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1 n o i 1 tar e ye bir 
Alman ihracını 
akim bırakmak için 

ln•iliz lıomh•rtlıman fi· 
lalarının bütün lıaıııı•t· 
luite bOyülı Jlritany• 
•a•aının lıerııaınJ.lıi 
lim•nlarJ• toplan•n 
• alrcr t•ıım• oc ftlı•r· 
111• o•aıt•larım mani•· 
zom•n t•hrip etmeleri 
ltafidir iti lngili:derin 
de bu- falııtılıları •6· 
rUüyor. 

Yazan: ABiDiN DA YER 
[İzmir 20 eylıll] 

Do ngiltere etrafında hava 
muharebeleri, bütün ~d
dctile devam etmekte

dir. Almanlar, bu satırların ya
j;"dıi:ı ana kadar, ingiıtereye as-
~r çıkarmağa teşebbüs ehne

nu~Jerdir. İngiliz askeri miite
hassıslnn böyle bir ihraç teı;ebbü
sünüo, ha.'a şartları bakımından 
l>irinciteşrin sonuna kadar 01Hm
~ün olduğunu kabul ediyorlar. 
lngilizlerin ütihbarat teşkilatı 
ile yakın ve uzak keşifleri de, Al
tnanların ihraç hazırlıklarının 
devarn ettiğini bildiriyorlar. Nor
veç kıyılarından Gaskonya kör
fezine kadar uzanan binlerce ki· 
lometrelik Avrupa sahillerinde 
Alman harp ve ticaret ıremileri
le motörlü mavnalar toplanmak
tadır. Alınan hava ordusu baş -
kumandanı mareıal Göring'in ve 
Alman gcnelkurr.:ay he~anı ge
neral Keytcl ile bir çok Alman 
generallerinin l'ttanş sahillerinde 
bulunmalarından ziyade, bu harp 
ve ticaret gemilerile mavnaların 
lngilterenin karşısındaki layı -
larda toplanmaları, Almanların 
l.!ıraç fikrinden vugeçmecliklo • 
rinin en a~ık ve en kuvvetli de
lilidir 

.İıu:iliz harp kbliğlerine de 
dikkat ederseniz, İngiliz hava or· 
dıısu taarruzu Jıuvvctlerinin mü
t~nıadiycn karşı Avrupa sahille
rıne hücum ederek limanları; 
Vapurları ve mavnaları tahribe 
Çalllltıklarını ıı:;örürsünU.. İngiliz 
bcınıbardıman tayyareleri, en zi
Y~de Kale boğazı ile Manş deni
ıındeki Belçika ve Fransız li
nıa~larını ve buralarda gördük
lerı nakil vasıtalarını ve aiır 
top~u mevzilerini bombalamak
tadırlar. 
b İngiliz bombardıman filoları, 
~ralarını iyice hombalayabil -

~•klcri ve Almanların topladık -
arı nakil vasıtalarını esaslı su
~ette tahribe muvaffak oldukları 
~kdirde, Alman ihraç hareketi

t1n dainta tasav\Tur ve anu ha~ 
hnde kalarak hiç bir zaman ta
'da~kuk ctmiyeccği kat'iyyetle 
ı dıa edilebilir. 
lı;ocaman bir ordunun ta$lll -

llıası ve çıkaı ılması için, sayısız 
~asıtalara ıhtiyaç vardır. Vapur
har, ma,·nalar, dubalar, motör -
t.?tlar, romorkörlcrden başka bü
r~ıı bunları korumak i~in muh-
1Pler, hücum botları mayn ta-
rayı~ı gemiler, hatta' tahlisiye 
~emıleri lazımdır. Bu kadar bol 

1 
asıtayı saklamak ve ıı:;izlemelı 

~e kabil dejpldir. Askeri kıt'ala
d' •br topları, tayyareleri, or -
"t Unun ağırlıklarını ormanlarda 
~ h~~irlerde gizlemek mümkün 

0 a ıUne de denjzaliı gemileri 
~e kü~~ hücum botları haricin
,;:. nakhye vapurlarını, harp ge-

11erini. ma'\·n:ı.Jarı, duba]arı ne
~eye saklıyahilirsiniz? Norveç 

1 
•Yılarındaki me hur fiyorlar bi

le, kesif tayyarelerindeki rasıt
~rın gözünden ve bunların ella
rın.deki fotoı(raf makinelerinin 
<>bıok1iflerinden bu iriyarı vası
t~ları saklıyamazlar. Mesele, ke
~ıf tayyarelerinin ve gizli istih
d?rat vasıtalarının görün bildir-
ı~Jer~ h.u ~mı toplantılarını, 

Dıuessır hır sur~tte, her ıı:;ün bom
:•layabilmektedir. İngiliz hava 

1 
u~·,·~tleri, bu i•.i huarabildik -
~rı takdirde. Almanlar için, ke

clı ci{:ere bakar gibi İngiltere a
dalarına uzaktan bakmaktan baş
ka yapacak tek bir şey kalır ki o 

(Arkası 4 iincü sa11fada) 
ABİDİN DA \'ER 
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lr•rıı Lontlra aolıclılcrın ıla alınan tedbirler 

Şiddetli 
hücumlar 
Manşsahilindeki 

Alman üsleri 
tahrip edildi 

• 
Alman hücumları eski 

şiddetini kaybetti 

Londra, 22 (A.A.) - İrlj{iHz 
hava nezareti tebliliı: İngiliz ha
".a kuvvetle ı diışmanın Man~ 
limanlarındaki istila üslerine kar
~ hücumlarına dün ve dün ı;:ece 
de yine devam etmişlerdir. 

Gündüz, bombardıman tayya
releri Flessiıı.gue ve müdafaa· ter
tibatını, Rotterdam, Anvers, Os
tend, Holandada Fernenzen, Saint 
Omer ve Calais kanalında toplu 
halde bulunan su kesimi az gemi
lerle mavnalara hücum etmişler
dir. 

