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Dış Ticaretimiz Gün 
Geçtikçe İnkişaf ediyor 
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+ 

\ 
ingilizler 
Almanya 
Ozerinde 

ihracatımız üç milyona çıktı 
Menem.an ovasın-" /Dün 
dan servet ve re
fah fışkıracaktır 

Isveçten üç vagon çivi geldi, 
diğer mallar da gelmek üzere 

Ba A•r•• 11• ...Wit o
Hltln Alanma.. l 9 I n 

'•pılan l•Ttipl.,., 6a n· 
n• i Jı "'• l etlil•«lıılr. 
1941 y•:una .. ı.nnı•· 
I• 6aılıyac•lı olan o
sıa, 6ütıbe E11• nıuıt•lı•· 
••n• ma•Jil milıt11r(ia 
P•malı yetiJtire6iZ.celı· 
tir. 

Y aaan: ABiDiN DA VER 
[lzmir, 19 eyli!!] 

D evletin bir su s.iyaseti 
vardır ki tahakkuku, 
Türkiyeyi b&bütiin 

yeni bir hayata kavuştııracaktır. 
Bu siyaset iki cephelidir. Bir cep
hesi sulama, diter cephesi de klı
rutmadır. Memleketimiz, ya faz. 
la sud~ yubut.-d. ____ ...__.,.. u:uu;__ 

tariptir. Yağmar mevsimlerinde 
sular taşar, zaran mucip olur; 
kurak zamanlarda, ıusuzluktao 
mahsul yanar, zararı mudp olur. 
Bataklıklar birer sıtma yuv":"ı· 
dır insanlan basta eder, vaktm
dc~ evvel öldürür. Böylece su 
Yine ıararı mucip olur. 

Hülisa bayat olan •su• yu cnı
rimize ram edemediğimiz için o
nun çokluğu da, yokluğu da t~bıl 
bir Met teşkil eder. Cümhurıyet 
rejimi, bu hayat kaynağından a· 
umı istifade temin etmek kara· 
nnı vermiştir. Onu bendlerle 
tutmak, kanallarla dağıtmak. ne
hirlerin yataklarını düzelterek 
(Ostuğn mman zararsız bir lıale 
ltt>linnek, ölüm yuvası haline gel 
diği yerde akıtarak kurutmak su· 
rctile memleketin sulannı mille
tin emrine vermek için harekete 
geçmiştir. 

Devletin sulamak istediği yer
IHden biri de Menemen ovas:ıdır. 
U37 yazı sonunda, sıcak bir gün
ae bu ovadan geçmiştim. T_m~.ıı 
ve tuzlu yollarda kumlara gomu· 
lerek geçen deve kervanları~ bu· 
ralara bir 4;Öl manzarası verıyar
du. Ova susuzluktan yanıyordu. 
Y•ııımdaki mulıterem zat, meru· 
leketi pek iyi tanıyordu: 

- Bu ova sulansa, yerden ser
vet "" refah fı~kırır, o kadar 
münbittir, dedi. • .... 

Sanki devletin kıılag:ı bu sozu 
duymuş gibi hemen Menem~n o· 
vasını sulamaya karar \•ermış ve 
1938 sonbaharında işe başlanmış
tır. Bu gün ovada açılan .~an.~1-
ları dolaştım. 250,000 dönumluk, 
dilmdüz lıir kum ve toprak dc
niıi sulana~ak, bunun iı;in bir 
milyon liraya yakın para sarfe
dikcektir. Ovada iki türlü kanal 
Yapılmaktadır. Bunlarm bir kıs
nıı sulama kanallarıdır, diğer bir 
kıtnnı da fazla suları, denize dö· 
kecek olan kanallardır. Menemen 
o\'asınm kurak topraklarını su
layacak olan sular, Gediz neh
rinden alınacaktır. Emir3.lem bo
iıazıuda bir rcgiilafür yapılarak 
buradan alınan su, bir ana ka
nalla Menemen kasabası kena
rında inşa edilmiş olan taksim 
yerine nkıtılacak ve oradan da 
bir sebekc halindeki kanallarla 
ova sulanacaktır. Müteahhit Kfı· 
21m Nuri ("örüş, büyük bir gay
retle çalısarak kanalların ~~t~ 
ikisini yapn1ışt1T ve mütebakısını 
de bu sene yapıp bitirecektir. 
1911 yazında sular koyuverile
cektir. 

Fakat Gediz nehrinin suları 
:vazın azalır: o\·ay1 sulamai'a ki
fi gelmez; buna karşı da Salihli 

( Arka<:ı 4 üncü sa11fada) 
ABİDİN DA VER 

Ankara, 21 c.tKDAM Muhabi
rinden) - Akıwtos avındaki m
racat:mıız 8.162.000 lira ithalfıtı
JllJZ da 4.fıM.000 lira olnruçtur. 

Geçen ıcy zarfındaki ithalat ve 
llıracatıınrzın DOITl131 ııeııelerde
ki dıs ticaret mübadeleleriıniz.in 
takriben % 50 sine tekabül ettiği 
anlaşılmaktadır. Son 10 senelik 
devre zarfında en az ihracat va
ı>ılan 1935 senem temmuzuna 
nazaran furacatımızıda ancak % 
16 bir ııerileıne ve en az ithalat 
yaptlan lro:l senesi haziranına 
nrzaraıı da ithalatııruzda bilakis 
% 7 bir fazlalı!k bulund~ ııö
rülmektedir. !Birook Avrupa mem 
lelretleri nazan dikkate alınınca 
elde edilen bu neticeden de mem
nun olmak :icabeder. 

Japonya 
Amerika 

Gergi ı·öi 
• 

Ruzvelt dün iki yerde 

nutuk irat etti 

Amerika Hariciye Nazı.n Hu! 

Vaşinııt<>n, 21 (A.A.) - Reu
ter; Uzak şarktaJri _kararsız va
ziyet sebebile, hüküııne_t,. Ş11I1di· 
lik, ııerek Fransız _Hındıçınısı ve 
ııerek Holanda Hindistanı hak
kında statükonun idarnesıne ıs-

(Arkası 4 üne-Ü sa11fadaJ 

AiuWıs a;rmdaJd ihracatımız 
Afust<l6 avındaki :i:hraca:tımımı 

takriben % 23 ünü krom ve bakır, 
% 19 nu afyon, % 13 ünü tütün, 
% 11 ini hubul:ıa t, % 6 sını fın
dık, fıstık ve incir, % 6 sını men
sucat ha.rn maddeleri % 5 lıri can
lı havvanlar, % 3 ünü palamut ve 
hillasas1 v-e mütebaki % 15 ini di
ktt maddeler teşkil etırristir. Bil
hassa afv<ın. k:ro:ın, BUS&m, mı.sır. 
canlı hayvan, keten tohumu ve 
zevtin ihracatında tam.muz ayına 
naz.aran eihemmivetli bir inkişaf 
kaydedilmiştir. İhracatımızın % J 

26 sı Amerikaya, % 22 si Alman- · 
yaya, % 16 sı Balkanlara, % 8 i 
ÇEl!roslovakyaya, % 8 i Macarista
na ve mütebaki % 20 si de diğer 

(Arkası 4 üncü ııaııfadaı) 

Suriye 
Kararını 
VArtt· 

• 
ltelyanın üs yapmasın• 
meydan verilmiyecek 
Ka'hire 21 (A.A) - Reuter: El

mısri gaze !esinin Beyrut muha
biri yazıyıor: 

Suriyelier İtalyanların Suriye
. yi Mısıra ve Süveyş kanalına 
ltar$ı askeri bir hareket için üs 
olarak lrullanmalarına mani ol
mak azmindedirler ve İtalyaya 
ve hatta Fransaya karşı koyma
P.a amade bulunmaktadırlar. Su
riyeliler, Fransa kendilerini mü
dafaaya mı.rktedir değilse Suriye 
yi müstakil bir memleket olarak 
ilan etmesi ve komşularile tesri
ki mesailerine imkan bırnkma.;ı 
icap edece:i;ini söylüyorlar. 

Suriyedeki bir QOk Fransızlar 
vaziyet hakkında do:i;ru hüküm 
vermekte ve memleketi İtalyan 
heyetinin bütün Fransız impara
torluJ(unu tehlikeye koyan faali
vetinden kurtarmak çaresi bulu
nacağını ümit etmektedirler. 

Maliyenin tamimi 
Ankara, 21 (İKDAM Muhabi

rinden) - Sıitır. manda. devele
rin muafiyet yasında olup olma
drklarının sureti tayini hakkın
da tamim Maliyeden vilayetlere 
ııönderildi. 

fENERBAHÇE DON ANKARADA 
DEMIRSPORLA BERABERE KALDI 

, , 

• 

' DiLnkii Ga!atasm·a.ıı - Suriııe takımı maçiııdan bir enstantane 
(Yazısı 4 Ül!CÜ sayfamızda) 

-D ün Romade yeni 

müla k • t yapılmadı 

Ribbentrop Berline 
d Ön Ünce İspanya 
Nazırile görüşecek 
R«na, 21 (A.A.) _ Stefani a-

jandından: Rıomanın salfıhiyettar 
mebafilinde beyan edildiğine gö
re dünkü .ııörilşmelerden oonra 
Von Ribbentrop'un Romadald i
kameti esnasında başka bir gö
rüşme yapılıınası mukarrer de
llildir. Von Ribbentroı>. y.uına 
kadar Rom.ada kalacıri<tır. .Alman 
Hariciye Nazırının hare.keti ya 
yarın öğleden sonra, ve yahut ö
bür gün vuku bulacaktı:r. 

G112etelerin Tefsirleri 
İtalyan l(azeteleri, Alınan Ha

riciye N azınrun Romadaki ika
meti etrafında Reniş mikyasta 
neşriyat yaıxı:ııakta ve Hitler'in 
mesai arkadaşına Roma halkı ta
rafından .ııösterilmiş olan iyi ka
bulü tebarüz ettirmektedirler. 

Mihver devletleri affiımlarının 
Avrupa için ırnühlın neticeler tev 
!it etmiş l:><ılunduğu kaydedil
mektedir. 

Popelo d'Italia ,mihver devlet
lerinin Baltık ve Tuna devletle

(Arkası 3 üncü satıfada) 
; -----.... -... ,..,. ...... .,..,. .... .....,. ............... 

• 

1 

.......... ~~ .. ı~~~~ 

Man~ sahilleri Dün 
~iddetle bombalandı 

Limanlarda toplanan 
mavn•lara bir çok 
isabetler vaki oldu 

--- "'--i~~ -ı:JJ:1-:-v ~ 

\ 

Lorxlra, 21 (A.A) - İnııiliz 
tayyareleri diişmaııın istila üs
lerine karşı inkıtasız dar'be p~ 
ramının tatbikine hu .ııece de de
vam etmişlerdir. 

\ inl(iliz fenerlerindeki rasıdlar 

I denizdeki sis arasından Manşın 

• 
Fransız sahillerinde Calais ve 
Boul<>ııne'de parlak infil<i!kler ııö~ 

4 müşlerdir. 
·~ 

( '-

l / 
l'NG1"üz ıruMR.'\RDIMAN TAYYARELERİ üÇUŞ HALiNDE 

iNGiliZ 
Taarruzu 

D 

Sollum ve Sidi Bar
r ani bombalandı 

İskenderiyc, 21 (A.A) - Reu
ter ajansın:n hususi muhabiri sa
ye yapıfan boınbaraı.manıarı an
latıyor; 
~idi-Barranide İngiliz l(emile

ri sahile bir ve bir çeyrek mil 
yaklaşarak aydınlatLcı fişenkler 
ve projektörlerle hedeflerini tes
- '' ettikten oonrn büyük obüs
lerle ateş açımşlardır. Gemiler 
limanın önünden üç defa .ı<e<;e
rek hedefleri obüs yağmuruna 
tutmuşlardır. Yalnız insıiliz ge
mileri çekilirken sahil batarya
ları ateş acm1'lardır. Sollumda 
in.ııiliz gemileri aydınlatıcı fi-

( Arkası 3 üncü savfada) 

ALMAN 
hUcumu 

• 
Dünde Londra devamh 
bombardımana tutuldu 

Londra, 21 (A.A. )- Hava ne
zareti ile Anavatan eınniveti ne
mı.snr:-
ıDün gece, Lond:ra yeniden düs

manın hava hücumlarına maruz 
ık.almıştır. Memleke~n dii!er ak· 
samı üzerinde de düşmanın ehem 
miyctsiz faaliyeti görülmüştür. 
Hüı:umlar, bilhassa l.ondranın 
şark ve cenup mıntakalarına, Ti
ıınes nehrine civar ncvahive kar
sı tevcih edilmiştir. Bir ikaç yan
gın cıkmışsa da derhal bastırıl
nuştır. Bazı evlerle sanayi mües
seseleri hasara ui!ramıştır. Alı-

( Arkası 3 ii.ncü <ntıfada) 

Hava nezareti istihbarat ser
nsının bildirdiğine göre, pek. 
fena hava şartları dahilinde icra 
edilmiş olan bu harekat esna
sında Alınanyanın dahili :müna
'kalatının en mühim hattını teş
kil eden ve Munster cenubunda 
iDortrnund - Ems ikanalı üzerin
de bulunan su terazisine hücum
lar yapılmıştır. Diğeı· iki su tera
zisi üzerine de yüksek iniilakli 
boon}balar atılmıştır. 

Di.<i:er ta:raitan Ostende üzeri
ne yeniden muvaffakıyetli hü
cumlar yapıhnı.ş ve yangınlar çı
karılırnı.şbr. 

Flessinge'yi OOınbaıdmıan et
mek için limanın üzerinde uçar
ken bir pilot evvelce çıkmış olan 

Y~l~~aiPUJill.~~-m-~hede 
Jter bir pilot infilak ve yanııın 
bombaları attığı zaman Verbreed 
lı:analı ucunda bulunan mavna
lar arasında beş i.nfil8k kaydet-

(Arkası 3 üncü saııfQda.1 

Alman -Yunan 
ticaret itilafı 

• 

KRAL BOR!S 

8 u ı o ar Kıtaatı 
Cenubi Dobrucayı 
işgale Basladı 

'Vekiller 
mühim 

heyetinin 
kararları 

Berlinde yapılan mü
zakere neticelendi 
Berlin, 21 (A.A.) - D. N. B. a

jansı bildiriyor; Yunan ve Al
ıman beyeleri 26 al!ustostan 10 
eylfile kadar beş müşterek top
lantı yapmışlardır. Müzakereler 
şu mevııular üzerinde cereyan ey 
lemirfu: 

5 ikinciteşrindeo itibaren yaz saatı kaldnılıyor
Yuvarlak ve lama demirleri beyannameye tabj 1 - 194-0 - 41 itila! senesi zar

fında yapılacak ticari mübadele
lere tahsis olunacak kıontenjan
lar. ---D---

Kl'al Borisin Mesajı 

Bulgar Başveldli 
Hitler ve Musoliniye 
teşekkür etti 

Soiya. 21 (AA.) - Stefani: 
Ste!ani ajansının Dohrucayı ı~
'-ale memur Bulgar !kıtaatı nez. 
dındeki ;ousus; :rıuhRbirinir. Bal 
çı.ktan tel·~(:>nla Vf·rdiğj nıa!(\rnl

ta ııöre, Bulgar kıtaatı bu sabah 
5aat 9 da eski Romanya hududu
nu geçerek cenubi Dobrucada 
Balç>k ile Tutrakan arasında ilk 
mıntakayı işgal etmişlerdir. 

