 4/10/94-0 ta -
rıh saat 15 e bırak:ılınas-.ıuı 
karar veril.miş ve bu husustaki 
davetiye de mahkeme divanlıa
nesine talık ediJ.m t~ olduğundan 
keyfiyet tebliğ maka.mına kaiın 
olmak üzere ilan olunur. (29161) 

ZAYİ DİPLOMA 
Galata.saray Llsesınden almış 

oldujtum Diplomamı zayi ett.m. 
Yenisini alacağundan eskısmm 
hükmü yok.tur. 

925~ senesi mezunlarından 
Semih Beken 

Muhammen kıymeti 
Lira 

57:ıe 

Temhıa.tı 

Lira 

429 

1 - Galııtada Sultan Bayaz.ıt mahallesinin .Mumhane kapm eaddesln
ıı. vaki eski ve yeni (5) Na.lı albnda bir dükk.6ıu olan hane ..ıılmalı: 

llzcre H/9/940 taribmden itibaren ,-irmi gün müddetle ve kapalı zarf u
şulıle müzayedeye konulınuştur. 

2 - Bu ıayrimenkul ıltı oda ye iki bel§. ve bir tarasası ve altında 
dük.lı:iın olup harici lusnu kiırilr datıil kısmı ahpptır. 

3 - İhalesı ~/ 10/940 cuma ıtfinü ... t on beıle Beyoğlu Vak:ıtlor Mü 
dürltltu ihale komh:yonnntla yapılacaktır. 

t - İsteklilerin muhaınme.n laymeti üzerinden yilzde yedi buçulı: te
minat ak~ıni veya banka mektuplannı (2490) &aJ'ilı lı;anunun tarifatı da-

itt>ınde bazırlıyacakları teklif mektuplarile blrlıl<te ihale aatinden bir saat 

""etine kadar (3) üncü maddede yar.ılı kc,ıımii;yona "'ftl'mcleri llzımdır. 
5 - Posta ile gönderilecek mektupların njhayet (S) üacü maddede ya

tılı s.a•Le kadar gelmiş ol.mafı vıe dıe urfınm mühür tmmw ile b"ice k:apa
tılması Jlı.ı.undır. Postada olacak ııecil<ıne kabul edilme-L 

Bına hC'r zaman ıörtilecc:ı.i &ibi daha ziyade 1.afsillt w malfımM al ... 
oı.ak ısti7enler de Beyoğlu VakıllaI Müdilrlüiü Vakıf Akar ~ Mabınıı.- kaı.-

mine müracaaılan. (8681) 
~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~~-

İl\lTiYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖB'Ö: E. tzza 
BASILDIÖJ YER: SON TELGRAF BASIMEVJ 

H,30 da Tophanede :ist. üv. Amlrliıi! 
salın alma komisyonunda 7apilacak

tır. Tahmin bedeli 26,400 lira ilk te
minatı 1980 bradır. Nümune ve ııart

namesi komisyonda &ôrillür. İstek
lllerin belli saatt~ komisyona gelme-
leri. ( t04 - 8917) 

* Beş m.ilyoo l>ÜJ'ük madeni dübne 
alınacaktır. Pazarlıkla ekailtmesl 
28/9/1140 ~be fiiııil aaat 15,30 
da TophanedQ Lv. Amirlli:i ııatın 

alma komisyonunda 7apılacaktır. 

Tahmin bedeli 10,000 lira ilk temi
natı 750 liradır. Nüımıne ve ıartna
mesl komisyonda görülür. İstei<lile-

ceJmelerL (409 - 8920) 
Jf 

Beı bin adet su fıçısı alınacaktır. 

Pazarlıltla ek•iltmesi 23/9/940 pa -
ııar1eal ıüniı ııut lt de Tophanede 

:ist. Lv. Aınirlili satın alına komls -

yonunda yapılacaktır. Tahmin bede
l! 17.SOO lıra ilk teminatı 1312 lira 
ao kuruştur. Nümwıes1 komisyonda 
,cörüllir. iııı.ldilerin belli saatte ıro-
m;.,-ona feıın.leri. (363 - Bt62) 

Banka memuru alınacak 
Emlak ve Eytam bankasından: 

Ankara merSezlmiı:de calıltınlma lı; üzen ve )669 •um:ıralı baren ka· 
mmunım Qrifau wçblle ıniinlesep haldan oıcıuıunu lıııvslk eylemeleri ,..... 
tile b.irioiDe 140, üııQne 120 ..... lir1l aJ' !ılı: w ayrıca bu d.....oelae pire An
ı.an. ı.zminatl "'1rilmek ııuretlle, Bmıkal.ıır muhasebesinde ve,oa muamelA· 
lmda çahfınıf forme dört memur alınacaktır. Talıp o!anlann lilzumlu ve 
olkalaıile birlikte bl=lt ~ ,...ırtuıııa i0/9/940 tarllıine kadar umum ınü-
ıhirl\iiümiııe ıııüracaaüan. ( 8685) 

·Beykoz tümen aatınalma komisyonundan 
1 _ Apiıda !bale ~ ve .ati ile mıı\wımmen bedeli Ye mavakk.at 

Nmbıatı ;,az.ılı lld lı:alem yen kaplı olaralı: 18 eylOl 940 dan itibaren Oll 

bet CW> mftı!ıWJe Kaltmi]'• lronubnuftur, 
2 _ İı"e!rlilerin lbale ııaaWıden bir saat evveline kadar teklif melı:tup

:ı..mı -..,ı , ;• alulie birlikte ~kaz Halk Partisi binasındaki ukerl 
gttnma • Mz!ltme ~una vermeleri. (&652) 

-llGG 
ıuo 

.. U' • 

15 7/1. Tq. fl40 
18 7/1. TOf. 1140 pazart.eııl 