Sahil muhafau teşkilatına 
mensup tayyareler seyir halinde 
bulunan düşman gemilerine mu
vaffakiyetli harek~tler yapmuı -
ı~rdır. Bouloııne civarında 12 ge
miden mürekl<ep bir kafile 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Vaziyet 
ciddi -Transilv•nyada Ru

m enlere yapılan 

iş k e o c e b Ü y Ü r • e .• 

• 
r.:hvercilerin iki memle
keti de istilAsı muhtemel 

Romanya Kralı M4el 

-ASKERi VAZhET 

Alman hücumları 
gittikçe yavaşlıyor 

Resmi tebliğ ve istihbarat 
bültenlerinin bildirdiklerine 
göre 185 tayyareye mal olan 
son büyük hava taarruzun
dan sonra Almanların İngil
tereye yaptığı akınlar geçir
diğimiz bir iki gün içinde geı:
şemiş bulunmaktadır. Dün, 
evvelki gün ve geee İngiltere, 
yeni tatbika başladığı şiddet
li baraj ateşi sistemini uzun 
müddet devam ettirmek fırsa
tını bulamıJncak kadar az 
hava hürumuna uğramış, bu
na mukabil Alman istila üs -
!erine 4iddetli bombardıman 
akınları yapılmı<tır. 

IIer iki tarafın karşılıklı 
bomba düellosu ayrı ayrı 
tetkik edilintt, Almanların 
daha ziyade (tethi') yolunu 
takip ettikleri anlaşılır. Lon
dra her ne kadar mühim bir 
h.edef olursa olsun, uğradığı 
şıddette b~mbardımana tutıı
lacak kıymette bir hedef ol
maktan uzaktır, 

Almanlar miisbet bir isti!A 
hareketi başlangıcı emaresi 
göstermediklerine göre bu te
şebbüsün biraz uzak olduiu 
anlaşılıyor. 

Hülasa; İnlfiltereye yapılan 
hava akınlan halen şiddetini 
kaybetmiş bir "'kilde devam 
edi?'o': İngiliz hava kuvvet • 
len bılhassa lstili üsleri o
larak tahmin ve kabul edilen 
askeri mevkileri bombalıyor. 

Vazivet mühim bir istila 8 _ 

ri.fesi kanaatini vermemekte
•dır. 

1 

AKDENİZDE : Donanma 
hakimiyetinin İngiltereye ait 
olduğu meydanA çıkını tır 
Bu vaziyet İtalyanın Afrika: 
d~ daha geniş mik)·asta hart'-

1 
katta bulunmasını önlemekte 
ve Mısırın vaziyetini kurtar _ 
maktadır. 

ı Havacılarımız . 
! 

l 
Antepte hey~~anlı ve 
candan tez.nhüratla 
karşılandılar 

Antep, 22 (A.A.) - Dün ııelı
~ rimize gelen hava kurumu tay

yarecileri bu saıbah on binleree 
iıal:kın huzurunda paraşüt atla
:yl.Şlarını nuı"3ffakryetle yaptı. 
!ar. Atlayıştan evvel Emin Ali 
Yasın sık, sık alkışlarla 'kesilen 
heyecanlı bi.r hitabede bulun -
muştur. <kzilerinin sebep ve 
manalarını izah etmiş ve dünya 
tayyarecili~i önünde Turk ha
vacılıf(ının ı~af ve tekfımü
Jüne işaret edErek Cumhuriyet 
ookUımetinin, milli teşekkülle
rin. yetişrne6inde takip ettiği ko
ruvucu ve ilerletici buyruk ve 
aliıJ<asını sükranla ifade eyle-
miştir. 

Hal!k, havacılarımızı candan se
lamlamıştır. -'-------

Atina ajansının tekzibi 

Bükreş, 22 (A-A.) - Reuler 
ajanst bildiriyor: Rumen bası -
nının .~al edilen Trarısilvan
yada Macar mezalimi• olarak 
tavsif ettiği hadiseler hakkın -
da Romanyanın mihvere ııı:riıra
caat etmesi muhtemeldir. 

Rumen ha.bere1rine J!(ire, halen 
Ma.:ar rejimi altında .Y3.$1YaD l 

f Ark= 3 üncü sayfada.) 

Atina. 22 (A.A.) - Atina a -
jaıısı, içın<le yangın çııkan ve ha
va hücu.mu ,.;e ajtır hasara uii; -
ramış olan hiçbir yabancı vapu
runun Pire limanına ııinnediii;i
ni bildirmei:c mezundur. 

ingiltere 
dayanıyor 
-~~-.. ------

Attlec, Alman 
1 istila akınının ge 
ciktiğini söyledi 

• 
Hitler mağlup olunca 
yeni nizam kurulacak 

Londra, 22 (A.A.) - Radyoda 
bir hita.bede bulunan Mührühas 
Lordu ve ~veikil muavini Att
lee demiştir kı: 

cBütün cihan gözlerini İngil
tere muharebe.tine tevcih et- j 
mWir. Her yerde fU aual ıorul
maktadu-: .Muharebe ne tıaziyet
tedir? • 

Bundan sonra Attlee Milli gay
retin basında bulunanlardan bi
ri olmak ve olan bilenleri ihalclı::i
le bilen bir adam sı!atile muva<f
fakıyete de derin bir. iti:mat his
si besliyerek söz söyliyece~ i· 
Jave ederek sözlerine şu suretle 
devam etmiştır: 

(Arkası 4 üncü ııavtadaJ 

Alman 
Nazırı -Ribbentrop dün Mu

soliniye veda ettikten 
sonra Berline döndü 

---•ı---

Times mihver matbuatın 

hayale kapıldığını yazıyor 
Roma, 22 (A.A.) - Slefani 

Ajansı bildiriyor. 
Almanya Hariciye Naztn Von 

Ribbentrop Mw;oliniye veda et -
mek üzere buj!ÜD saat 12,30 da 
Venedik sarayına l(ihn~tir, Bu 
ziyaret esnasında Kont Ciano 
Rl'bbentropa refakat etmiştir. 
Bu ~rii.şıne bir ı;aatten fazla sür
müştür. 

Saat 14,30 da Ri-bbentrop, Golf 
'klüpte hususi bir Öğle yeıneJiine 
iştirak elmi.ştir. Saat 18 de Af
manyaya avdet etınek üzere Ro
mayı terketm~tir. 

TİMES'İN MAKALESt 
Lon~a, ~ (A.A.) - Times ga· 

zetesının diplomatik muharriri 
Von Ribbentrop'un Roma v~ 
Serrano Sum~r'in ibcrlin ziya
retlerini 'bahis mevzuu eden bir 
yazısında divor ki: 
•- İki mihver devleti ı;azete

lerinin ve istihbarat orııanlıırı -
nın sözlerinde geniş hayal rna
biveti mevcuttur. Bunlar, İtal -
yamn pek ya.kında Mısırı ve AJ. 
manvanın da fatitereyi işgal e
deceği viıbi:mesine dayanmakta
dır. 