Kral Boris'iıı Beyannamesi 
Sofya, 21 (A.A.) - Reuter a

jansından: 

Ankara, 21 (İKDAM Muhabi
rinden)-Yuvarıak demirlerle bir 
kısım petrol lama demirlerinin 
beyanname usulüne tfrbi tutul
masına dair koordinasvon heye
tinin teklifi üzerine evvelce ve
rilen kararın ilgası Vekiller He
yetince kararlaştrılmı.ştır. 

HEYETİ VEKİLF.NİN DİGER 
KARARLARI 

Vilayet merkczlerind<>ki kira 
bedellerinin arttırılmaması ha:k
kında evvelce ittihaz edilen ka
rarın kazalarda ııavrimenkul ki· 
ralanna da teşmili Vekiller He 
yetince kararlaştırıldı. 

Sondai arteziyen. tas kırma. 
beton karıştırıma kompresör e-

Hindiçini 
meselesi Kral Boris, millete hitap eden 

bir beyannamesinde şöyle de-
mektedir: • 

(Arkası 4 üncü sa11fada) . Japonya metalibatında 
• .. ' tadilat yapacak 

3 üncü Sayfada 
~.;:------- -..:;::- .:;;,,..._ 

~ Niz:•mctıin N•:ııif' in 

1 ilk~ m~::ı;;;-bcsi: •Biraz bu· 1 
günden, biraz tarihten .. • 

'1-- ·- -- - --· 

1 Lonclra. 21 (A.A.) - Hindi Çi
ni meselesindeki ııcrgin lık biraz 
zail olmuslur. Filvaki Haiphon
da imza edilınıs olan varı resmi 
bir Fransız tebliği, iawn hül<fı
metin•n Hindı Ciniye müteallik 
mütai<>batını tadil etmev'. kabul 
,;ylemıs ol<lui!unu bık'lirmekte -
dir. Müza.kcrat. dostane bir ha
va ıcındc tcluar baslamıslır. 

le!ktrijen ~pu eks.kanatör ve bı
ratör ~ ı makinelerin bir hafta 
zarfında sahipleri tarafından bu
lundukları mahal valiliklerine 
beyanname ile lbildiıııneleri ve 
5 teşrinievvel ~e yarısından 
itibaren saatlerin l(ene ııeri alı
narak yaz saatine niıhavet veril
mesi Hey'eti Vekilece karar al
tına alınmıştır. 

• 

2 - Yunanistanla Almanyamn 
işııali altında bulunan memleket
ler arasındaki kliring meselelerı
nin halli ile bunların Yunan · Al-
man klirin)(İne 'tha!L · 

Bu hususlar hakkındaki itil:o!
name her iki hey etin reisleri ta
rafından imza edilmiştir. 

Dün aksamki yangın 
EMIRGANDA ÜÇ AHŞAP 

YANDI BiNA TAMAMlYLE 
Dün akşam Emirganda bir yan

gın çıkmı~ n üç ahşap bina ta
mamile yanmıştır. Yangın hak
kında aldığımız malômat şudur: 

Saat 17,45 te Eınirganda Re
şitpaşa mahallesinin maslak cad
desinde B. Dunı,mşn ait ahırdaki 
kuru otlaruı tutu~mnsile ~angın 
çıkmıııtır. Etraftan yetişenlerin 
ııayretine rağmen alevler kısa bir 
müddet içinde abm ı;armı.ş ye 
ahır bitişiğindeki, n. lliiseyine 
ait 55 numaralı binar •ı ('11!."ı d:-t 
tutu.~muştur. Ahşap oJJıı hıı lıi
na da sür'atle yantn:ığ,a ba~lM· 
mış ve yanıpn tehlikeli bir hal 
almıştır. Yangın haberini alır al-

maz derhal bildise mahalline JC· 
tişen İstinye itfaiyesi söndiiri~ş 
İşine başladıysa da vaziye: teh~ı-
k 1. ·· ··ıd··,,·· d-n Beyoglu ıt-e ı goru uj;;un ""' . 
faiye grupu da yangın mahallıno 
gönderilmiştir. Bu esnada etrab 
tehdit eden alevler marangoz Ba: 
k . ait 57 nun1arah ahşap evı 
ıye G"tt"Jı: b"" de tuhJşturmuştur. ı ı .te u .. 

yüYen tehlike Beyoğlu ve lstinı c 
itf~iyelcrinin bü~iik gayretile, üç 
bina tamanıen yandıktan sonra 
5;;,ıdiirülmü~für. Bunların üçü de 
sigortasır:dır. Yan~ın esnasında 
insa.nea yaralı ' ' ' ' 11 "" Zararın 
miktarı benü:z tesbıt cdiletn<Omie
se de f;9k deiiJ.dir. Al~kalı n.,. 
kamlar t.hkikata ~amıştır. 



SAYFA ! 

Büyük Tarihi Tefrika: 38 

ALI OL 
Yazan : ZİYA ŞAKIR 

Artık Şialarla Emeviler arasında 
' derin bir uçurum açılmıştı 

G örülüyor ki, islarn camiası, 
yine ikı kısma ayrılını.ş oluyor -
du . Ekseriyeti teşkil eden mu az· 
zam k ütle, Muaviyenin hilMetini 
tanıyor .. (E:ıniıülmüıninin) sıfa
tile ona itaat ediyor .. B:>':ün Slı
riye, bütün İrak, Şam hudutla
rından Umman denizine kadar 
bütün (Hicaz) ve (Yemen) .. Ni
hayet, koskoca (Mısır) kıt'ası, 
kamilen Muaviyeye tabi bulunu
yordu. 

Ancak, (Re&ulullah) Efendi -
mize ve onun Ehli Beytine ma
nen ve kalben me~but olan kü -
çük bir züıınre, (İmamet) etra -
fında toplanıyordu. 

(Hilafet) ile (İmamet) arasın
da, mühim l:ıir faıık vardı. (Hila
fet) hem cismani ve hem ruha -
ni sıfatları birleştirjyordu. Hali· 
fe olan zat; is!Am hükfunetinin 
hudutları içindeki (müslim) ve 
(gayrimüslim) •bütün halkın hü
kfunet reisi olmakla beraber, 
(E:ınirülmfuninin) sıfatile de, is
l.im dininin hamisi idi .. Ha1bu
ki (İmamet), sadece manevi lıir 
"sıfat~ haizdi. (İ:mam), din işle -
rinde, kendisine iktida ve it
ti.ha (1) edilecek (zat) demek -
ti 

(Resulü Ekrem) i, onun sev -
gili yeğen ve damadı (Ali) yi 
candan ve yürekten sevenler .. 
artrk, (Elmevi) kütlesinden ve 
onların tabiiyetinden büsbütün 
uzaklaşıyorlar .. Zahiren Eınevi 

hak1ıniyetine boyun ekmekle be
ra.ber, (Resulılllah) Efendimizin 
Ehli Beytine karşı, kalplerinde 
manevi bir saltanat kuruyor !ar
dı. Ve bunlar kendilerine, (.Şia), 
(Ehli Beytin Şiası) ismini veri -
yorlardı.. 

ve bana bul!zu adave~ göstermiş 
olurlar .• ibuyurmu.şlardır ... Eme
vilerle, onların taraf tarları, Ali
ve cami ve mescit minberlerin
de sövüp saymakla buğuz gösteri 
yorlar. Şu h alde, Allah ve Resu
lullaha da buğuz ııösfermiş olu
vorlar. Bu adamların ne iman
ları ve ne de müslümanlıkları sa
hih değildir . 

Diyorlardı. 

İmamı Hasan, şiaların bu na
zariyelerini kafi derecde müda
faa edecek 'kadar celadet göstere
memişti. Fakat şimdi, üçüocü 
imam sıfatile, isl.fı.mivetin hakiki 
riyasetine-ııeçm.iş olan İmamı Hü 
Jıeyin, cami ve mescitlerin min
berlerinde, babasına alenen sö
vülmesini hazmedecek kadar sa
bır ve tahammül sahibi değildi. 

Ayni zamanda şialar, hilafet 
m eslesi etrafında da ima:mı Hü
seyini tahrik ediyorlar: 

- Resulullahın torunu ve Ali
nin ol?lu olmak itibarile, hilafet 
senin hakkmdır. Biraderin İmamı 
Hasan, ancak bazı şartlarla hili
feti Muaviyeye terkı;tti. Bu şart
ların en miliıillınıi, Lmam Hasa
nm hayatı Ill€<lelesi idi. Muaviye, 
1?erek gizli ve gerek aşildr bir su.
rette, biraderine tecavüz etmiye
cekti. Halbuki, İmamı Hüseyine 
vuku bulan suikasdin, bizzat Mu
aviye tarafından yapıldıh, art!lt 
tamamile tahakkuk etti. Şu hal
de, Muayiye, ahdini nakzetmiş
tir. J\ nni zamanda, Resuhıllahın 
sevgili torununu öldürtmek gibi 
bir cinayetin de, başlıca m~ev
vikidir ... Bu cinayet, cezasız bı
rakılmamalıdır. Çünkü ·bu gün 
İma.rot Hasana yapılan bu suikast, 
yarın sana da yapılacaktır, 

Diyor !ardı. 

(Arkası var) 
(Şia) demek, (taraftar) de -· ı 

mekti Bir milinin ve bir müs-
lümanm, (Resul1illah) a, onun ============== 
(Al) ine,, evladına ve eshabına 
taraftarlık etmemesi, mümkün 
dei'ildi 

H.albu:ki Emevilerle onlann hü 
kümran oldukları yer !erde, va
ziyet böyle del?ildi. Bütün Eıne
vi muhitlerinde, heş vakit na
mazdan sonra, camilerin. mescit
lerin lllİll'berlerine bir adam çr
~yor ... ~n !-~ır-~li:me.,!~J.: .At!:: 

or .. :Sütlhı Eı:nev1 taraftarları 

da, buna iştirak ediyordu, 
' Bu usulü, Muaviye icat etmiş
ti Bundan maksadı da. Hilafeti 
kolayca ele geçirebilmek !cin, 
halkı böylece Alinin aleyhine 
tahrik etmektL. Alinin vefatın
dan sonra, Muaviyenin arbk bu 
çir kin usulü kaldırması i<:a,> e
derdi. Halbuıki Muaviye, bunu 
yapmamış.. Ancak İmam Hasan 
ile akdettif(i feraı;ıat muahede
sinde, - evvelce de arzettii(i:ıniz 
~;bi - yalnız İmamı Ha.sanın bu
lundul?u meclislerde Aliye sövü
lüp savılmasını menetınekle ikti
fa eyleınisti. 
Artık şialarla Ernevi taraftar

larının arasında, derin bir uçu
rum açılmıştı. Şialar, haklarını 
şiddetle müdafaaya taraftar ~ 
rünüyorlar: 

- Ali, Resulullahın yeğeni, 
damadı, varisi, en büvük sev,cıi
li;i olduJ?u ııibi, Ehli Beyit de, 
ehli islAma en kıymetli vediası
dır. Resulııllah efendimiz, muh
telif zamanlarda, gerek Ali, ııe
rek Hasan ve ~erek Hüseyin hak 
ikmda: ·On 1 "~, sevenler Allalıı 
ve beni se' ., ,iş olurlar. Onlara 
buğzu adavet gösterenler, Allaha 

(1) Uymak, tabi olmak. 

E:dirnekapıda bir kapı 
daha açılac•k 

Edirneıkapmndan surlar hari
<>ine cxkılan Reci.din pek dıar ve 
seyrüsefer t.cin 11aYri müsait bu
lunduğu anlaşı.\:ıms ve bunun sağ 
tarafın<L!n ve biraz ileride. as-
IE•tt -r>)Bıı_~l hl..-~.,.. -•-

, rı. ıoelilll<lere 1>aslamhnıstır. 
Aynca sim<lii'i ııeçi t dısındallci 
dUkkaruar da sür'atle isbmlaJı: 

• olunup YJkılacaklardır. 

Mesai saati haricinde 
gizli çalış11nla r 

$e!ıriıınizde.ki bazı ticarethane 
ve :imalathanelerde Belediyenin 
kabul ettiği mesai saatinin tatbik 
oluımuyaraok akışaınları dükkan 
kepenJcleri yarını indirilip veya 
han kapıları kapand>ktan sonra 
da çalışıldıJ?ı anlaşılmıştır. 

Dün alakadarlara gönderilen 
bir emirle kapanma saatleri hıı!k
Jmdaki ni=un tamamile temin 
olunması ve hlIMında hareket e
denlere ceza kesilmekle bera.J:ıer 
tekerrüründe muvakkat kapan
ma cezası. verihnesi bildirilmiş
tir. 

yeni fındık mahsul· 
UnUn ihracı 

Dün 182 bin liralık ihracat 
olmuştur. BiUıassıı İn ıtiltereye 10 
bin kilo keten tohuımu, Yuna
nistana 200 bin kilo keı:ıek. Yu
ıtoslavvava mühim m.iktarda ic 
lfındı!k. İBVicreve lrus vemi ııön
derilmistir. 
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KISKANIYORUM! 
1 Yazan: .SELAMI iZZET 

·----·--------------------Buna, yunauca bir şarkı ile ce-
vap verdim; 

Büyiik siyah gözlerin, 
Zeytin kadar siyahtır!.. 
A! .. Bu şarkıyı nen' •n biliyor-

dum ?.. Biliyotdum i şte.. Yeni 
amma bir şarkı daha vardı. Bunu 
biliyor muydum. Loksandra söy
ledi: 

Sev beni sevgilim, 
Eskisi kadar_. 
- Bunu da biliyorum Loksan-

dra ... ~ir tane daha biliyorum: 
Misk kokulu dudaklarını 
Koklamalı. istiyornnı: .• 
Loksand:ra'nın boynuııa sarıl-

dım. Boğaziçinde bir otel odasm
dayıs. Etrafta ses sacla yGk. Yal
an boka"11l sesi duyulUJ>er. Lak
sa.ııdra'ya sokuldımı. dudaktanm 

dudaklarına değecekti. O anda a
ramıza Bedia ~irdi . Bedia gönlü
mü kapladı. içimde bir yangın 
kokusu du;yduuı, gırtlağını dü
ğümlendi, dilim kurudu. .. 

Mücadele etmek istedim, akın
tıya kapılmış, boğulacak bir a
dam gibi, suların cereyanı ile 
boğuşan bir adam gibi, Be
dianın hayalile uğraştım. Fakat 
akıntı kuvvetli geldi, beni sürük
ledi, geri çekildim. 

Loksandra merakla yüzüme 1 

baktı: 
- Ne oldu?,. 
Şakaya bozmak istedim: 
- Hie Lolcıandra... Beni bir

denbire Attik kırlarına götW-

ı tltin ... 
- Gil-.ı mi çıııptıı.. Sahi mi?. 

lıtDAW 

~rnEJ!lm , ~, 

Gümrüklerde biriken 1 AYAKKABI 
eşya çıkarılıyor MALZEMESi 

Alakadarlar bunların cins 
Ticaret Müdürlüğüne 

ve mikdarlarını 
bildiriyorlar 

s enelerdenberi muhtelif se'>eplerle ~erden ı;ı.karıla-
ı:nryarak antrepalarda biriken ithalat eşyasının Ticaret 

Vekaleti tarafmdan çekilmesi için h.azır!ı;klar ilerlerniştir. Acente
ler, Bankalar, itıhalatçılar ve bu mallara sahip olan bütün herkes 
gijımrükte eşyasının miktu cins ve neden dolayı ithal edilemediği
ni Mınta1ı:a Ticaret Müdvrlüifüııe bildirmive başlamışlardır. Piya
sanın !htiyacına göre ıbıı 'Dallar Vekalet tarafınclıuı ~ilecek ve 
piyasaya tevzi olunacaktır. 

Yağ ve kömür 
fiatları .... 
---·---

Vali dün tetkikat yapıl· 

emretti 
Şehrimizde yağ ve kömür fiat

larının yüıksekl:i_ği ve bu hususta 
yapılan neşriyat Vali ve Beledi
ye Reisi Lütfi Kmiarın nazarı 
dikkatini celbetmiş ve dün Be
lediye İk:tısat Müdürlüğiine tet
lrikat neticesine ait raporun sür
atle ikmalini emreylemiştir. 

Vali ve Belediye Reisi ayrıca 
Belediye müfettişlerine ve tek
mil kaymakamlara enılrler ve
rerek bu hususta piyasada ve her 
semtte tetkikler yapılarak ayrı 
ayrı ifat farkının tespit ve ken
disine bildirilmesini tebl:i_ğ etırllş
tir. 

Dii{er taraftan dün bazı semt
lerde Urfa ve Trabzon yağları 
kilo başına 5 - 10 kuruş daha art
mıştır. 

BELEDİYE 

Mahallelerin su ihtiyacı 
Beledi~e Sular İdaresi şehri

mizin muhtelif semtlerinde ··e
ni ~eler aQllla.k icin hazırla
dı"1 nroerarnı bazı inılkansızlık
Jar dolavısile tatbi!k edeınenlls
tir. Halbuki baz.!...E'~hallelerd'e 
halkın SU'.,.a olan ihtivacı naza 
n <l.ikkate Alınarak. hi.c olımazsa 
tUU lra'Dll serntıerae çesıne YltPll• 
masına çalısıhnası Belediye Re
isliitindcn mezkür idareve bildi
rilınistir. 

T rarnvay ray ve malzemesi 
Tramvay rayları ve malzeme- J 

sinin azıw. sebe<bile bazı uzak 
w ten!lıa semtlerdeki tramvav 
rP..,.larırun sökülüp kalabalık 
ve merkezi mıntakal.ardaki ta
mire muhtaç hatlara na.klolun 
mast fikrine Beledi.ye Reisıli?i 
istirak etmeınistir. İstenilen rav 
miktarı ve malzeme hakkmaa 
bir liste ilıazır !anarak Vekfilete 
gönderilıınistir. 

Bunların bir kısmının 'haricten 
·getirilımeleri .inıkanları araştırıl
maktadır. 

DEN 1 Z 

T rak vapura tamir edildi 
Bir ımüddet evvel Mudanva ci

varında karaya oturarak tekne
sinden hasara uğnyan ve yara
lan muvakkat bir surette :kapa
tılan Trıılı: va PUTU esaslı suret
te tamir edilmfatir. Vaıxırun 
yaraları yeni sac levhalarla ta
mamen kapatılnııstır. Vapur bu
<tiinlerde seferlerine baslıvacak
tır. 

- Evet ... Öğle üzeri, gölbesiz 
vadilerde dolaşmak tehlikelidir. 
Atinada yaz mevsiminde öğle ü
zeri gezilmez ... 

Loksandra tuhgf tahaf yüzüme 
haktı, dudak büktü: 

- Sizi bu derece sadık zannet
ruezdim. ciC"di. 

- Anlamıyorum ... 
Bu sefer kaşlarını çattı, gözü

nün üadesi değişti: 
- Ben budala değilim, dedi, 

lıen çok çirkinleştim, •en de ftşık
f:m! •• 

Yerinden fırladı, aynaya koş
tu ... 

Evvel zamanın güzel Elenin
den çok daha güzel bir kadın .. 
Muhteşem bir kadın .. Muhakkak 
ki Bediadan da güzel.. Ondan 
çok daha cömert.. 

Loksandra'ya sahip olan bir er
kek Bediayı aramaz. Loksandra· 
nııı yanında Bedia nedir ki .•. 

Bedia benim için Bedia idi. 
Boyalı, pudralı, sahte tavırlı, ya
lancı, nankör, hiyanet Bedia be
nim sevgilimdi. Onu seviyor, o
nu isteyordum. Onun yokluğunu 
hic bir varlık dolduramazdı. O-

Alma&1ya yolile 
ticaret başladı 

• 
Dün isveç'ten üç 

vagon çivi geldi 
İsveç ve diğer şimal meınle

ketlerile Almanva yolundan isti
fa<!e edilerek ticari temaslar bas
lamı.ştır . .Dün ilk defa olarak İs
vl!Cten Ü<; vaıı:on çivi gehnistir. 
<!ivi ile diğer :ınad<lelerinden ya
kında yeni Partiler dıe ııelecek -
tir. 

İsveç sefareti müstesan dün 
iMınta:ka Ticaret 'Müdürünü zi
yaret etmis ve ııiirüsmüstür. 

Lüzumlu ithalat esYamızrlan 
bir çoğıınun bu Yolla t emin e
dileceği anlaşılmaktadır. 

. 
İKTiSAT 

Saç levha mikdarı 
Saç levha stciklarııu bildirmek 

üzere 85 kisinin Ticaret Müdür
lüğüne beyanname verdiği an
laııxu.\ll:ır. Müxiürlii!lf: beyanname 
yekununu V el<filete ·bildir.mis tir. 
Yarından itibaren beyanname
lerOOki mİ'ktar cins ve kalınlığa 
ııöre ayrılacaktır. 

Ticaret iMüdürlü~ü Vekaletten 
ıbir emir ı:ıelinceve kadar stak sa
hi p lerine satıs vawna.m.alarını 

• 

Küçük haberler 

* İZMİRDE vapw:suzluk ;yıi.%ünden 
bk iken ihracat .,şyasmın naklini te
min için İstanbul Mıntaka Ticaret 
Müdürü d!in Deniz Yolları İdaresi

le temaa etmiştir. İdare elinde fa•
la vapur olmadığını takat vapur bul
nuy a çalışaeağmı söylemiştlr. Deniz 
Yoliannm hariçten ;:ilep kiralaması 

istenmektedir. 

* Sıhhl muayene diz.dansız mfi.s
tabdem kullanan veyahut kendileri 
cüzdan almanuş esnaftan son bir ay 
içinde muhtelif semtlerde 25Q müs
tahdem ve 128 de esno.f yakalan
mıştır. 

* EMİNÖNÜNDEKİ tahta köprünün 
yıkılması a.meı.cy-e& bir kaç gün için
de bitirilecektir. Buradan çıkan tah
talardan Orta.köy deresi köprüsünde 
istifade olunması kararlaştırıluuştır. 
Diğer taraftan Kiğıthaned•ki köp
rü de tamir olunacaktır. 

* K.ADIKÖYÜNDE Raif paşada 258 
numaralı İngiliz tebaas.uıdan Madam 
Vitolanın evinden ütünün prWie u
nutulması neticesind~ Yancın çı!cnuş

sa da söwlürillmüştür. Ev 25 bin 
liraya sigortalı ı:ılduğundaıı tahkikat 
yapılmaktadır. 

nun varlığı yanında başka varlık 
olamazdı, 

Benim Bedia hayatımdı, ru
humdu, canımdı. .. Her şeyimdi. 
Ousuz ben de yok oluyordum.. 

Gülümsüyorum: 
- Cirkinleştim, dedin. Loksaıı 

dra, aynaya bak, ayna seni tekzip 
eder. 

Cevap vermedi, geldi, oturdu, 
bir sigara yaktı. 

Sakin görünmeğe çalışıyordn 
ama, burun delikleri hafif hafif 
titriyordu. 

- Artık konuşmıyalım. 
- Dilsiz mi duralım. 
- Kabil olduğu kadar. Artık 

bu mesele üzerine gelmiyelim. 
Ben anlayacağımı anlatl . ın. Yal
nız sana bir şey söylemek isti
yorum. 

- Söyle Loksandra. 
- Bııgiin beni kırdın, yann 

bunun intikamını başka biri ala-
caktır. . 

Loksandra'nın ellerini tuttınn, 
bir karde..< muhabbetile öptüm: 

- Aldılar bile dedjm, hem de 
çok acı bir in !ikam aldılar. Hak
kın var Loksandra, ar4k konuş
mıyahm! .. 

Fiatlar durma-1 
don yükseliyor 

Alakadarların tetkikler 
yapması -bekleniyor 
Ayakkabı malzemesinin tiat 

yüksekliği ırittikçe artmakta
dır. Hesaplara göre, ayakkabı 
sicimleri 5 - 6 lrurustan 30 - 40 

' 

kuruşa, köseleler 150 kuruştan 
375 kuruşa, vidala 55 kuruştan 
140 knruşa, çivi 25 kuruştan 
100 - 125 kuruşa, ayakkabıla
rın lizerlerini dikmekte kulla-
nılan iplikler 16 • 22 kuruştan 
60 • 80 kuruşa yükselıniştlr. 
Ayni şekilde ayakkabılar da 
yükselmektedir. Alakadarların 
bu yolda tetkikler yapması 
bekleniyor. 

~ ~a~-.,...iiiöiiiOiii'iiii.,...•~ 

1 ADLiYE va POLiS 

Odun iskelesinde is
lenen cinayet davası 

• 
Dün Ta birin 18 sene 

hapsi istendi 
Odu.o iıikelesiııde ara.ha. g-ö.zcüsü 

Mıohmel Allfl iildiirme.k kudlle ya
ra.Iı1a.n mevkuf Tahlr ile ı-ayri mev· 
kul Ahmet ve ismaJUn muhakemele
rine dün İkinci atır cezada devam 
edllmlııti.r. 

İddia makamı iddiasını lıen!elmlş, 
Tahir.in 18 sene hapis cesasmı mu· 
laza11U1W1. ol&n 448 lnei maddeye gö
re iecziyesinl dlğerJeı:iDin beractle
rinl ls&emlşUr. Muhıılır.eme müdafaa 
ve karara kalımtlır. 

ıHDseyin ltlek yedi 
a_y yatacak 

SabıkaWanlan H!i.eyin İşlek, Kü
çiikpaza.rda ~eutoea Haron'un ar
diyeslndeıo 50 boş ı,ıuvııJ. çalnuf ve 
yakalanarak Adliyeye verilmiştir, 

Diin Birinei Sulh oeu. mahkemesin
de mohal<eme edlleo Hüseyin İşlek 
7 ay ha[>8e mablı:lm olmuşiı&r. 

Otel hırsızı 
Slrkedde Bafr& • il.ise ot.elinde 

misafir kaldtılt sırada bir calı:el ve 
bir çift kwıdun. çalan İsmail diln 
SuHanahmel Birinci Sulh eea mab
kemesl.nde muhakeme vo 6 ay hap
se malıkiim edllmlşli.r. 

Bir •mele bofiuldu 
Sanyer _ Em.irdo temizlik ame

lesinden ı 7 :ı-aıımda İl7as Bozlar Bal· 
U. lim3mndı denke &'!rmlş, yüzme 

bllmedii'bıden daldığı yerden bir 
daha cıkmaırnpr. Ceaed.l arqiıral

malctadır. 

• * İHSAN adında birinin bindiği 
beygir Karagümrükten geçerken 
bt:ı yaşında Şükran isminde bir kı
za çarpmış, muhteli1 yerlerinden a
ğ'.ır yaralamıştır. * li:YÜPTE oturan 65 yaşlarında 
Cafer Me2bahaya götürülen man
dalardan birinin saldınşma uğranua, 
karnına yediği §lddetli bir darbe ile 
baygın bir halde hastahaneye k.al
dır~tır. 

Haydi erendim, artık miicad ... 
leye mahal yok. 

Ertesi gün kalktım, giyindim, 
süslendim, sokağa çıktım ...., doi
ru Bediaya gittim.. 

Tesadüf bana yardım etti: Be
dia evdeydi Bedia yalmzılı. Gel
diğimi haber verecklerdi. 
Eğer biraz inkisarı hayale uğ

rayabilseydim iyileşecektim; fa
kat uğramadım, bilakis kalbim 
daha hıslı çarptı, yüreğim ağzı
ma geldi: Bedia her zamandan 
dalıa güzeldi; öyle de göresim gel 
misti kL. Birenbire boynuna sa
rılmamak, göğsünü göğsümde 
sıkmamak için kendimi güç tut
tum. 

Bedia her zamanki gibi soğuk
kanlı, lakayıt ve güleryüzlü, bir 
ku• kadar düşüncesiz, kaygusuz 
elini uzattı: 

- Fena adam! .• Nasılsın ba
kalım fena adam! .. 

- Şöyle böyle Bedia, madde
ten fena değilim, ·fakat manen 
berbat bir holdeyim. Maııeviya
tmı çok bozuk. 

Bedia dikkatle yüzüme ba.ktı, 
gözlerimin içini aradı: 

(Arkası var) 
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GÜN 0 N TENKiTLERi ._......, 

Sfcnks'in anlattığı üç masal 

- 3 -

Sfenks gerindi, güneşi içiyor
muş gibi ağzını açtı: 

- Sana dedi Ram•es ile İsk.en
derin masalını 11nlattım. Şimdi 
üçüncü ve son masalum. söy li -
yeeeğim. 

Bir gfuı kumlara vuran bir 
gölge gördüm; evveli Ehramlar
ılan birinin gölgesi sandnn, dik
katli b:ıktım, yanıldığımı anla -
dun: Bu gölge bir şapka gölgesi 
idi. Ehramlara nazire yapan bu 
şapkaya kızdım. Sahibine pek 
ters bakmış olacağım ki, hemen 
çıkardı, attı, sonra yanıma yak
la•tı. O kadar Sezara benziyor
du ki, etrafta Kleopatrayı ara -
ılım. Birden bire cihan hakimi
yeti devrinin, zamanın, onla
n da yenerek geetiğini hatırla -
dım ... Karşımda duranın üstün
de, •öl yılanı renginde, yeşilim
trak bir caket vardı. 