İspanv<>I siyasetine gelince, 
mihverden gelen beyanata göre, 

lAr4sı 3 ündl ia;.facl~ 

Amerika 
ingi,tere 
işbirliği -Yapılan görüşmeye 

ehemmiyet verili7or 

• 
Amerikalıların 
yardımı artıyor 

.. 
Londra, 22 (A.A.). - Koroel 

Hul, Lord Lothian ve Casey ara- 1 
6ında cereyan eden ııörüsmeler 
İngiliz efıkarıumumiyesinin na
:r.arı dikkatıni ceRıetmekt.OOlr. 

Bu ııörilşnelcrin 1.afsilltı malOm 
olmamakla ber~ Amerikanın 
İngiliz ve Amerikan iş birliltini 
Pasifıge de teşmil etmek n.iye
telcrinın işareti olarak telakki e
dihnektedirler. 

/a/dm oe ~ltrl P•ı•lcr lqllis GuoeNıllerile g6r4fiir.lıcn 

Cereyan eden mücadelede İn
ı;iltereye yardım arzusunun en 
>bariz tezahürü olan 50 destroye
rin J!(inderilrnesinden sonra her 
meselenin tet.kiki vesilesile İngi]
tereye daha ne tarzda yardım 
edilebileceği devamlı surette iz
har edilmektedir. 

Bu meyanda ezcümle uzun men 
zilli ve .uçan kale• ismi verilen 
ve 3000 mil ka tedebilerek düş
man topraklarının en uzak Jo
smılarma hücumlar yapmıya mü
sait bulunan bombardmıan tay
yarelerinin verilmesi vardır. 

Amerika tarafından İngiltere
ye satılmast tasavvur edilen 30 
ııeırıi ve fazl:ı malzemenin mü
ilıaveası iıQin Kana<laya yapıla

c.ıı.'lı: kredi ve ikarar lar Kanade 
tayyarecilerinin talim yapması
na mini oldıııkları zaman .Aırne
rikan hava üslerinin bu talimler 
için kullanılmasına ait meseleler 
2.ikredilmiye delter. 

Daily Teleıuaf, Alman tayya
( Arka.n 3 üncü ııo1/fado) 

iT AL YANLARIN 

Son hava 
hücumu 

• 
lskenderiye ve Hay. 
faya tayyare bom. 
bardımanları yapıldı 

Kahire, 22 (A.A.) - İn,giliz 
resmi tobliği: Mısırd:ı; dün sa
bah, düşman taV'•areleri İs.ken
deriyeyi bombardıman etmişler 
ve ehemmiyet.siz hasara sebebi
yet vermişlerdir. Zayiat çok azr 
dır. 

Filistin: Dün öf!leden ııonra 
düşman tayyareleri Hayfaya tek
rar hücınn etmişlerdir. $ehrin 
muhtelif mahallerine atılan bom
balar bazı basar yll'!)mışlar ve bu 
mevanda bir cami ile ısıam me
zar!Wna bombalar düşın~tür. 
32 ölü ve 18 yaralının hepsi A • 
raptır. Tayyare dafi bataryala -
rnnız ateşile en a.şağı i:ki d~ -
nıan tayyaresinin hasara u/ıradı
it> zannolurunaktadır. 

Trakyanın iktisadi 
kalkınması faaliyeti 

Yol inşaatı sür'atle devam ediyor 
F.dirne, 22 (İKDAM Muhabirinden) - Tralcyıının kalklnması 

yolunda yapılan gayretler devam etmektedir. 
Yol ve köµrü inşaatı göriilmedik bir ılıız ve hararetle devam 

etırnektedir. 
Trakyayı bir ~ gibi ören ve iılı:tısadi sahada oyruyacakları mü

him rolle bölgenin kalkınma savaşını biraz daha kolaylaştıracak <r 
lan bu yolların kıştan evvel j(e]ip ~ecmİVe müsait bir hale konul
maları i.çin son J(iinlerde faaliyet biraz da'. a hızlandırılın~br. 

Bu cümleden olmak üzere Edirne - t~ıanbul yolunun Bab~ 
iri - Edirne kısmındaki şose inşaatının ikımalile Keşan - Uzunköp
rü yolları seyrüsefere müsait bir hale ııetirilecektir. Lalapaşa - E
cbrne ve Süleoğlu yollarında da inşaat sür'atle ilerlemektedir. 

Bu yollar üzerinde ı?eliP ı?e<;meyi güçleştiren köprüler de va 
yeniden inşa edilmekte wya esaslı olarak tamir olumna.ktadırlar. 

.... • 

MISIRDA 

Kabine 
buhranı ---··----

İtalyanın Mı11rı istilası 
bahsinde anlaşamıyan 
dört Nazır istifa etti 

Kahire, 22 (A.A.) - Reuter: 
İtalyanın Mısır arazisini isti

!Ası bahsinde muhtelli fikirler 
bulunması sebebile, dün akşam, 
ansızın Kahirede bir i>abine bu& 
ram olrnus ve Saa.dist partisinın 
mühim fızasından dört nazır isti
fa etmiştir. 

Ali )la.bir Paşanın riyasetin • 
deki Saadist partisi, MJaınn der-
hal harı> ilAn etmesi taraftarı • 
dır. 

İstifa eden nınırlann yeriııe, 
kral emirnamtıSi ile dört yeni 
nazır nasbedilıniştir. 

Sözüne itimat edilir bir men
bıdan ö,itrenildiltine ııöre, blll(ilno 
lıtü vaziyetile kabine, müstacel ı 
kararlar almalı i(in üzerinde taz. 

(Arkosı 3 bcii. aayfada) , 
Milli Şefin 

• 
lzmirlilere 
iltifatları 

İuair, Z2 (A.A..) - Milli Şe
finılı Reisiaımlıın İsmet lne>
nü belecliye reisi Behçet Uza 
aşağıdaki teicrafı eöndtttnelı. 
suretile iltifatta bulunmq
lardır: 

Doktor Behçet Uz, " 

Belediye Re.isi - hmir -
Faardalı:i muvaffakiyetirıi•

d~n dolayı siri tebrik eder, 
sayın İı:mirlilere re1ah ve sa
adetler dilerim. 