- Söyle bakalım Sfenks dedi, 
senden akıl danışmıya geldim! .• 

Sfenks !ıir müdı!.ot sustu, göğ
sü kabardı, gözlerinin boş oyuk
ları güldü: 

- Haydi ifuaf edeyim diye 
devam etti; yabancı adauun sözü 
hoşuma gitti; koltuklamn ka -
bardı. Ben ki, İsayı, Musayı, Mu
hammedi tanıdım, ben ki, Raın
sesleri, İskenderleri, Sezarlan 
gördüm; bu kısa boylu, alm per
çemli, Ehram bi~jmi şapkalı a
damın sözünden gurur dnydum; 
çünkü bana o güne kadar, hie 
kimse böyle hitap etmemiş, akıl 
danışmamıştı. Fakat karşımda 

duranın ne kim olduğunu bili
yordum, ne de nereden gelip, ne
reye gittiğini ... Sözünü cevapsız 

Piyasada son 
hafta vaziyeti 

... . 
Pirinç bir ay sonra 

ucuzlıyacak 

Selanıi l z z et Sedes 
bırakhm. Dudak büktü, omwı 
silkti: 

- SU!lman beyhudedir dedi, 
dilsiz durmanda fayda yok; ma
demki buraya geldim, asırlar bo
yunca benimle konuşmadığına 
kimseyi inandıramazsın ! 
Hakkı vardı; günlerden bir 

gfuı nasıl olsa ağzımdan söz uy
dnracaklardı, iyisi mi?. Konu -
şurdum, 

- Ne öğrenmek istiyorsunT 
Dedim. 

- Bilmediğim bir şey yok di
ye cevap verdi. Kaderimi avu
cumun içi gibi biliyorum. Dost
lann Elıramlan yeni çağ tari -
hine soktum. Afrika toprağı a
yaklarımın altında ürperdi. İs
kenderin yolunda yürü :!iim; o -
ırnn gibi galibim! 

- İsken.ıere Afrika uğur gel
medi. 

- İskender gibi Asyayı da 
fethedeceğim. 

- Asva İskenderi haıap etti. 
- İskenderin geçüği yerler -

den geçeceP.im ! .. 
- Afril!a topraP.ından sakın, 

Asyadan çekin... 
- Sa(Dlalıyorsun Sfeb!-. Za

ferlerim ufuklardan ufuklara 
gayıhyor; cihan önümde seı:dıı 
ediyor, yer yfu;ünün en büyük 
adamıyım, yer yiizüne sahip ol.,.. 
cağım. Adını Bona?art'dır! 

Koluma !tir fiske vurdu, yer -
den şaııkasmı aldı, kavi, muzıd.. 
fer adımlarla yürüyüp gitti. 

stenJı:s bir kahkaha attı: 
- Şimdi nerede Napolyon Bo-

napart?.. Nerede fethettiği di -

l 
yarlar? Onların hepsi bir masal 
şimdi! .. Hah hah hahl ... 

Sfenks gülü or. ' 
SELA~ İZZET SEDES 

l skenderun 'a 
ikinci sefer 

• 
DumlupınG.r vapuru 
yarın hareket ediyor 

Toprak Ofisinin değinnencile- IMünakalit Vekfileti İstanbul -
re fazla ibuğday vermive baala- İskenderun iileı> seferlerine mun 
ması üzerine pi vasada!ki bui!dav tazaman devam edilıP'lesini De -

" satı.sları durl!UDlasmJ,tıı:. Satııs if.,Joll:= İdaresine bildirmiştir, 
mı OOk, alıcı mı azdır. Dün buit- 1 eti tElhir edilen Duınluor 
~ - f' tl 10 ~"-- .. ....,,,_ 1l'ar vapuru Yanll' İakendenı:na .,,,y ıa arı para "'"'''uUo•~. '--•~-' _,_.__ 

A ih 
~.uaca..ra..".u.- . 

rpa · racatının eol?u fiatlara DUnkU ihracat 
tesir etmis. son arpa sat15lan 
!bes kurus 10 para üzerinden ya
pılanı.tır. 

Susruın fiatlarındaki düsüJdük 
21 kurus 30 ı:;-arayı bulmustııc. 

Pirinç fiatları vüksehnekte de
vam etmektedir. Bumın sebebi 
müteahhitlerin ve halkın ıınev
sim dolavısile artan taleolerini 
tüccarların buradaki stoklarla 

'ka:rsılanamıvarak cenutı vilivet
lerinden mal getiıımive mecbur 
oluslarıdır. Buırün trenle Yaı>ı
ilan nakliyat OOniz na:ldivatı.n.. 

dan cok pahalı va mal olmakta
dır. Fakat ıbir ava katlar t>iyasa
va çı:kacak veni mahslliün fiat
ları tekrar noı·mal hadde diisü
recei!i talmıiıı edilmektedir. 

Tiftiğin ve vapa.ğı piyasası dur
eundur. Rıomanyava veni ihra
cat imkfuılannın temin edilme
si lbekJenmektedir. Keten tohu
ımu fiatları da 22 b:rıusa ka
dar düsmüstür. 

Macaristanın fndıklanmrz:a a
..,.row kontenjan bitti.ti içiu val
lllll: eskiden yapılan satışlara ih
rar.>ıt mi\,,. ad esi ?erildilfuıi vaz,
mışttk. Tacirler yeni mahsulden 
de iliracatına "IlÜllaade :istemisler. 
bu tekli:fleri Ticuet V ek:AJ.etine 
1bildi~. 

j Ankara bors~ 
- 21. 9. 940 
Kapanış fiatları 

Açılış 
1 Sterlin 5.24 

100 Dolar 130.1876 
100 İsviçre Frc. 29.6875 
100 Drahmi 0.997'5 
100 Leva 1.6~ 
100 Peçeta 13 .90 
100 Pengö 26.532:1 
100 Ley o.sııı 
100 Dinar 3.175 

mRA1M V'E TAIHVİLAT 
Erı?ani 19.50 

!-R~-1 ~v~JI ... ......... ~..-.:-. ....... 
HALK RAHAT EDER.. rindeki kantarın sikletile mö

vazenet bubırlar! 
Bir arkadaş :ıöyle diyor: 
- Bir bilet ki• •' 'nin dalma 

açık kalmasındaki zararı ve 
halkı hacet penceresi önilnde 
bekler gibi kişe önünde be~ 
menin zevkini anlayaınıyO!"US. 
İçerdeki memurlar rahatsız na 
olurlar acaba'! .• 

Nane Molla, bnnun i(.in şöy
le dedi: 

- Hayır memurlar ralıatımı 
olınazlar, halk rahat eder ... di
yedir. 

BELKİ DE HAYIRLI OLUR 

. Baskül ve terazilerin bozuk
luğundan şikayet eden bir ar
kadaş: 

- Aldanmamak için biz de 
derdlerimiz gibi belimizde kan 
tar mı taşıyalım acaba? .. 

Diyor. Nane Molla buna şu 
cevabı verdi: 

- Belki de hayırlı olur. Ni
:ıı.ameddiıı Nazif, Neı:ip Fazıl 
gibi taşkın dahiler belki beli.,. 

KAGrr VE ÇUVAL 

Nane Molla bir mütehassısa 
9C>ruyordu: 

- Türkiyede en ~k pahah. 
Jaşan şey nedir? .. 

Mütebas.sıs şu cevabı verdi: 
- Harpten önceye göre en 

~k pahalılaşan k.iitıt ve çu· 
valdır. Çuval 35 ten 170 e, U. 
pt 8 den 4.2 ye çıktı! 

ŞÜR İFRAZAT MIDm7" 

Bir şair: 
- Şiir ifrazattır! .. 
Demiş. Şairler bunun leh Vil 

aleyhinde konu.şup duruyorlar. 
Nane Mollaya, 
- Ne dersin üstat? 
Dedim de, gülerek: 
- Şiir ifrazattır •. Sösline O.

takı hak derim! .. 
Diyerek, ilave etti: 
- Şair kalmayınca elbette 

şiir de ol:ınaz. fist yanıtın dn if
:nı.:ı:at.. tabir olunur. 

A. şEKtP 



ıfl•• 
hıııdt. 

il?~ ~;.!~ 0MUSA~~BE 
Şiir ve Şair nedir? Bıraz bugunden~ 

... 
..... .. ~,ınGu:wı:JJıııU!l:ıi 

ıı. [••] b"'lılılı mableolnde ile .. 
U.~ mühim esas ı-Ö'r.e çarpıyor: 

1 - Büyük Bril:u.ıya Ada.&."tnda 
yapı.laeak kat.'i bir ~eri bare&e4 
ancak şudur: 

ı ı!!ll:::::_r,.. •tl•in_•.•h•'•r•~•"•",..."--• 

'ı [' !{=' 1!' 
F asta general 
de Gauli'e ta-
raftarları arttı 

A L rA A N i Ş G AL 1 

ALTINDAKI MEM
LEKfTLERIN HALI 

- Biraz da şaka -~1 ACARLAR 
RUMENLERLE 
GECINEMIYOR 

1 - -

Dünkü Son Postanın •Şiir ne
dir?. anketine ilk cevabı, şairli
ğine zerre kadar şüphem olını
yan ve şiirle şairi en mükemmel 
anlatan Necip Fazıl verdi. Oldu 
olacak, ben de buırün burada şa
kadan şairi anlatayım: Şair ona 
derler ki: On karpuzu, suyun ü
zerine, üstüste oturttuktan son
ra, en üsttekinin tepesine .;ıkıp 
orada saksafonla uşşak peşrevi 
çalabilsin! 

fransilvanyalı Rumen- Fransız Gl. i Leon hür Garbi Avrupa devlet_leri-
Ier u. czalime uğruyor Fransızlara iltihak etti nin iktısadi vaziyeti 

Bu.kreş, 21 (A.A.) Rador Ajan
sı bıldırıvor: 

'l'raıısil vaıwadan Macaristana 
ter«ooılen kısı:mıarda Macar hal
kı ve Macar ordusll tara!ından 
Yapılan mezalımın bir lıstesi 
nc:sredil:ınistir: 

la vak'ayı ihtiva eden liste
de mevkiler ve zulüm görenle
rın isimleri bildırılmektedir. Bil
has:sa su cihet kaydedilıyor ki. 
Bellin kövünde Macarlar 10 Ru
men.i Parcala.ııu.slar. Kolavarın 
Macar kıtaatı gird.rkten sonra Ma 
canardan :sıl;ilılı ceteler te;;kil 
ed;lcrek Rımıen halkına teca- 1 

vu.ıcrde buluı;uıl:ınus. evler Yal!
ma L"Ciılınis ve mukavemet et -
mek istiycnlcr öldürülmüstür. 

Trasnea köyünü Macar kıtaa
tı ateşe vecrnis ve yangından ka
can halk kurşuna tutu1mustur. 
Romanyalı bir ökretmen bir ha
ca asılmı.s ve bir papas da sün
l!Üden l!eçirilmi:ıtir. 

Transilvanyı>dan kaçarak l!e -
len bir Rumen hariciye nezareti
ne müracaat ederek bütün aile
sinin Macarlar tarafından öldü
rüldüfuü söylemiştir. 

Alman hücumu 
( Baştaraı 1 inci sayfad.o.) 

nan raporlar, telef.atın evvell;i 
~ecelerde vulma gelen telfatın 
dünuııda oldu.itunu bildiııınek -
tedir. 

Londra, 21 (A.A.) - Bu l!e
cek; iki hava seferi esnasında 
Londra mıntakasının bazı nok
talarına bombalar atılmıstır. 
Londranın cenup nevahisinden 
biri bilhassa yangın çıkaran bom
balardan müteessir olmuştur. 
Cıkan yangınlar, uzaklardan gö
rülüyordu, maamafih heıısi de 
Sür'atle bastırılınıstır. Gece cteh
like geQmi$tir• işareti verildik
ten sonra ikinci bir tehlike işa
ret! verilınistir. 

Londra, 21 (A.A.) - Londra 
bölge idareten sıJ?ına'klar nak-ı<m
da yeni talimat alıını.slardır. Ha
va nezareti, büyük binaların 
bodrı.ı:mlarında binlerce kisinin 
muhafazası için tedbirler alın
masını bil<lirmiştir. 

Almnn Tebliği 
Bertin, 21 (A.A.) - Alman or

duları Başkumandanlığının teb
li~i: Hava kuvvetleri, İngiltere 
Üzerine hücumlarına devam et
:rniş!Prdir. Mukabelebilmisil ha
reketleri, birinci derecede Lcm
dr3 .. , tevcih edilmiştir. İngiliz 
Uıvynrelerinin garbi Almanyada 
Sehirler üzerine yaptığr gece hü
cunııarı neticesinde, bir çok ev
lere. bir kıliscye ve bir mezarlıga 
bombalar düsmüstür. Sivil halk 
arasında 13 ölü ve bir çok yaralı 
vardır. --Slyast 

vazı yatı 

Roma konuşması~ I 
verilecek karar 

M ııh&rlp AJıaa.ıı7a Barlcl7• 
Naurı Fon BlbbenVopuD 

Romad& bir kaç l'ÜD k...,. 
1 1lralı. l\lwıollnl, Koni Clano ve İlal-
1'anuı alikadar dJier şah&lyeUerile 
Yaptığl Cizli konu.şmalar. muht.e.J.11 
t..ef.!$lrlere yol açtı. 

Sonbıı.Jıaruı reım...ı. ıwıın 1a.1<1a.ıı
!Ua::sı, İngiltcrenin Layya.re kuvveUe-
rlJlin lnlııa&ına muvaffak. olu.ııaıoa
nı1Y;1, Akdentzde Büyük. Britanya 
d•>uanınasıuın vaziye(.e hikim olma
sı, Arrikada. İbly& ta.arruzla.nıım bir 
llluıLakada. dtneme va.ziyetlnden ilo
ri gidcmcmcsı, mihver devletleri er
kl.nının lem;u;, konuşmak, keyfiyeı:l
ni tetkUr. Ue yeni kararlar vumek 
Dll"cburi1eLind.e bırakmıtbr. Bôyleoe, 
llonıiL konuşmalarının, mevcut taa.r
rıu :ıha.lanndın başka mmtakalarda 
7tnl harp bii.disclcrl rıkarmak karar
laruıuı verılmtsine mevzu t.eşkil cde
nıiyecl'ğl ta.hnun olwıabillr. İspan
Ya D.thllb'e • azıruıın Berlin z.lya
rrlinin netieelıerle, bu devleUn c ... 
bchlıtank. ile .\lrlka harplerine ltil
rakl hm.usları miıphem.İ'Yetinl ma.
hafau. ediyor. inclltere bava na'lın
nın nutkunun son cUınlesine, İtal
ya, ve Almanya ga:.ıet.elerlnin cevap
lan ıöz önUı.e C'f!'tirilince, şehirlerin 
'labrlbl, slvU halkın imhası harekri
lerne b.arruıl:ırm şltldeUenmesinlıı. 
Roma l'ÖfÜ-1 melerindckl kararlara e
laa \eşkU eltlkmi söyU,.ebllirh. 

H!LmT NURİ IBMAJt 

Londra, 21 (A.A.) - Reuter: 
Londranın salfilıiyettar mehafi
linde Fastaki Fransız kıtaatı ara
sında isyan çıktığına mütedair 
haberler, kaydı ihtiyati ile ka
bul edil.melttedır. Bu haber düş
man kaynaklarından J!eldiği ci
hetle, İspanyol hüküınetinin mih 
ver devletlerinin lehine olarak 
bir harekette bulunmasını temin 
maksadile ortaya ç>karılabileceiti 
dü•ünülmektedir. Maamafih, Fas 
ta mühim mİktarda hür Fransa 
taraftarlarının bulundui!una ve 
bu miktarın zamanla çoğalacağı
na da süphe yoktur. Londrada 
İr"iliz hükumetinin İspanyayı 
endişeye düsüreck hiç bir tedbir 
almamış oldujtu işaret edilmek
tedir. 

Lcmdra 21 (A.A.) - Hür Fran
sızların umumi karargahından 
resmen tebliğ edildi)(ine l!Öre, 
Casablanca'da Zouave kıtaatı ku
mandanı bulunan ve evvelce Te
tuan'da kumandanlık etmiş olan 
Fransız Generali Leon, İngiltere
ye gelmiş ve General de Gau
lle'ün hizmetine girmiştir. 

ispanya 
(Baş taTaf11 inci sa:~fada) 

rine ait meseleleri halletmiş ol
duklarını hatırlatmaktadır. 

Bunları diğer bir takım hal su
retleri takip edecektir. 

İspanyanın İstekleri 
Madrit, 21 (A.A.) - Reuter a

jansı bildiriyor: Alman Hariciye 
Nazırı Von Ribl:ıentrop'un Roına
da ikametini temdit etmesi dol -
yısile is,:ıanya Dahiliye Nazırı 
Sllmer, garp cephesinden Berline 
avdetini pazar J!Ününc bırakmış
tır'. Sumer Alman ricalile konuş
malarına pazartesi J!ÜnÜ devam 
edecektir. 
İspanyol gazeteleri su intibaı 

veriy>0rlar ki, Sumer, Avrupa mü
cadelesinin ilk safhasını teı;kil 
etmiş olan dahili harbi kazan
makla Nasyonal İspanyanın sulh 
t- -· "a.,; TWU~~lo .. 1-.&1Mi'7ini 
Berlinde anlatmıştır. 

lngilizler 
(Baııtarafı l inci sa>;fada) 

m.iş ve 100 metrelik bir saha ü
zerinde J!ene mavnalar arasında 
yangınlar çrkarmı.stır. 

Dünkerkin doklarına hücum
lar yapılmış ve Mannheiın ve 
Ehrang'da deıniryolu tevzi istas
yonları bombardıman edilmi:ıtir. 
Neckrran'da bir emtia istasyo
nu ve Coblence'de büyük demir
yollan muvaffakıyetle bambar
dmıan edilmiştir. 

Londra, 21 (A.A.) - Geçen 
haftanın sonundan.beri .Mans'da 
hüküm süren fırtına dinmis ol
malda beraber, dün )?Ün batar
ken cenubu garbiden şiddetli 
bir rüzgar esmekte idi. De;ıiz dal
galı bulunuyordu. Sıs, nıyet sa
hasını azaltıyor ve . Fransız sa
hilini tamamilc gızlıyordu. .. 

Meteoroloji eksperlerın.e !!?re, 
h şeraiti, deniz.den ısfüaya 
h:7: ıınüsait değildir. Geçen haf
tanın fena havası. bu. sene mu
taddan evvel ııeJmıştir. Son_ba
har fırtınalarından evvel mute
addit yeni iyi hava devr~le~n 
!kendisini gosterroesı mum 
bulunmaktadır. 

lste ı:ıoruıüyor ki Tüt.k .. ordu_su
nun ecnebi diyarına ".uruyıısun
de intizamı fevkalade ntzam 
ve intizam altında. idL .. 

Üç yüz bin kişillk Tur~. ordu. -
sundan bir kişi bile, del!ıl bır 
tarladan bir şey koparmak, bır 
tarlayı bile ciğnernekten mene -

d ·1ın' t' Aksi hareket edenler 
1 ı.s ı. · ·1ird· Ve 

derhal kursuna dızı .. ı. • • 
yahut kumandanları yuz deg~ 
b. .. de;; k vuruş cezas 
eş yuz ., 

tedip olunurdu. .. 
Bütün ordunun ihtiv:ıcab hu -

kümetçc peşin para mu~bilin -
de tedarik ve temin edılıyordu. 
Parasız halktan bir şev alınını -
yordu. 
Halkın mal ve ırzları tecavüz

den masun bulunduruluyordu. 
Sekiz yüz parça Tür'k harp ge
misi Tunaya girip cıkttğı halde 
sahillerden hiçbir yerde en ufak 
mala ve ırza tecavüz vtıki. olma
mı.stı. 

Üç vüz bin kişilik Türk ordusu 
da reaya malına ve ırzına 00-
k:unmadan Viyanaya doğru yürü-
yordu. . . 

Türk ordw;unun nızam voe ın-

Londra, 21 (A.A.) - Manche;ter 
Guardian gazetesi, Almanyanın işgal 
etmiş olduğu memleketleri nasıl is
tismar ettiğini tetkik ederek şun

ları yazmaktadır: 

.:Garp memleketleri, Polonya ka
dar fena muamele l'Önn~mekle be
raber, lktı.sadi haya.Uanw mahveden 
lotimai bil.nftlttlni tehlikeye koyan 
ve kendUerlnJ zallmln emrine :im.ide 
kılan bir lsllsmara tabi ıululmakla

dırlar. Almilnl:ır umumiyet itibarile 
aldıktan şeylerin Pa.ra.iiUU verborlar. 
Fakat neılce Wba.rUe parayı ödi7en 
Batışı yapmış olan memlekettir. 

Galibin emirleri altında yaşamak 

acılıiını bir parıa hsllflettJren mal 
sahlbi olmak ve iyi mu.amele ıör -
mek hWyası, ~cal edilen memleket
lerde müiem.adi para enflasyonuna 
mal olmaktadır. Bu memleketler stok
larını kaybediyor, btittin mahsulleri
ni Aloıanyaya Jönderbor ve bedel
lerinlD kıymeti düşük para ile öden
mesini kabule mecbur kahyorlar. AJ. 
manya. ise bunlara hiç bir teY cön
dermiyor. Böyle bir alış verişin mu
kadder neticesi felaketli bir flat an
ması ve hayat seviyesinin inmesi 
olacaktır. Bu tazyl.k a.ltmdakl mem
leketlerin Jstlkball ltlmad verici de· 
i"Udir ve yegine ümidlerl mUli ru

hun muhafaz:ısmda ve nihai in&ilb 
zaferine olan itimadlarındadır.• 

lngiliz taarruzu 
(ba<tarafı 1 inci SC.)lfada) 

şekler kullanarak askeri binaları 
ve sahil yolunu bombardıman et
mişlerdir. Burada da İtaiyanlar 
hiç bir mukavemet l!ÖStermemiş, 
ancak ateş kesildikten sonra ma
yin tarlalarını infilak ettirmiş
lerdir. Fakat İnl!iliz gemileri hiç 
bir hasara uğr:ıınamış ve hepsi 
üslerine dönmüşlerdir. 

Bu harekat esnasında düı;man 
tayyareleri hiç bir hücumda bu
lunmamışlardır. 

f,c.vJ;'tı.rruo•o i'Vt>'-n.1;1 .\ r 1 u'K 

İskenderiye, 21 (A.A.) - bu 
sabah, saat 4 de İskende··iyede 
bir alarm işareti verilmi:ıtir. A
larm 5-0 dakika sürmüştür. 

İTALYAN TEBL1Ct 
İtalyada bir mahal, 21 (A.A.)-

106 numaralı İtalyan tobli,ği: 
Düşman, dün gece Bin.gazi şeh

rini bombardmıan eylemiştir. 
Askeri ehemmiyeti haiz hiç bir 
hedefe isabet vaki olınamıs. fa
.ket bilhassa müslümanlarla mes
kun mahallelerde sivil evlerine 
mühim ha:sar yapılmıştır. --
20 Polonyalıya nişan 
verilirken Londra bir 

ha va baskınına uğradı 
Londra, 21 (A.A.) - Pat ajan

sından: 
General Sikorski tarafından 20 

Polonyalı tayyareciye nişan tev
zii merasimi esnasında tehlike 
işareti verilmiştir: Derhal mera
si.rne nihayet verilmiş ve Polon
yalı avcı tayyareciler havalana
rak muhacimler karşı ç>kmı.slar
dır. 

Vukua gelen muharebeden son
ra merasim tekrar vap!lmısl·-

Gene şair ona derler ki: Bir 
düzüne yumurtayı şapkasının ke
narına dizdil<ten sonra, o şapka 
başında olarak denize dalıp çık
sın, fakat denizden çıktığı zaman 
yumurtalann yerinde birer civ
civ bulunsun! 

Gene sair ona derler ki: Ceke
ti ısnanaklı börekten, pantalonu 
keten tohumu lapasından ve göm 
leği dut pestilinden olsun! 

Bu da sonuncusu: 
Bence şair, aylandustan gi'lya

ğı, mısırpüskülünden balıka<Yı ve 
telkadayıftan fotinbağı yapabi
lendir. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

KISA AJANS 
HA BERLERI 

* Brüksel, 21 - (SteCani) 12.000 
Belçikalı esir, dün Almanyadan av
det etmiştir. Liege kalesinde ınev.k.uf 
tutulmakta olan askeri ve sivil esır
ler serbest bırakılmıstır. 

* Vişi, 21 - Muha~amatın niha
yetine kadar Allier vilAyetinde bu
lunan Liyon, l\.Iarsilya, Tuluz, Vien
ne, Monlbuoon ve Moutbeuı,.t'fly'nin 

Belediye meclisleri talil edilmişti.r. 

* Bem, 21 - Bohemya _ Z..Iorav
ya himaye idaresi araz.isinin pek ya
kında Alman gümrük arazısine itha
li ile alakadar olarak yapılan Al -
manya - İsviçre görüşmeleri niha
yete ermiş ve müteaddıt mukavele
naıneler imzalanmtŞtır. 

* Ottava, 21 - Bllhriyc na7:ır1, ev- ı 
velce Birleşik Amerikan devletine 
ait olup şimdi Kanada sularında bu
lunan altı destroyeri Kanada hük.ü
rr.elinin kendi hesabına satın alaca
~ bildirmiştir. 

* Vaşington, 21 - (Stefani) Hindi 
Çini askert satın alma komisyonu, 

&ıJm"'k,W\\~\nda~~ri bloke ~;lmiş 
buradan müfarakat etmiştir. * Meksika, 21 - (Stefani) Chichu
ahua ve Saint - Louis'de zuhur eden 
isyanı bastırmak üzere kıt'.lat scv
ketmiştir. Bir çok ölü vardır. * Kap, 21 - İngillereden . tahliye 
olunan soo çocuk cenubi Alrıka hü
kO.metinin misafiri olarak buraya 
gelmiştir. (A.A.) 

SARAY-
Sineınasında 

Bll hafta görülmcmis muvaf
fa:kivetle )!Österilmekte olan 

POMPEİ'nin 
Son Günleri 

Muazzam ve emsalsiz 

TÜRKCE SÖZLÜ şaheser 
Her seansta salonu dolduran 
halk kütleleri tara!ından al
kışlanmaktadır. 
Basrollerde: MARİA KORDA 

ve VICTOR VARCONİ 
İlavaten: Foks Jurnal 

BuJ!Ün saat 11 de tenzilatlı 

1 matine c:ımı-

m- YAZAN: M. Sami Karıiıyel ~ 

KANUNİ SÜLEYMAN 
VİYANA KAPILARINDA 

Tcfrilra No. 14 

tizamı yalnız bundan ibaret de
i7ildL Türk kadiları ecnebi mem
leket dahilinde işgal ellikleri yer 
)erde Türk adaletini hilafsız ve 
tam manasile hak yaradarak ıc-
rayi ahkam eylcyorlardı._ .. 

Türklerin Viyana üzerıne yu
rüyüşlerinin intizamı. ve halka 
göSterdikleri adalet dille~e des
tan olmuştu. Her rciıya T;:rk ~ 
paratıqr!uğunun g(ist_erdıgı bu
yüklüğe can ve ııonulden tapı
yordu. 
· H alhu.ki, 0 sıra lıırda A vrupada 
adaletsizlik hemen her yerde ca
ri idi 

Sonra, Avrupa ordnlan ııecUk
leri yerlerden aldıklar• malların 
parasını vermeı.lerdı.. 

Halbuki, Türk ordusunun ec
nebi diyarlarından geçmesi, ge
çilen diyarın halkı için, nimet S>
ras:na geçiyordu. 

Çünkü mektil:i.t, mevva, leva
zım satılır. Bedelleri alınır. Köy
lere bu suretle para girerdi. 

Belgratta ramazan bayramını 
icra etmek üzere padişah geri 
kaldı. Veziriazam İbrahim Paşa 
kuvvetli bir müfreze ile karşıya 
geçti. 

Timarlu süvarilerile Mihalbey 
zadeler, Evronos zadeler, Bali 
zadeler. sekiz yüz kadar mavna 
ve kayık ile Tuna boyunca hare
ket ediyorlardı. 

ib<'"h.m Paşa Drava ve Sava 

biraz tarihten 
Nizamettin Nazif 

cTarUı bir tekerrürden ibaretUn 1 
diyorlar. 

NI~! 

Zira baun vak'alardakl b&fla.rq 
~emelerl, bau.n h"'4.l8elerla ln.ki

pllarmda sezlleıı müvazlll.lr.ler, ba -
zan da, hatta ~ok defa da, rellp c.a
La.n neticeler, bunun böyle olduiu
ııa insanları .ln.andırm.q. 

Eh... Buırüne kadar bu iııaıım&yı, 

7ahut bu u.ıwı do&uran haller 
defJtmez mi! Farau vak'alar bat
ka türlü b.aşlrya.mas mı? llidise
ler, bugüne kadar C"ÖrUlmemlş te
killercle yeni, 1eni inkişa.f seyirleri ta· 
kip edemez mi? l'ahut ba,ıayışları 

ve seyirleri birlblrlnin pek bcm;erl 
olan üç hidisenin llk ikisi ayni ne
ticeye ulaşmışken sonuncusu bam
başka. bir ncUce veremez ml? 

Bu dünyada. olmh olmaz.. Fa.kat 
cTarjb bir tekerrürden ibare~~ir• 

dendlği kadar kudrcUe c'I\.rih bir 
t.ekerrUrdeıı ibaret detildlr» kanaa
ıtJni insanlara ato:1amak. için, ilk. 
inan.ışı, hafızaJa.ra perçinlemiş ola.n 
sayLSIZ deliller kadar. çok yeni de
lWerln relip çalması ıüım (l] 
Şimdi !;lze bu mu.kad.dt:!meyi bana 

ya.pııran 8Cbtplerl sıralıyaymı; 
1 - Son gU.nlerJc bi.r dela. daha 

ıöz:den geçlrdı,s:iın bir küçti.k. kitap 
«İmpar.;ıtorun Son Günleri» adlı bir 
kitapcaiız ki. •~ıammarlon lıi.tittipha

nesı tara.tından Parute bou~ırıl.mış. 

Napoleon Bonaparl'uı Uya~ınd&n 

muhtelif parçaları. hakikaten futa
d.ane blr tasnif ile Scnt-Elcn ada
smın dckor11 lolo.de tueieylp can
lanılırablll7or. 