İSMET İNÖNÜ 

"-~- -· .~ 

o R . . . '"' ......... ,,, ...... 

Lik Maçları 
ün başladı 

Ankarada Fenerbahçe 
Oemirspora 3-1 
mağlup oldu 
.. ,,, .. . .... .. ........ . ...... 

(Yazı ı 3 üncüd 



SAYFA-? 

Büyük Tarihi Tefrika: 30 

L so 
Yazan: ZİYA ŞAKİ~ 

Muaviye İslôm cumhuriyetini ilga 
ederek hükümdarlığını ilôn etti 
İmamı Hüseyin de bu fikirde 

idi. Fakat, Muaviye artık o ka
dar büyük bir mevki ve kudret 
.kazanmıştı ki, koskoca ülkelere 
hükmeden .. Yüzbinlerce kişiden 
mürekkep müteaddit ordular bes 
leyen .. Bizans ve İran hükümet
lerini bile korkularından sındi
ren bu hü'küıru:ların karşısına di
kilerek ondan hesap istemek, ko
lav bir iş de<riJıH 
Lrnamı Hüseyinin o anda malik 

olduf(u kuvvete gelince .. An<:ak, 
bir kısmı Hicazda ve bir kısmı 
da Irakta olm'1k üzere sekiz, on 
ibin şiadan föaretti. Hicazda ve 
bilbassa ~edinedeki şialar, he
nüz eserleri zail olrruyan asrı sa
atletin samimi ve kıymetli hatı
ralarına cantlan hürmet besli
yorlar .. Bu itibarla da İmamı Hü 
seyini candan bir muhabbetle se
viyorlard ı. Fakat Irnkt"ki şialar, 
böyle değildi. Onlar, bir taraftan 
İmamı Aliye hürmet ve sevgi gös 
!erirken, diğer taraftan onu Saf
feyn muharebesinde terkedip 
memleketlerine çekilmişler .. Son 
ra, İmamı Hasana karşı da ayni 
facialı oyunu .oynayarak, bed
hah t halifeyi mevki ve maka
mından feragate mecbur eyle
mişlerdi ... İşte, İmamı Hüseyine 
taraftar oJan kuvvetler, bunlar
dan ibaretti. Bu kuvvetlerle, Mu
aviye gibi kudret ve satveti bü
tun Jrnnışu devletleri titreten bir 
hükümdar ile mücadeleye ~iriş
ıınek kolay değil ... Bilakis haylice 
mühim ve zor bir işti. 

İmamı Hüseyin, bu zorluğu her 
kesten fazla takdir edivordu. Bir 
taraftan, kendisini Muaviye ile 
mücadetata ve hilafet makamı
nın istirdadına sevk ve tahrik e
denleri dinlerken, diğer taraftan 
da vaziyeti derin derin tahlil e
diyor. Akıbeti meçhul olan bir 
maceraya atılmak istemiyordu. 

Çünkü onun maksadı, her ne 
bahasına olursa olsun, hilafeti 
Muaviyenin elinden istirdat et
mek <i.eğildl Onun da bütün dü
şünces~ - tıpkı babası Ali lı}bi -
haJ.kı Emevilerin zalimane ve 
ıınüstebidane idaresinden kurtar
mak, isJamlar arasındaki nifak 
ve şikakı ortadan kaldırmaktan 
iıbarettL 

Halbuki şimdi, fevkalade mü
him diğer bir mesele de zuhur 
etmisti. O da, Muaviyenin İslfun 
Cümhuriyetini resmen ilga ede
rek Bizans ve İran hükümdarları 
gibi kendisini mutlak olarak hü
ki1mdar ilan etmesi .. Ve oğlu Ye
zidi de veliahd yapmaol< için te
şebbüslere girişmesi idi. 
Şu hale nazaran, Resulüekre

min vefatından sonra, lrurulmuş 
olan Cümhuriyet idaresi Y"kıh
yor .. Bunun yerine, tek bir şah
sın keyif ve arzusi!e idare olu
nacak yeni bir hükı'.ımet teessüs 
ediyordu. 

Emeviler, (cı.mYıuriyet) tlev
rinde bile halkın rahat ve refa
hını selbetmi!;ler, Eınevi vali ve 
memurlar; hükfunet nüfuzunu 
ellerinde alet ittihaz ederek, bu
lundukları verlerin ahalisini kı
rıp geçirmişler, soyup soılana 
çevirmişlerdi 

Şialar arasındaki bu düşünce
ler, tamamile taııakkuk etti. Hat
ta yalnız hü.kü:ıııetin cismani 
idaresinde değil, (İslamın şart
ları) na taallıik eden meseleler
de de bir takıını değisikbkler ıbaş 
gösterdi. Mesela, (Hac) hakkın
ad, (Resulullah) ın vazettiği a
dap ve erkan ilga edilerek, (Ca
hiliyet devri) nin usulleri ihya 
eidlmek istenildi. 

Bu, doğrutlan doğruya İslSmi
yetin ruhuna indirihnek isteni
len bir darbe idi. Ve artık, (asrı 
saadet) in samimiyeti, İslıimiye
tin batıl itikatlarla mücadele e
den hür düşünceleri tehlikeye 
girmi.!;ti. 

Bunu, önlemek l.lz•mdı. Bu 
yap:bnıyacak olursa, kılıç zorile 
isliim olanların elinde, hiç şüp -
hesiz ki Müslümanlık zeval bu
lacaktı. 

(İmam Hüseyin) ile Sadık Ha
varisinin düşünceleri, bu nokta 
üzerinde temerküz etti. Müna -
sip bir zamanda, harekete ge
çilmesine !karar verildi ... Fa.kat 
bunlar, Şam saraylarında cere
yan eden gizli müzakerelerden, 
yine zehir ve yahut keskin de
mirlere dayanan karar ve hü -
küınlerden hal:ıerdar değillertli. 

Muaviye, rakrbsiz olarıık sal
tanat sürmek istedi,Vi gi.b~ evlat 
ve ahfadının da aynı suretle ya
şamalarını temine çalışıyordu. 
Ve bunun için de Şam sarayla -
rında, mahirane entrilc.alar çev
riliyordu. 

Simdi, biraz da bunlardan 
bahsedelim. 