ı - Fra..."lsız c-enerallennın mü.neY· 

•~-.\.daya asker ihraç edip İne-iliz 
ordusunu imha etmek.• 

Eier bu hareket yapılabilirse bu 
adayı ve adadaki o::-dusunu kaybet
tiklen ~onra yer yüzı.i.nde bir incl
hz lmPJra~rluğ-u kalamaz. 

.<. - Roma İmp:::.ratoru Ceza.r ile 
İmparator fatih üiyom devirlerinde 
Büyük Britanyıııuı zaptı mümkün 
olabflirdL Zira o devirlerde Adadaki
ler diişmanı.a. karay cık.ma.swa. 
mı.ini olllEla.dıkları c J b ı hat ... 
ta dü.şınan ordusuna sahllde de de
lil, bir ha7li icerllerde karşıhyorlar
dı. Fakat Napoleon devrinde işlD 
tekli dei41L Bwıua içindir ki Na
poleon _Britanya Ad.umı zap& lptn, 

evveli Inı-UJz dona.nıaasını imha et
mek zorluğu karşısında kaJdı. 

3 - Diyetim ki in&-nı.. donanma.
Si. bir ihraç hareketine mant ola
ml'I. Fakat bu ihracı d.eııb; vasıtala
rlle 7apmak. müm.k.ün delildir. Zira 
Fransız sa.bilinde Almanların elde 
bulundurduklan Calais limanı yan-

7a.na lk1 cemJ barındıramıyM:ak ka
dar küçük bir yerdir. İhraca memur 

katile.terin l'ececetf emin koridor. 
ancak Han3 denizllld.e &.em.la edllebl
lecefine cöre &Sıker, l'e.mllere nasıl 

1iıltleWebUecekilr. Haydi ;rultlellldl 
dlyellın bu &emiler Brit.a.n7a sahiline 
nasıl yanaşabilecek.Ur. Haydi yanaı
tı d.Jyelim ~ker kara7a nuıl çıka· 
bilecektir? ..;u Adaıım blr tek kum
sal tarafı yoktur. Denb: ortasında bir 
kesme kaya tasavvur ediniz ki Çe
peçevre ~ na 40 metre arasında de
ğişen yalı:nı bir dıvarla cevrili, AJ

tı düz ihraç rcmileri bu kayaların 
üstüne kanatlanıp uçauu.z ya! 

Uçnıak! ... İşte biricik. ihrac: çare
si. Zaten dönüp dolaşıp akıl hep bu 
çareye sap!aıııyor. Acaba Alın:uıy& 

dört milyonluk bir İogHU ordusunu. • 

[**] Operation de dcbarquement. 
cLe journal 9/9/940> 

(Arkası 4 üncü sa11fada.) 

- = Bu &&lı 

2 saatlik korku ve heyecan 

;ra5atan 

BORİS KARLOFF 
(Fıımkenslein) lll 

en son temsili 

ASILAMIYAN ADAM 
filmini ı~rmiye k()fUyor. 

İlaveten: 2 kısımlık kahkahalı 
komedi. Bugün saat 11 de tenzi

zilAUı matine. 

Bensen b~ bir ııııınl& 7amt1amı
:raıı._ Türkı>eslne rakip bnlıımm

.r..._ Blnlercıe "4b"l 1ı&7nuı edeD 

Türkçe Süper Film 

Atlas 
Ekspresi 

San'atın en parlak b" ır zaferi ... 
Ku.dlle:tin en yiıksek bir eseri ... 
Filimlerin seret tacı olan bu pheser 

BUGON 

ILALE 
Sinemasında 

DİKKAT: En son Türkçe Paramunt 
jurnal.. Bugün halk matinesi SB

al 11 de. Yerlerinizi lı1tten evvel
den tedarik etmeniz rica olunur. 

TELEFON: 43595 

akfamı 

verlerinden sa7ılan C'Cnera1 e:Duval• f 
m Le jolll'nal ıazeto;inde okuduturo ~ 
.-enı bir makaleci. [•l 

SÜ~1ER Sinemasında 
TANIA FEDOtt - PİERRE BllASSEUB 

Ve kahkaha kralı B A C H !&rafından OJ'l>&ll&ıı 
3 - Londradakl Bukin1rham SU.;l

yuıın niçin bomlıalandıiıru izah için 
H:unburı'un büyük cazetesl It"m
burl'er- FrcmdeublaU'da. neşredilmiş 

olan bir makale. 

4 - İn:ilis Ba.şvek.illnin ıon nu
tu1'1:ı.rından bıri.nde Brha.nyay:ı n~1ı.ıi 

bir hücum ihtimalleri eb'almda. sUy

Jentn sözler •.. 

Evvel.i, AJ.ıuslar tanfından verl
tıfı, dünyanın butun radyo1:ırın

da t.ckra.rlandıjı için herkesçe ma -
liım olan son iki maddeyi ıayet kı
sa olarak biil&sa edelbn: 

Churchill, cGeılecekler!• dlyor. 
Hamburc p.seteai be ıu fikirde: 

«.İngiliz saraywı bombalıyoruz. zı .. 
ra nıaksadınuz Kralı sa.raydan, İn&'i
liz İmpara.torhıfu merkeı:lnl Londra .. 
dan uzaklqtumaktır. Kralın sa.ra-
7mdaiı, İn&-llh İmparatorlufu merke
.ıııın Londrad&n 11Uklaşm.., re.>mi 
İngUterenln Buyii.k Brttan1a Adam.
Dl t.er.ketmeslDln ilk merhalesi ola • 
oaktır.» 

General .:Duval• in c..lhra.Ç ameliye .. 

(1) Geçmi;ton adam hisse kaparm11 
ne masal ~ey! 

~ bin senelik. kıssa yarım hissemi 
verdi? 

Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar 

Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü 
ederdi! 

Şair MEHMET AKİF 

[•] İspanyadaki dahili muharebe 
esnasında bu genemi Fransız genel
kurmayının resmi müşahidi sı!atlle 

orada bulunmuştu. İspanya dahil1 
harbi h:ıkkınd:ı yazılmış en ciddi e
serlerden biri bunun çim.zasını ta
IJlDB]ttadır. 

nehirleri arasında buhınan Sir
miye kıt'asının mevakii roühim
mesini işgalden sonra Petervar
din önüne ,gitti. Şehri bir günde 
kolayca, iç kaleyi de bir hafta 
kadar u,ğraştıktan sonra kahren 
'llaptetti. 

1ç kalede inat eden muhafız
lardan beş yüz bin kişinin kelle
leri kesildi, üç yüzü esir edildi 

İşte beş yüz insan kellesini 
mızraklarına takmış Tiınarlu si
pahilerini önüne katmış olan İb
rahim Paşa yaklaşmakta bulu
nan orduyu hümayunu karşıla
dı. 

Bin altın müjdC'ciye ,on binler
ce altın dahi gazilere ihsanı şa
hane verildi. O, sıralarda para 
bollııı{u vardı. Türk devleti ve 
milleti çok zengindi Falur ve aç 
insan yo.ktu. 

Ti<nar lu sipahileri Tuna bo
yunca ilerilemekte devam ettiler. 
Önlerine gelen :E<Ylolt kalesi yedi 
gün kadar mukavemet etü. Akı
bet teslim oldu. 

( Arlccıa ııar) 

1 
C Nl_MIN iç i ! 

~ Neş'e, ıevk, eğlence ve kahkaha vo<h~lınde 1939 GAZİNO DE PARİ'nln 
son revii..lerini görecek:, beğenecek ve candan 

...... ı-,.-....r.ı.4.ı:......,...ı4.ı:ıa.r-1...r-T.il::...;- 1lk.ıs tıvaeak~ınu. Gı:§i§i§~~iii!iii3i~~ 

11-~mım~llilllillWilllUUilliUUlillllB mllllllll!IDllll\lllllil!Hllmllill~~, 
~ oın 011A,LO cccccı : 
&.. LOUISE REYNER - WILLIAM POWELL _M 
•lilllllııınııımnnın:;11munıııı:ınıuıııııımııliUIMBl0111111111mO•uııııH11HlliMW' 

BU HAFTA SÜMER SINEMASINDA 
Ne,'e ... AP;... ~cera... Kahkaha ve güzel kadınlar filmi 

l\IELVYN DOUGLAS - Vİll.GİNİA ımucıı: 
tarafındaıı emsa.lsi.& bir tarzda 1arattlan 

olan ve 

AH! NE KADI 
1 Fransızca sözlü güzel filmi muılalı:a !löriinüz. İ!Aveten: 2 

••• 
kısımlık bir 

- komedi \"e llllCKEY - MOUSE 
lluxün aat 11 de te-nEtıiih matine •••••••I 

~ U G il N 

MELEK 
Amerikanın Yeni DOROTY LAMOID"'u 

ANN SOTHERN - LİNDA DAIIBL 

VE 
Staemaaıadr. JOYCE COMPTON 

Taraf.ındaıı ndis bir mmte 7arablan A,,k ve giizellilı: filmi 

KADINLAR OTELİ 
ATnca: l - FOllS DÜNYA HAVADİSLElli z - En ııon W.ENKLİ 

MODA GAZETESi 
Burn.n uat 11 ve 1 de tenrilatlı matineler. 
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Soldan sağa: 
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1 - Bir çefit P"*- 2 - Cadı, e
liıı içi. 3 - Psikoloji, ~ - No!tsanla
şan, soru edatı. 5 - Derinin sertlel -
meslnden hasıl olur. e - E.!kl Yunan 
kahramanlarından, sesle.nme 7 -
Bir il için ehli:ffil, -..-:ut obn, bir 
ymıiı, 8 - lluMa7 tozunu kalbur
dan gıeçiıme (iki bilme). 9 - U7-
cımıu1r::. 

YukarvJan aşaiJ:7a: 
1 - Havadaki sık m.ıan ldltteol

nin s;yııı. NllklisJ. (ilci &alime). 2 -

1 2 
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Pahalı ddll, J'U'"'· 3 - Manevt kud
ret. • - Bir nı.enuıru ,.erinden çı

karma, memleketi ziJ':ırel. 5 - iıa
de f!tmek.İik. bir !u\.bol OyllllCUSU "" 

nım es;.. 8 - Yadeden, soru edatı. 

1 - Tenezzüh geınisi, bir hnyvan. 

s - Çatırma eclaUarından, ters çe

ftrirsen.i% bacakların her atı.!.ışında 
1tazanJlan meale olur. a - Cala. -. • 
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Dış ticaretimiz Beykoz tümen sabnalma komisyonundan IJ!PO 4Pfll1 

FENERBAHÇE DON ANKARADA 
DEMIRSPORLA BERABERE KALDI 

ı Ba.$tarajı 1 inci &al/fada.) 
nı«nleketlere vapıJnuııtır. 

Akuslos ayındaki ithalitmıızın 
takrilien % 26 sını makine, de
:ınır ve ateş tuğlası ııihı istihsal 
vasıtaları, % 17 sini petrol ve 
benzin gibi mavi mahrukat, % 
15 ini mensucat, iplık ve deri .ıti
l:ıi giyım maddeleri, % 10 unu 
tıbbi ve kimyevi maddeler, % 8 
ini sellliloz ve kliğı t, % 4 ünü pen.. 
cere camlan ve elektrik ampul
leri ve m üteba!lti % 2 sini de di
li: er maddeler teşkil etmistir. 

l - Clbeti aolmi,ye lhtl;racı için lıepshıiıl muhammen bedeli iki 3'ID 
Jeinılf doku& bin iki 7ÜZ llr:qa balil olan altı 7!1:< - eok1z bin kilo 
ıl#ır eti komiıı7ondaki prlnam<Bi mu dbince H 071'1! HO cl8n ltibuaı OD 
beş gün mOddetle kapalı olanılt ebil1 mişe komılmUilur. 

Yeni Kolej 
iLK ·ORTA· LİSE 

ISır•••IYller 88 • YENi 

Nelıerl 
Kıa 

AÇILDI. 

• 
ikinci bagün maç yapılıyor 

Ankara, 21 (İkdam mubaribin
den) - B~ milli 'küme şam
"iyonu Fenerbahce ile l(I'Uplar 
birincisi Eskişehir Deınirspor ta
kımı arasında Türkiye şampiyo
nası kin 19 mayıs stadında yapı
lan ilk maç O - O beraberlikle ne
tkelenmiştir. 

Be.ş binden fazla bir seyirci yı
i(ını önünde yapılan bu karşılaş
maya, Feneıiıahçe, yarın İstan
bulda karşılaşacağı ve lik maçla
rının ba.şlangı.cını teşkil edecek 
olan Beşiktaş maçı dolayısile A 
takımını getirememiş ve ancak 
takviyeli B takımı ile sahaya çık
mıştır. 

1nı. anlarda her iki takmıın da 
mütereddit oynad.ıkı görülüyor. 
İlk anlarda.ki tereddüt devı;r;in
den sonra, ııerek Fenerliler, ge
rek Deınirspor karşılıklı akınla
ra ba~ladtlar. Eskişehirliler sol-

• 
dan ve açıklarla rakip kalesine 
iniyor, fakat lıer iki taraf da ik.a
le önünde netice alamJyordu. 

Birinci haftayın, ekseriya Es
kişehirlilerin daha enerjik oyu
nu ile O -O beraberlikle netice
lendi. 

İkinci hafta_ymda, Fenerin an
laşarak. hakiın bir oyun çıka?'
mağa başlad~ı ~rülüyordu. Her 
iki müdafaa son dakikaya kadar 
caııla başla çaluıtı. Kaleciler, ba
zı güzel havalelerin, sayı olma
sına muvaffak.iyetle müdahale 
ettiler. Bu devrede de her iki ta
kım savı kaydına muvaffak ola
madılar ve bu suretle mac 0-0 
beraberllkle netieelen<li. 

Fenel\bahçe - Demirspor ta
kırnTarı varın 19 mayıs stadında 
tekrar karşılaşacaklardır. Yarınki 
ırnac Türkiye futbol şam~;vonu 
olacak takımı tayin edecektir. 

Galatasaray Suriyelileri 5.2 yendi 
Dün ö~leden sonr Şeref sta

dında az çok kalooalık bir seyir
ci önünde Galatasarayla ilk ma
rını yapan Suriye takınıı 5 - 2 gi
bi kahir bir m j!luoıyete ~a
mıştır. 

Maça saat ol te hakem Hüsnü
nün idaresinde bıışlanınıs, derhal 
hücuma ııecen Galatasaray mu

h cimleri Suriye kalesini sı-kı bir 
çember içine almışlardır. Açık

lar<!~ ziyade toı:ılu bir vaziyet
te oynamıyan Galatasaraylılar 
nihayet 9 uncu d kikada Gündü
%Ün aya~ile ilk ııollerini kazan
mışlardır. Bundan sonra daha zi
yade Galawaray:ın baslmı al
tında cereyan eden oyun 35 inci 
dakikada SalA'haddinin ikinci ve 
38 inci dakikada Gündüzün ü<;iin 

cü ııollerile galibiyet ibresini da
ha ziyade Galatasaray tarafına 
çevirmiş, birinci devre de Gala
tasarayın tehlikeli hücu:rnları de
vam ederken nihayetlenmiştir. 

İkinci devre başladcğı zaman 
Galatasaravın ~ ııollük farkın 
verdiği emniyetle rahat oyna 
Suriyelilerın ıse beraberlijti te
min için canla bfasla çalıştıkları 
görülüyordu. 
Nıtckim daha devrenin ilk nıs

fında Suriyeliler 2 l(Ol birden çı
kararak vazi eti 3 - 2 ve irca et
tiler. Galibiyet bu şekilde tehli
keye .-;rince Galatasaray tekrar 
canlandı ve Salahaddinin arka 
arkaya yaptığı 2 golle ve müte
madi Galatasaray hücumları es.
nasında ovun 5 - 2 Galatasarayın 
galibiyetile neticelendi. 

Japonya - Amerika Mene men ovası n
tinat <ı::;.ar'tn!.t:~ s:~= dan servet ve refah 1 

hakkındaki eski beyanatını te- f k k t 
yit etm~c.iktif~ _etmekedir. İn- 1 s 1 raca 1 r 
~w~ı.~:IR.!P•ae (1:1Mmakatede-n devam) 
balen yaı:ı~akta ol~ ı?Oruşme- civarındaki Marmara gölünü bir 
lerın, Reısıcüıırlıur ~inılerınden sarnıç &ibi kullanmak kararı ve-
ronra, sarih bır şekil alması ve rilmiş ve gölün sularını kısın 4 
J.frponyay~ k rşı daha _enerjik b~ metre daha yükseltmek içhı, ö-
sıyaset ıçm es'.1-5 _teşkil eylemesı nüne bir sed yapılmağa başlnn-
muhtemldır: Bır ıstik:raz hırlok':"- mıştır. Bu scddin arkasına yağ-
da Çın Maliye N~-~ Soorı,ıı ıle mur mevsimlerinde 300 milyon 
yapılına.kta olan goruşınelere ge- metre mikabı su toplanacak ve 
lince,. b_ununi~in d~R_eisicümhur yazın bu sular Menemen ovasını 
B~ırnının netıcel.erıru b~eıınek sıılamak icin kullanılacaktır. 
lazımdır. Sanıldığına ıı;ore, se- Menemen ovası sulandığı za-
ciırn bitine~ ıı;öriişmelr~ yeniden man, buradan s~rvet ve refah 
b şlamak uzere Amerikada h· fışkıracaktır, demi~tik, Şimdi bu-
lacaktır. .. . . . rada akala cinsi pamuk yetişti-
FJ:~s12 ~ elçısı, sık ~ rilmektedir, Bu gün dahu sulan-

Harıcıxeve ıııtn:ekted~. ~erı· madaıı dönüm başına 150 kilodan 
itan hükfunetının, Vıchy hukfı- fazla cekirdekli pamuk vermek-
metinin hiç bir Japon talebine te olan ovadan sulandıktan son-

İthalatımızın 7t 22 si Roman
yadan, % 18 i İtalyadan, % 10 u 
lngiitereden, % 9 u Almanyadan, 
% 7 si Macamiandan, % 6 sı Yu
nanistan ve :Sulgaristandan % 
4 ü Çekoslovakyadan, <;< 3 ü Le 
tonyadan, % ·2 si İsviçreden ve 
müte1:ıırki % 19 u da diğer mem
leketlerden temin edilmistir. 

(İ.svecten gelen mallar hak 
kındaki haberlerimiz ikin
ci say!amızdadır.) 

Belçika Nazırları 
Fransadan ayrıldı 
Loııdra, 21 (A.A.) - Reuler a-

jansının diplomatik muharriri
nin Belçika mahfillerinde öğren
diitine ııöre, Pierlot ve Spaak !ş
,ı:ıal edilmemiş Fransız toprakla
rından ayrıhru.slard.ır. 

Kabinenin işgal altında bulun
ıtruyan Fransız topraklarındaki 
diğer bütün azasının Başvekile 
istifalarını verdikleri bil<lirilivnr. 

MU SAHABE 

Biraz bugünden 
biraz tarihten 

( Ba.ştarafı 3 üncü sayfada.) 
lmlaa edecek kudret.ıe bir or<llll'U ı.aş. 
l:ı. ırös arasında Adaya ihraç ede
blleuk hava vuıt&Jarma malik mi
dir? İtte bütün m .... ıe bwıAlaıı ıııa. 
retLir. 

Şimdi sözü Napoleon Bonaparta bı· 
rakalun. O Napeleon Bona.part ki Av
rupa.ya hiikmet.Ukten, Akdenize kor
kulu eünler 1'eçirWkie11 110ııra., blr 
~lllz ıremısue, en mııs&ff&l dünya 
haritasında bUe Mı<alt bir nokla ile 
l'ÖS~rllebllen m.in.J, miıı1 Saiııte He
lene Adasına. 7olla.nmış ve umman 
orlasında. kesme kaya.da..n blr kafes 
lçbıde biO'i.ı.k ırünlcrlnln Jıaanlüe 

yana...,_ mide k...,..rlnclen ıröçÜI> 1 
l'itmi.fUr. Evet o Napoleona._ Tarl-
hln tatudJ:ı - hD-•uJır i ..... uı. Au..._ 
manına 

* Sahne: 
Adanın ltDf konmas kervan ~ 

mez, idem otullannın ise ancak a 
mil oriasmdan dolaıı&büir· bir M!pe
slnde dôrt oclalı bir evin kit bir ... 
lonu. 

Ha:ıırWı: 

Adada mnbafaza vHlfealııl ytik • 
lenmiş olan 66 ncı Hlndlslan avcı ta
burunun 17 aaba7L Napoleoıı, bat u
Yeri l'e.neraJ Baron DO Gborso ve 
ııara7 =rcşalı Berlraııd. 

Suba7lar, hem devlrlerlnla eıa. meş
hur askerini tgnımaır he..-esfn.e ıu

lıılnı~ardır, htm de Adaya :reıtl 
reldiklerl için, ıeloı.mlam.a.k vesilesJ.-

2 - HePoine birden ıeıtlJf melttubu ?erildll! ıPb1 J'ÜlC ,.....,ı, ftcer ton
dan - Uç parça ve donan ııelciz, oeksen bir taJdaD lbuot birer parça 
oem'an bel parçaya ayrı, ayrı teklif mektubu verilebilir. 

8 - Hepsinln muvakkat teminatı :rlrmi bin dokuz ,.OZ kırk, ,.OZ ,.etmll 
Otu tondan ibaret parçalann her birinin muvakkat teminatı bet bin dokuz 
7ilz doluan, doksan .. kiz tondan lbanı t parçanın D>Uvakkat temıwrtı Ild 
bin dokuz 7'lz kırk, ve seksen bir tona ·alt parçanın 1ıeminatı ild bin dokuz 
)'lir. kırk ve aelı:aen bir l<ına ait ıısrı;anm temjnatı lld bin dört •üz otm 
liradır. 

4 - Şartnameler Tümen levazımı ,.. tümen aabn alma ltomiSJ'ODU AA· 
kara ve İzmir Jevazını AnQrliklerinde her gün ıı6rQJebülr. Ve uw eden

lere H lira bedel mukabili verilebilir. 
5 - İbaleııi 2/1. Teşrin/940 çarşamba günü saat ~ de Beykoz Halk 

Parti.c:I binasında yapılacağından istekliler kanunen ibru edecd.lerl -
!arla birlikte teklif m~plannı ihale günü ıaat U ~ kadar komisyona 
vermeler! !IAn olunur.. (8424) 

Oniversite Rektör!UğUndan : • 
Fen Fakültesinde «Galeolk> doçenUilti açıktır. Namzetlerin yabancı 

dil imtihanları 2 birinci kılııun 1940 pazartai gUnil ;rapılacalttır. istekli
lerin sıhhat raporu, beş .fotoğraf, nüfus tel.keresi örneği ve bilviyetini 
Côsteren fişlerile .!Jşler tedris lı;leri kaleminden istenecektir.> 15 ildncl 
tesrln akıarruna kadar rektörlüğe müracaatları. (8954) 

Beykoz tümen satınalma komisyonundan : 
1 - Muhtel!! maballere teslim edilme!< üzere 0000, 5500, 5000, ve 

3500 ki cem'an 20000 kilo sade yatı toptan veya ayn, a71'1, 

2 - ı.ı;o ton ve 200 ton ki cem'an 360 ton arpa toptan ve:ra a,.rı, &J'fL 
3 - 16 ton aoğan ve 19 ton patates, 
' - Yukarıda iaşe maddeleri 24/9/940 oalı gtınU aaat H,30 da Bey-koz 

Halit Partisi binasında Tümen satın alma k.omisyOıD.U 1.arafıodan pazarlık

la aa\ın alınacaktır. 
5 - Pazarlıkta takarrür edecek &t il<erlnden :rilzd~ 15 temina\ alına-

caktır. (8941) 

İstanbul Vilayetinden 
l - Villı:retimizde parasız yatılı ilk okul 7oktur. Ancak çocuklannın 

ilk tahsillerini az ücretle yatılı olarak :raptırtmak istıyenl.er için açıl.uuı ilk 
okul pansiyonlan varoır. 

Bu panaiyonlar da: 
~dızda l inci yatı okulu 
Çocukları Kurtarma Yurdu 
K!ğıtlıane 2 nci Yatı okulu 
Küçük yalı 3 üncü yatı okulu 
Köylü çocukları için de: 

Çatalca-Büyilkçekmece kô:r 7atı okulu) 

Ayda 13 lira 
> 12,5 Lira 
> 7,5 > 
> 10 > 

Beykoz - Bozlıane köy yatı okulu ) 
Sile - Teke koy yatı okulu ) 

Ayda 5 llnı (ve:ra mulrablli 
çi~ erzak) 

2 - Bu 7atı okullarına her :rıJ pansiyon ücretleri vUA:ret tarafmdan 
verilmek üzere aluımakta olan çocuklar tamamlle kayıt ve kabul edilditi 
için yeniden viliyet hesabına talebe kayıt ve kabul olunmamaktadır. 

3 - Çocuklarını paralı yatılı okutmak istiyenleriıı bu okul baş öğret-

menlerine müracaatları lazımdır. (883!1) 

Beykoz Tümen s~tınalma Komisyon undan 
Mlklan İlk Te. 

Cinsi Kilo Lira }:kslltme ~ ve Saat! 

PataleB 73500 700 8/10/940 aalı ıünü 10 da 
Patates 73500 700 > > > 11 de 
Patates 73500 700 > > > 15 de 

~ ....... O>V • '" <W 
l - Muhtelif lı:ıtalann ııenelik ?ıtiyacı için yukarıda 7az.ılı patates 

hizalarında &österilen ıün ve saatlerde kapalı zarfla elW!tıniye konulmlJi-
tur. 

2 - Eksiltme Be7koz Halk Partisi binasında ttlmen salın alma tomia
JQnunda 7apılacaktır. 

3 - Evsa! ve §eralti htt ittin me.k<lr komisyonda görülebilir. 
4 - İateklllerin lıluısında gösterilen saatlerden bir ııaat evveline kadar 

kanuni şekildeki teklif mektupları koınisyona vermeleri l~zımdır. (9006) 

inhisarlar lstanbul B•ş Müdürlüğünden 
:Mayıs 94.1 sonuna kadar anbarlarımıza 'elecek ve ihraç edilecek ta.hm.i

nen 3500 ton tuzun tabliye ve tahmil işi açılı: eksilbniye konulmuştur, 
Muvakkat teminat 263 liradır. 1 
İsteklilerin 5arlnaıneyi görmek üzare her gün ekslllmlye fı;tirak .için 7 

teşrinievvel 940 tarihine musadif paı.artesi ıünu aaat 14 de ba.:ı müdUrlilğü-
müze müracaatlan. (g013) 

muvafakat etmiyeceği _ve Hindi- ra, dönüm başına en az 300 kilo 
c:nıde:ı Japon askerının l(eçıme- pamuk almak kabil olacaktır. A-
sı ve usler?en istifade o.lunması danada dönüm başına takriben 
bahsınde hıc bir an] şma yapını.· 100 kilodur. Menemen ovası su-

le, muha.ta.usma memur olduklan a
damı pJu.a.o ıormelerl 4tenmJoUr. 
Mini, mJnl Adanın dl.lı.talörü olan İn
l'lliz vaıw lliıdson Lav'm hususi miı
nadeslle Napalconuıı k..a.rşı.aı;ında a
J'a.k.ta durmaktadırlar. 

1 Devlet Deniz yollan U. NıUdUrlUQünden lı 
yaca~ ümidin?~ hulund_u/t'1, Fr_an }andıktan sonra, bu gün ekilmi-
sız buyük ~lçısıne bildırı1;miııtir. yen bir cok yerleri de ekilecektir. 
Fakat _ı:ıuçl_ük şuradadır k'. ~ O zaman, bir senelik pamuk mah 
r_ika Bırl~~ Ikvle_tl_er; h~e- sulilnün, bütün Ege rnıntakasın-
t'., .kendisını, Hindıçını hiikfım.e- daki pamuk istihsaline muadil 
~~e maddi yardımda bulunmak bir miktara varacağı tahmin e-
ıcın sarih teminat vercek v zi- dilmektedir. 
yette hissetmemektedir. Menemen ovasında artZinin 

Amerikan müdafaa Pr<>Jn"amı- kıymeti, artmağa başlamıştır; o-
run en mühim kısmı, bizzat A- va topraklan dnha henüz su yü-
merika Birleşik Devletlerile a- zü görmeden, bir misli kıyrnet-
lıi.kıtdar kısımdır. ngiltere ve Ll- lenmiştir. 
tin Amerika, bundan sonra gel- Menemen ovasının sulandıktan 
mcktedir. Holland Hındistıın,na sonra, bir tek derdi kalaraktır. 
malzeme teslimatını bir dereceye o da ovanın alt kısmındaki ufak 
kadar tehir eden bu rüçhan ol- bataklı~n kurutulması ve sıtma 
muştur. mücadelesine daha büvük ehem-

Tokyo, 20 (.A.A) - D. N. B. miyet verilmesidir ki Cümhuri-
.A,iansı bildiriyor: yet rejiminin bunu da yapacağı 

Chou.ııvia Shimııo ızazetesl, şüphesizdir. 
son zamanlarda iaPOD - Ameri· ABİDİN DA VER 
'.kan münasebetlerinin ıtene fena· 
lastıklarını va:cınıd<tadır. Bu ga
zete, gerıtinlili:in. jaııonvanın ce
nup siyasetinde ııösterdi~ seba
tını Avrupa harbi dolayısile faz
lalasınış olduli:unu müsalıede et
m~ktedir. 

Gazete vazıların:ı şöyle-devam 
etmektedir: 

Fil:Mlelfl7a, %1 (A.A.) - lla..veıı i
ki ayr ınutuk söylemiştir. İkbıol no
&11k1a Alm:ı.n1a11 bahis lllt'Yn.u. ede
rek dem1'tlr Jı;I: 

Bulgar kıtaatı 
(Baştarafı 1 inci saııfada.) 