(Ar kası vaT) 

1 
ANADOll..U 
HABE\l.ERI 
-~ 

Erzurumda ihtikar 
Erzurum, (İkdam) - Erzurum

da bir takını esnaf ih tikıira b~
laınışlardır. Piyasamızda gaz ve 
ibenzin bulmak çok güçleşmiş -
tir. Bir teneke benzini yedi, se
'k:iz liraya satmaJctadırlar. Onu 
da bulmak çok l(iiçtür. Kırk k.i-
1ometrelik bir yere on liraya gi
den otomobiller ayni mesafe i
çin şimdi otuz, otuz beş lira is
temektedirler. 

TORTUMDA UMRAN 

HAREKETLERİ 

Tortum, (İkdam) - kazamıza 
yeni gelen kaymaJc.am; Owıan 
Akçal, kaza merkezinde mü -
him işlere başvurmuştur. Bu 
cümleden olmak üzere; kaza mer
kezi dahilinde başı b.oş hayvan
ların ge2llllesini, küçü-k çoclllkların 
sokaklara bırakı.lıınasını yasak et
miştir. iErzurımı yolunun tami -
rine b~lanmıştır. Hükfunet ko
nağı; İnhisarlar binası inşaatı ik
mal olunmuştur. Fidanlığın et -
rafına çit çevrilmiş ve hayvan -
larm taarruz ve tecavüzünden 
kurtarılmıştır. 

DOLU HASARATI 

Tortum, (İkdam) - Kaz:ım.ı -
zın bazı köylerine fındıJc kadar 
büyük dıolu ya~tır. D<ıluyu 

şiddetli bir yağmur takip etmiş
tir. Gerek dolunun ve gerek yağ
murdan mütevellit sellerin ha -
sad ve harmanlara zarar verdij.ti 

Cumhuriyet devrinin üç hali
fesi - Ebubekir, ömer, Ali - bun
lara mani olmıya çalısınışlardL 
Fakat simdi, artık Emevilerin 
üzerinde müessir olaibilecek hiç 
bir şahsiyet ve ·kuvvet kalma
nuşb. Buna binaen (Halife ve 
hükümdar) olan zat, artıık iste
diğini yapacak .. Milyonlarca hal
kı, bir esir sürüsü gi.bi kullana
caktı. • taltmin edilmektedir. 

j İkdamın Edebi Tefrikası : 16 

KISKANIYORUM! 
lvazan: SELAMI iZZET 

ID:mEmıımtmllBlllll ....... ._ .................... .... 

_ Med<icten de pek iyi görme
dim seni... 

_ Hasta gibiyim değil mi? 
_ Her halde fenalı~ etmek sa

na yaramıyor. Yaramazlığın ne
ticesini çekiyorsun. 

• - Şu anda yalnız biraz sarar
dım Bedia, fakat biraz sonra ge
çer ... Heyecanlandım da ... 

- Heyecanlandın mı? .. Bu şa
~ılacak şey .. 

- Neden Bedia? 
Bedia güldü, kana kana güldü: 
- Nasıl şaşmayayım istiyor

sun ... 
- Heyecanlanmamda f&Şıla ... 

cak ne var Bedia? 
- Daha ne olsun!., Eier ölsey-

dim haberin olnuyacaktı ... Ru
huma mevlut okutulacağını bel
ki gaeztede o-örüp öldüğümü öğ
renecektin... Şimdi de heyecan
landım diyorsun!~ 

- Amerika filınlerinde öyle 
bir sabne vardır ki, muhakkak 
poli• tabancasını çeker, haydut 
iki kolunu havaya kaldırıp tes
lim olur. Tamam. Sen de öyle 
yap. Tabancanı cek, kalbime da
ya ve şartlarım söyle. .• 

- Anlamadım. 

- Artık seni girmemiye ta ... 
hammül edemiyeceiion. 

Bedia sinttlendi, topnğunu ye
re vurdu: 

- Acaip adPm- dobor!.. 

J K DAM 
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Devlet Tahsisatı Mühendis 
400 milyonu buldu mektebi ge-

60 milyonluk artışın 53 milyonu' n iş 1 eti 1 i yor 
fevkalade varidattan temin edildi'Mektebin • 

yanında üç 
Aldı.ihmız ma!Uınata göre 31 mayısta biten 1939 mali senesi 

taıı:ıitatı 4-00 milyon lirayı bulmuştur. B.unun 112 mily,:ın lirası fev
kalade varıdattan, 17 milyon lirası da naz1m varıdattan teının edil
mıştir. 

pavyon daha yapılacak 

• 
T•leba lı•bulü İfİn 1 teırin 
eoueldc İmtihan ;yapılacalr. 

Cüm!ıuriyet maliyesinin ilk defa vasıl olduğu bu büyük raka -
mın, bir sene evve\ki tahsilat rakamiyle mukayesesi, 1939 mali yı -
lında takr>ben 60 milyon liraya yakın bir artı~ olduğunu gösterme!<
tedir. Fakat bu artşın 53 milyon 1ırası fevkalade varıdattan oldugu 
için doğrudan doğruya vergilerden elde <;dilen tahsilat fazlasını 7 
milvon lira kabul etmek lazım ııeımektedir. --1 

Ancak, dünya buhranı yüzünden , ... 

Memleketimizde cmühendis -
lik· mesleğine hevesli gençlerin 
sayısı her yıl gittikçe artmakta
dır. Ezcümle hu yıl her yılkin -
den daha ~k namzet müracaat 
etmiştir. Namzetlerin fazlaLğı 
yüzünden de imtihan açı1ması i
cap etmiştir. İmtihanlar 1 teş
rinievvel salı sabahı yapılacak -
tır. 

ithalô.lın aulmış olması dolayısile 

1 
yalnız gümrük resmi ve iUıaiilt mu- kLae~ ul il teadleecbeke ı\· amelesi vergisinden bu müddet zar-
fında 19 milyon liralık noksan va
ridat elde edildiği göz önünde tutu
lursa bu neticeye varabilmek için di-

ğer vergi tahsilatı ve varidatın 26 ı· 1 k o k u 1 1 a r 
milyon lira kadar arlnuş olması ica-
beder. Nitekim 1939 tahsilatı üzerin-
den yapılan tahlili tetkiklere göre bu 
sene iç.inde kazanç vergilerinde 6 
milyon, sınal ve mali müesseseler 
vergilerinde 3 milyon, isühhlk ver -
gilerinde 7 milyon ve diğer vergi
ler ve varidatta da 10 milyon lira 

gibi büyük tezayütler kaydedilmiştir. 

Varidatta ıörillen 60 milyon liralık 
tezayüt mukabil bütçe sarfiyatı da 
316 milyon liradan 381 milyon lira
ya çıkmak suretile takriben 65 mil
yon liralık blr tezayüt arzetmiştir. 

kalem Kurşun 

ihtikarı artb 
M ıkteplerin •çılmasından 

istifadeye kalkı~ıyorlar 
Kurşun kalem fiatlarındaki yük -

seklik devam etmektedir. Evvc;.;e 100 
para olan kalemler 3 kuxue>a fır

lalllli iken şimdi 3,5 k~ çıkmış
b.r. Bazı kenar semtlerde ise bun
lara 4 kuruş istendiği de vfıkiciir. 

Boyalı kalemlerin fiatlan da artnuı;- ı 
tır. Halbuki piyasadaki kalemlerin 

ekserisi yerli olduğu ve mfilrim bir 
kısmı da buhrandan evvel yapılmış 
bulunduğu için alak;adarlar bu yeni 
yükseliıi gayri tabil bulmaktadırlar. 
Diğer taraftan bazı açı.k gözlerin 

mekteplerin açılmalaruun pek yak
ı.a,,mış olmasından ve bir kısmının 

da açılın.ıa bulıınmaşındazı isti1ade 

ye ka~ak mürekkepli kalem, ka
lem sapı, uc, lclstik, boya fırçası, ced
vel tahtası ve kurutma ü~dı, def- ı 
ter gibi çocuklara ve talebelere en 

lüzumlu maddelerin fiatlarını da ge
lişi güzel yilkscllmiye başladıkları gö. 
ıiilmü~tür. Bu hususta tedbir alın
masını evvelden bildinniş olan Ma

arif VekAleti kırtasiye levazım.ah fi
aUarınm bir an evvel tesbit olunma
sını da bu kere alcikadarlardan is
temi3tir. Fiat mürakabe koın.isyonu
nwı bu talep üzerine kırtasiye leva
tunatL satışlartnda k3.r nisbeUerini 
bugün ilAn <:deceği kuvvetle ilmid 
olunmaktadır. 

M'OTEFERRIK 

Roma elçimiz geldi 
'Roına büyük elçimiz Hüseyin 

Ragıp dün sabahki ekspresle Ital
yadan şehrimize gelmistir. 

Büyük elçimiz Ankarada bir 
müddet i<aldrktan sonra tekrar 
Romaya avdet eyliyecektir . 

- Neden Bedia? 
- Beni artık gijrme.ıniye sen 

karar verdin! ... Benden sen kaç
mak istedin ..• Tesadül bile etmi
yeceğim diyen sen değil misin?. 
- Kelimeler üstünde oynamıya
lım Bedia ... Bir salonda, on !-',i
nin içinde seni görmek beı .1 

için •seni görmek- demek deı,.1-
dir •.• 

- Ya nedir? .. • 
- Alay mı ediyorsun Bedia ... 

Seni yalnız görmek, seninle b~ 
başa kalmak istiyorum. Sana ber 
istediğimi, istedi2im ıribi söyle -
mek istiyorum ... Hiç değilse ha
snnı omuzuna dayamak, dizle -
rinde yatı.nak.. 

Bedia sözümü kesti: 
- Ateş! .. 
- Efendim? 
- Ateş diyorum. Haydut is -

yan ediyor, polis te tabancasını 
çekiyor ... 

Çocukları kurtarma yur- 1 

duna talebe alınacak 
Şehrimiz dahilinde ilk mek

tep çqcukları için Galatasa -
raydan başka resmi leyli ınek- \ 
tepler mevcut olınamasının ,( 
bazı aileleri müşkülata düşür- ı 
düğü görülmüştür. Çocukla -
rmı daha ilk tahsil yaşından i
tibaren ucuz leyli bir ilk mek
tebe verip mazbut hayata, 
muntazam yatıp kallcınai\"a ve 

1 
ders takibine alıştırmak iste
yen bu kabil aile reislerinin 
müracaatları nazarı dikkate 
alınarak şehrimizdeki köy ve 
şehlı: yatı okullarile çocukları 
kurtarma yurduna paralı ta-
lebeler de kabul olunması ka
rarlaslırıloııııtır. Bunun için de 
ucuz bir ücret tarifesi yapıl
mıştır. Karan göre Yıldızdaki 
1 inci yatı okuluna ayda 13 li
ra, Kiiğıthanedeki 2 nci yatı o
kuluna ayda 7,5 lira. Küçük
yalıdaki 3 üncü yatılı ekula 
ayda 10 lira ve •çocukları kur
tarma yurdu. na da ayda 12.5 
lira gibi cüz'i bir ücretle ta -
lehe alınacaktır. 

BELEDİYE 

Otobüs soför ve bilet
çilerinin çalışmı saatleri 
Bazı o~biIBlerde şoför ve bi -

!etçilere pek az uyıku ve istira
hat müddeti bırakıldığı hakkın
da alfiltadarlara baz.ı şi.k.ayetler 

yapılmıştır. Bu meyanda l(iintle 
14 ve hatta 16 saatlik mesaiye 
mecbur bırakılanları olduğu da 
bildirilmiştir. Bunun üzerine hem 
halkın ve seyrüseferin emniye
ti balaımından mahzurlu görü -
len ve hem de esaslara aykırı o
lan bu vaziyetin hemen önlenme
si için takiıbııta ı;ıeçilmiştir. --VİLAYET 

Şehrimiz kazalarındaki tekmil 
ikaymakamlar yarın vilayette bir 
toplantıya çağırılr.ıışlardır. Vali 
ve Belediye Reisi Lütfi Kırdarın 
riyaset edeceği 'bu roplantıda tah
riri nüfus tıazırhkları ile her ka
zanın noksan işleri ve muhtelif 
şehir meseleleri _ı;irüşülecektir. 

Geçinliğim iki ayı hayalimde 
vaşattını, geçirdiğim altmış gü
nü hayalen yine yaşadım... ö
rümcek ağına takılmış bir bö -
cek gibiyim ... Kaçmak, kurtul -
mak için çabalıyorum, muvaffak 
oluyorum derken yine yakalanı
yorum. 