•- Dobruca, şim<li Bulgarista
na dönmili; bulunuyor. Adaletin 
ımuzaffcriyetine şahit olaca!!= 
ümidi ile bu saati uzun müddet 
bekledi.k. Dobrucanın Bulgaris
tana dönmesi, muslihane yollarla 
tahakkuk etm!l>tir. Kin tohumu 
ekilmemis, inli.kam arzularının 
temeli atılmıınıaıstır. Dobruca, lıu 
l(iin Bul,ııar ordusunu karşılıyor. 
Dobrucanın mukaddes emeli ta
hakkuk etmiştir .. 

Filof'un Beyanatı 
Sofya, 21 (A.A.) - Stefani: 

Napoleon. bOyle zi;.b.reUerln so
tııır.ıutıınu cldcrıMk loln aubaylara 
ayn, ayrı iltifatlar saVW'du.ktan SOll

ra Albaya ıu suali sorar: 
- Taburunwula ltao HlnUI varf 
- 350 ceueraıtm.. [•••] 
- Bütün mevcudunu.ı ne kadar? 
- 500 ırenerallnı. .. 
- Demek kJ tabu.runuzda 150 İn-

sUiz var. Aca.ha büyle bir tabur J'al

nız Ilintlilerden mlırrkkep ka-ç ta
bura karşı durabilir? 

- Üç Hln&JJ &.abunma hücum. e
dip mail~p edeblllr. Allı Hintli la· 
buru karşısında muvaltakıyetle mü
d&J'a.a vazilesi a.h~bilir. 

- Ya bülün tabur İnırllla olsaydı? 
- NeUce ayni olnrdu. Yal.nu su-

baylar erlerinden daha siyade emin 
bala.nurlardı. 

Bu cevap tb:erl.ae NapoJeon bir 
parça dÜ~İlJ'or Ye ırültimsl:rerelt 

tör le diyor: 
- ~ J>-. )'1is Fnn•""&D lDÜ· 

rek.ll:ep bir taburla htt 7enle karp .. 
lllla çıltablilrlnı Alba7_ 

Albay neu.Jıı:eteu 1U!i117or. Napoıe.. 
on del·am edlyor: 

- l'alnu bir rerdc ıralebe dalma 
sizde kalır ... 

Subaylar merak içinde, daha dik
katle kulak kabartıyorla.r. N&P')leon 
büyük bir ciddiyetle Ye bofuk bir 
sesle ua~e edtyor: 

- Adanızda •. Zira Calals De Brl-
laııya arasında :ralnız Manıı dcnhl 
:roklur. bütü:ıı Ollya.nu.•lar ./ırdır. 
Sla denizlerin devlellslnlz. Shi mafl(ıp 

Mersin • İskenderun yolu Şilep Postası 
(DUMLUPINAR) vapuru 23 eylQI 940 pazartesi ıünü uat 18 de Sil'

keciden şilep postası olarak Mersin - İskendenın yoluna kalkacaktır. Gi~ 
ve dönüşte 7ükü olan iskelelere uğrıyacaktır. (8995) 

Cinsi 

Pirinç 
Pirine 
Pirinç 

Beykoz Tümen SAtınalma Komisyonundan 
Mlltları İlk Te. Gün ve 

23100 
23100 
23100 

675 
675 
675 

7/IO/g40 Pazartesı 

> 
> 

> 
> 

ııaaU 

10 da 
11 de 
15 de 

ı - Muhtelif kıtalann senelik ihtiyacı için :rukanda 7azılı pirinçler 
bizalannda gö.terılen ırün ve saatlerde kapalı zar!la elWhınıye konulmu:ı
tur. 

2 - Eksiltme Bey-lcozda Halk Parti binasında Tüır,,.ı aabn alına komit
yonunda yapılacaktır . 

3 - Evsaf ve §eraiti htt Ciln ıneıldlr komisyonda ıörülebi.llr. 

4 - İateklileriıı bizalannda ırösterilen aaaUerden bir aaat eYW1Jne ta
dar kanuni ııeJ<ilddd tekliflerini komJ.,.ona venWıı olmaları lhı.mdır. 

• (llOOO) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
l - Mühendis tısını iirİJ imtihalıları l. Teşrını.v.eJ HO salı gt!nO ;ra

l;nlacaktır. Ka:rıl olunanJarıD karnelırile o IÜD aaaı sel<l.z buçukta ~ 
te hazır bulunmalan. 

2 - Fen memuru Jı:ısmJ ~ lmt;Jıanarı günü IQ'rlCa l1tn olımacatı, 

8 - Tedrisata 21. Teşrin.iev"'1 940 pazartesi günü başlanacağı i1An 
olunur. (8997) 

DOKTOR --... 
Feyzi Ahmet Onaran 

Atrot: Bal>lıll Cabloilıı 

1otıqu lt .... ln .. No. U. Tel. JU91 

T'ÖRK BAYANLARI 
Biçki - Dikiı Terakki Yurdu 

AfüdiirV • .E.lci Şifil Taal:Jci Direktörü M. Ali H(lfr1W!t Kırca. 
HUA&iyetlr.ri: YABANCI DİLLER ö<':mET1:M1NE ~n.iıı 

mikyasta eb•nmıivet vermek, sınıflarını az mevcutla teskil 
ederek tale'..esinin çal.ışına ve ink.işa:fı, sıhhat ve inzıbatı ile 
yakından ,.!ôkadar olmaktır. Mektebin denize nazır kalörifer
li leneff.is.hane ve jinınastikhanesi vardır. Her gün saat (9 
ile 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

Üniversite raktörlügUnden : 
Orla ötretim müesseselerine 7abancı dil öğretmen! 7eti~tirmek malt· 

ııııdlle geçen 711 btanbul Üniversitesiıı<Mı açılmıt olan Fransızca, İnııilizce ve 
Almanca kurslraına bu 7ıl da aşaj!ıda 7azılı Bartlar dahilinde yemden 60 
talebe alm•caktır. 

Bu talebe bir 7ıl İstanbul Üniversitesindeki yabancı dil kurslarına de· 
vam edecelı: bu miıddet zarfında her birine ayda 30 ar lira bacçlık verile
cektir. Bu bir ;yıllık tedrisatta muvat.fak olanlar siyasi vaziyet normalleş ... 
ti.ti takdirde tahsillerini takviye etmek üzere, bir 7ıl d::ı dilini t.ığrcnd;kleri 
memlekete gönderileceklerdir. Bu talebenin seçme sınavları 5 - 7 teşrin ~
lerinde İstanbul Universitesinde yapılacaktır. 

SınJ\va ijtinık ed<.:bilmek için: 
1 - Türk olmak 
2 - Yerli veya 1abancı bir kolej veya liseden veyahut bir öğretmen O• 

kulundan tne?.un olmak •olgunluk prt değildir.> 

3 - tl'niversltede 3 birinci tqrin 1940 da te~l edilecek sağlık komis
yonunca muayene edilerek tahsile mani bir hali olmadJğJnı bildiren bir ra· 
por almış bulunmak B•rttır. 

Sınavda muvattak olanlardan tahsil müddetlerin.in iki misH Maarif Ve
lileti emrinde çalışacaklarını tesbit eden bir taahhütname alınacaktır. 

Tedrisat her gün 1iniversitede sabahtan akşama kadar devam edecek· 
tir. Kurs talebesinin hariç-le bir işle ~gul olmaması earttır. Sınava gir

mi7e talip olanlarm en aeı: ı teşrin 1940 akşamına kadar İstanbul üntver· 
si~ rektörlillüne tahsil veaikalan ve e fotoğrafl.a birlikte müracaat et-
meleri Wz.ımdır. (8955) 

~OlANT 

lstanbul Levazım AmiF
liği Satınalma Komisyo

nu ilanları 
Bir ~ doksan beo bin alil 

7h lı:ilo saman alınacaktır. Pazar
hkla .Ulllmeoi :ı.6/g/HO aalı ıü

nü oaat H de Tophanede isı. Lv. 
Amirliti satın alma k.omİ117onunda 

,,_ıacattır. Tahmin bedeli .S,583 
lira ilk tem.inalı 34112 lira 22 kuruJ
tur. Şartnamesi k.omlo:rooda aöıillür. 
İalUlilerln kanuni -ıjkalarlle ko-
.....,.._ plmeJ.erl. (385 - "27) ... 

Y .. llkö:r tohum lll&lı lstas:ronun
dan 150 im kadar .uman na.kil et
tlrilecelı:tlr. NaklİJ'e:re talip olanla
""' 23/g/114() pazartesi ıünü aaat 

15,45 de Tophanede Lv. Amirllği sa
tın alına Jromis:ronunda yapılacaktır. 
Taliplerin beW ııaatte koınisyona &•I· 
DMtierL (U5 - ll08) 

* 
J[am,..,.. ft motosiklet 7edek ına-

i.stanbul Beşinci İcra Memur· 
luitundan: 

939/5264 sayılı dosya ile Ka
sımpaşa Hacıhüsrev mahallesin
de eturan Süleyman Akııcize bor
cundan dolayı haczcn paraya çev 
rilmesine karar verilen ve Kur
tuluş Hacıahmet mahallesi Ta· 
ta~·la sokak 2, 4, 6 Ye yeni 56, 61, 
63, 65 sav .... taşı ·an evde ·otur· 
makta iken ikametgahı halen 
meçhul bulunan Dirnitri kızı Do
minaya ait Kurtuluş Haeıa"mPt 
ırıahallesi Tata\'la sokak ve ye
ni Hacıahmet Karakol sok•k es· 
ki 2, 4, 6 ve yeni 56, 58 No. tajlı 
bir bap a~ap hane ve arsası açık 
arttırmaya çıkanlını<tır. Bu rvin 
bina kısımı lW metre murabbaı 
ve arsası 58 metre murabbaı o
lup tamamına yeminli üç ehli 
vukuf tarafından 480 lira kıymet 
takdir olundu~u ahsap mul-tacı 
tamir ve arsa kısmı bahçeli bu· 
lunduğu ve bu evin Dorninaya 
ait 120/W hissesinin satılacağı ve 
her türlü tafsil;itın dosyasında 
mevcut ehli vukuf raporunda 
münderiç bulunduf:u: 

1-Açık arttırmasının ll/lll/940 
cııma l(iinü saat 14 ten 16 'a 
kadar icra dairesinde yap:la
rak muhammen del!erinin 
yüzde 75 ini bulduğu tak
dirde ihalesi icra ve hul
rnazsa 10 gün daha uzatıla
rak 21/10/940 pazartesi gü
nü ayni vakitle yapılacak 
arttırmada yine muhammen 
del!erinin hisse itibarile' ıiz
de 75 ini bulmadıih takdir
de 2280 sayılı kanuna tevfi
kan tecile tabi tutulacaJ:ı ve 
sat;sı geri bırakılacağı ve en 
çok pey süren müşterinin bi· 
rinci arttırmadaki peyi ikin
ci arttırmaya kadar baki ka· 
lacağı; 

2 -Arttırma şartnanıesinin ila· 
nından itibaren 15 ııün son
ra dairede herkesin görebil
mesi U;in acık bulundurula
caJ{ı; 

3-İpotek sahfui alacakl1larla di 
iter alakalılar ve irtifak hak
kı sahiplerinin hakları ve id
dialan ve hususile faiz ve 
masarife karşı divccekleri 
varsa ilanından itibaren 15 
l(iin içinde daireye bildinne· 
leri. aksi halde hakları tapu 
sicillerilc sabit olmadıkça sa 
tuı bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacakları Ye bu l(ibi 
müracaatların evrakı mü9bi
telerile yapılmuı olması; 

4- Arttırmaya iştirak edecek o
lan alıcıların muhammen de 
ğerinin yüzde 7,5 nispetinde 
~y akçesi vermeleri veya 
rnilli bir bankadan teminat 
mektubu getinneleri ve faz. 
la bilgi edinmek isteyenlerin 
daireye müracatları lüzu
mu ilan olunur. (2919) 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Tabim-Talimhane Palu No. 4 
Pazardan maada he: ı;:iin saat 
15 den sonra. Tel: 4R127 

İstanbul Ücüncü İcra Memur· 
luğundan: 

Paraya t;e'Vrilrneı>ine karar ve
rilen Li.plopu! Lafay markalı ku
tu içinde bulunan ilacın birinci 

«Bundan on .ene evYel, Alınan

lar, Nazilik denen bir nevi dine ku

lak verdiler. Alm.an1ada., serbe9t. 
seçimlerin lstlkbahle ortad&n Jı;aldı

nlacaiı bakl..mda hl• bir şe7 söylen
medi ve bü.rük ticaret ve sanayide 
menfaaUtri ba.Junan blr eok taJual':ar, 
PoJiilk ve ekoaomlk bakımlardan, ba 
yeni dinle (f blrlifl yaı>lılar. Birim 

hükümlll fekllmlsin devamlı em
nl7dl, serbest 1eÇlınJerlıı id&mesl il-

B"'ivckil, Filof, Meb'usan Mecli
sinde Orajova anlasmıı.sr hakk;n
da beyanatta bulunarak bunun 
Salzburg müzakerelerinin bir ne
ticesi olduitunu söylemiş ve Mus
solini ile Hitler'e teşekkür et
miştir. Meb'wlar da tezahüratta 
bulwımuslardır. 

etmek kin kartmn:da denizlere elk-
1mş olmak lb:ımdır. 

NfZAlllETTİN NAZiF 

[*•*] Mahpus bulunduğu zaman
larda İmparatora İngilizler yalnız ı:e
neral diye bitap ederlerdi. 

İmtiyu Sahibi Te Neşriyat Dl· 
rektörü: E. İZZET. B3sıldıiı :reıı 

SON TELGBAF Basunevi. 

Bioki Te ~ hiç bilıniyenle
re 9, bilenlere 6 ve diki.si bılip 
makastar olmalı istiyenlere 3 ay• 
da bütün incelik ve lefem.H1tı
le esaslı surette öltretilir. Ta&
dikli dipJarna verir, talebe kay
dına baslanmuıtır. Cumartesi vıe 
;pazardan maada saat 9 - 12 ve 

1 

l ~ - 17 V" kadar herı;ıün müra
caat kabul olunur. 

Bewql.u Altı,. Bokkııl &bil 

lciDelerile atııı,.e ınalıemesi l4/g/940 
oab filnil aut 15 de Topbanede Lv. 

Amlrli!:i - abna komis;yonunda 
ııazarlık!ıl ııatm alınacaktır. İstel<li
krln teminatlarile belli saatte ko-

açı'k arttırması 25 eylfıl 940 
tarihine tesadüf eden çarşamba 
gfinü saat 12 buçukta Sirkecide 
Yah caddesinde Ayniye amba
rında yapılacak ve kıymetinin 
yüzde 75 ini buhnadıJ(ı takdirde 
ikinci açık arttı.-.masırun 30/9/ 
IM.-0 tarihine le6adüf eden pazar
teıri ııüırii ayni saAt ve mahalde 

yapılacağı ilin olunur 
(29a.22) &eriae mV.MMııdir. caddeıı N o. Ci3 )llrlııycmıı Celmeleri.. ( 41 4 - 9t 1' 1 