Yiue baştan başlıyacaktım. 
Övle perişan bir halde idim 

ki, Bedia farketti, acıdı, yanıma 
ıreldi; kalçasIDJ omuzuma daya
dı, çenemden tuttu, başımı kal
dırdı: 

- İstediğini nedir? 
Heyecanlı idi diyemiyeceğim, 

fakat hani buz erimiye yüz tu -
tarken parlaklığını k::., heder, 
Bcdianın da yüzünde şefkate 
benzer bir hale vardı. 

Acaba bir an insanlık denen 
hasletten hisse mi kapmıştı? .. O 
her zamanki huyunu bırakıp, mu
habbetin zevkine mi varmıştı? .. 
Bilmiyorum. Her halde yüzüme 
candan ve samimi bakıyordu. 

- Bedia haydi çıkıp gezelim.. 

Diğer taraftan Milli Şefimiz 
İsmet İnönünün geçenlerde mü
hendis mektebini tetkiklerinde 
işaret buyurdukları 11-0ksanlar.n 
hemen izalesine geçilmiştir. Ve -
k.alet mektepte, eksik bulunau 
telsiz ve laboratuvar malzeme -
sinin 1.'edarrki için bu kere 30 
hin liralı:k bir tahsisat vermiştir. 

Ayrıca büyük rağbet karşı -
sın<la okulun genişletilip yeni 
pavyıonlar ilavesi faaliyetine de 
hız verilmiştir. Bu maksatla is -
timlak olunan binanın bahcesi
le ve mektep yanında yeni 3 
·büyük pav"on vücude getirile -
cektir. 

Aksaray Haseki 
,.-olu asfatlanıyor 

istiklal caddesinde de 
yakınd• işe başlanacak 

.A:ksaraydan Haseki hastane -
sine giden yolun aybaşında as -
falta çevrilmesi kararl~tırılmış
tır. Bu suretle Yusufpaşa ç~ -
mesinden Haseki çeşmesine .ka
dar hep asfalt olacaktır. Kızılay 
hastabaklcılı:k mektebinin kar -
şısına tesadill eden kahve ve 
müştemilatı da istiml§ık ohınup 

yıkılarak güzergfilı ,ı;ıenişletile -
cektir. Di.ğer taraftan Taksimtlen 
Beyoğlu hastanesine gidilen ana 
caddenin de asfaltlanması için ka
nalizasyon yapılıp elektrik, ha
VB,l!azı ve su mecralarının ye -
nileştirilmesi hazırlığına .geçil ... 
miştir. 

1 ADLiYE ve POLiS 1 

lki buçuk lirayı 
kurtarmak için 

Arkadaşını tahta taban 

ca ile tehdit etmiş 
Dün Küçükpazarda adliyeye in

tikal eden bir vak'a cereyan etmiş
tir. Hadise hakkında aldığımız 
tafsilat şudur: 

Küçükpazarda tı:ıçiler caddesin
de 22 numaralı şerbetçi dü.kki. -
nıntla çalışan Esat bundan bir 
müddet evvel ayni yerde oturan 
Mehmet oğlu Hüsamettifte 2.5 li
ra borç vermiştir. Arad.an uzun za
man geçtiği halde Hüsamettin pa
rayı vermek istemeyince Esat kı
zarak parayı alınak için bir çare 
düşünmüş ve evvelki gece saat 
7,5 racklelerinde H'Üsamettinin (). 
nüne çıkarak tabancayla tehdit et
miştir. 

Fena halde korkan zavallı Hü
smnettin bin yeminlerle parayı ve
receğini vad.ettikten sonra kurtul
muştur. 

Nihayet Hüsamettin vaziyeti 
karakola arzetmiş ve suçlu mah
kemeye sevkolunmuştur. 

Dün müddeiumumilik bu işle a
lakadar olımuş ve tahkikat neti -
cesinde tabancanın tahtadan oldu
j!u anlaşıhnıştır. Öklfumek kasdi 
olımadığından Esat serbest bırakıl
mıştır. 

• * Yedilculede İmam Hasan sokağın-
da oturan 70 yaşlarındaki Aristidl 
Şişliye giderken tı·amvaydu.n. düşe -
rek yaralanmıştır. 

* Beykozda Bahçıvan Mustafa ay
ni semtte oturan 10 yaşındaki Me
lahatı taşla başından yaralamıştır. 

23 - EYi.OL 1940 

GÜNÜN TENKİTLERi===== 

Neden Olsun? •• 

Bu yazımız bir davanın 
müdafaası değil, bir za
vallılığ'ın acı hikayesidir. 

Geçen gün Galatasaray Lisesi 
'konferans salonunda Ankara 
Devlet Konservatuarı tiyatro 
şubesine girmek isteyen on beş 
genç imtihau edildiler. Bu imti
handa bulunan bir muharrir ya
nayakıla: 

- Eyvah diyor, hir zabıtka -
tipliüi veya nıukayyitlik imti ... 
hanına yüzlerce kişi girerken, 
tiyatro imtihanına topu topu on 
beş kişi gelmiş!.. Neden tiyatro 
mektebinin heveslisi yok?. 

Biz de: - Neden olsun? diyo
ruz. 

Evet, bizde tiyatro mektebine, 
tiyatroya, sahneye neden heves 
etsinler? .. Bu san'atin heveslisi 
neden olsun? 

rr:~·atro in1tihanına topu topu 
on beş kişinin girdiğinden yana
yakıla bahseden muharririn ya-

Türkiye 
Fi&ılandiya 
Alışverişi 

u 
Finler zeylin pamuk yün 

ve kenevir istiyor 
Tünkiye ~ Finland'iya ticari 

miiııasebetlerinin birlbirine za -
hir olarak inkişaflarını temin 
oçin başlanan çalışmaların pek 
yakında muvaffakıyetle biteceği l 
ürni<:I edilmektedir. 

Finler biztlen en ziyade pa -
ımuk, yün, kenevir, zeytinyağı, 
zeytin, kuru üzüım, incir ve alel
umum mensucatla hububat al
mak istemektedirler. Buna mu
ika;bil de Finlandiyadan bilhassa 
:kağıt karton, makine levazımatı 
ve b~zı maddeler getirilecek -
tir. 

Peynir flatları yUksel
miye ba,ıadı 

Yağ fiatları gi.lıi peynir fiat -
larında görülen yükselme de bir 
kaç gündenberi yine artmıştır. 
Bu suretle 7,5 liralık teneke -pey
nirler 820 kuruşa ve 6 liralık 
-peynirler de 670 kuruşa çı..kıınış
tır. Kilo ile satış yapılan yerler
de de fiatlar 4'i den 50 ye ve 50 
den de 55 kuruşa yükselmiştir. 
Avni suretle k~ar peynirlerinin 
<le kilo b~ına 5 kuruş yükseldiği 
ı;irülmüstür. 

Peynir fiatlarının Trakyada da 
yükseldiği ve Edirnede teneke
sinin 7 liraya kadar çıktığı öğ
renilınisse de şehrimizdeki te -
reffü maliyet fiatına nazaran çok 
yüksek bulunmaktadır. 

TİCARET 

Sonbahar sergisi 
Sonbaharda şehrimiz sanayi 

ıbirliği tarafından bir yerli mal- 1 

lar sergisi açılması için tetkik -
!ere geçilmiştir. 

Vali ve Belediye Reisi LCıtfi 

Kırdar ibu ser~ için Harbiyede
ki Sipahi Ocağı binası ile müş
temilatını münasip ~üştür. 

Serginin 29 teşrinievvel Cu.m ... 
tıuriyet bayramında açıl.ınası Ç(ık 

muhtemel bulunmaktadır. 

Selami lzzeı Sedes 

zısı çıktığı gfuı, başka bir mu -
harrir, hem de genç bir muhar
rir, Cumhuriyet devrinde yetiş
miş olan bir muharrir, Ebedi 
Şefin: •Hepiniz meb'us olabilir
siniz, vekil olabilirsiniz, hatti 
reisicumhur olabilirsiniz, fakat 
san'atkir olamazsınız; hayatla • 
rını büyük bir san'ate vakfeden 
bu çocpkları sevelim· vecizesi -
ne kulaklarını tıkamış: •Türk 
sahnesine ilk çıkan aklen malul 
bir Türk kadını için jübile ter -
tibine k a 1 k ı ş a n ve derhnl 
para yardımıtıda bulunan İstan
bul Belediyesi ...• diye Türk sah
nesinin ilk kadın fedaisinden du
dak bükerek konuşuyor ve Be -
Jediyemizi adeta bu san'atkara 
yardım ettiği için ayıplıyor. 

Ve biz gene: •Neden tiyatro 
mektebinin heveslisi yok?• diye 
üzülüyoİ-uz. 

Neden olsun?., 

SELAMİ İZZET SEDES 

lzmir borsasında 
•• 
Uzüm ve incir 

Satışı çok iyi ____ , __ _ 
İnhisarlar şaraplık üzüm 

. almıya ba~lıyor 
'İ=ir, 22 (İKDAM Muhlabi

rin<ien) - Dün borsada incir ve 
üzüm mahsulleri üzerine iyi mu
.amele olmuştur. İngiltereni.n ala
cağı beş bin tıon üzüm muhtelif 
numaralarına ııöre, 20,5 dan 36 
kuruşa kadar satılımıştır. 

İncir fiatlarında inkişaf var ... 
dır. 

Diğer taraftan inhisarlar ida
resi de şaraplık üzüm satın al ... 
mak ii7'ere memurlarını üzüm 

' mıntakalarma ııöndeımistir. · 

Sellnlk fuarına gön· 
rilen incirler 

İzmir, 22 (iİKıDAM Muhabi
rinden) - Selanik beynelmilel 
Fuarının Türle pavyonunda teş
hir ed:ilece-k olan İzmir incirleri 
muhtelif ambalaj nümuneleri 
halintle mıntaka müdürlüğünce 
hazır lan arak Selhı.i,lıe ııöntleril

rniştir. 

MUrette uzumu 
Mürefte, 22 (A.A) - Mürefte 

bağlarında bu yıl üzüm mahsulü 
hastahktan büyük zararlar gös -
termiştir. Bu vaziyeti gözönün
tle bulunduran İnhisarlar İdaresi 
bugün üzüm piyasasını ve kara 
üzüm piyasalarını 4.5 kuruş üze.. 
rinden açmıştır. 

DENİZ 

Bomba ile b•lık tutanlar 
Sularımızdaki balııkların nesli

ni imha eden bomba ile balık av
lama usulünün kat'!: surette ter
ki için bu hU6UStaki ikon trolla -
rın srklaştırılması alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Y edilrule ile Hayırsızada ara
sında bu kabil bomba ile balık 
avlmnaıta kalkışan Hayik ve Ah
met isimlerinde iki balıkçı ya.k&
lan:ın.ış ve cezalandırılmaları için 
aslive 2 nci ceza mahkemesine 
verilmişlerdir. 

N.,Jl.AUbAJI 
OKUTMAK M 1, -Ahmet Eminin Türk köy-

TANITMAK MI? -
Nanemollaya sOl"dum: . 
_ üstat, ban makale sahl!'" 

)eri imzalarIDJ harfle değil. 
klişe ile koyuyorlar. "Yani el 
yazısı ile imza atıyorlar. Bıı
nun sebebi ne olsa acep? •. 

Üstat gözlüğünü burun de -
tiklerini kıstıracak kadar aşağı 
indirdikten sonra şöyle dedi: 

- Onlar imzalarını okutmak 
için değil, tanıtmak için ya ... 
zanlardu .• 

TÜRK ·--
KÖYLÜSÜ 

Ahmet Emin Yalman şöyle 
demiş: 

- Türk münevverleri köy 
meseleleri ile ali.kadar deiil
dir. Türk köylüsü Türk mü ... 
nevveri için adeta Patagonya
lı kadar meçhul bir insandır •. 

lüsü kadar Türkiyeyi de bil -
mediğine hu sözünden daha 
üstün vesika olamaz. Maahaza 
kendisini mazur da görmek la
zımdır. Çünkü, Türk köylüsü 
onun anlıyacağından çok daha 
çetin bir mevzudur~ 

TERSİNE 

AKITILIYOR 

Nanemolla bana sordu: 
- Sen bir nehrin hiç tersi-

ne aktığını gördün mü? .. 
- Hayır görmedim .. 
Cevabını verince: 
- İşte İtalyanlar bnnu yap

mak istiyorlar .. 
Diyerek izah etti: 
- Trablus, Cezair, Tunus, 

Fas, daima denizden: Mısır ka
radan ve fakat daima şarkın
dan zabt ve istila olunmuştur. 
Mısırd'an Trahlus'a gidilir , 
Trablustan Mısıra gidilemez, 
ancak clönliliir. 

Bir koltuğa oturdum, baŞlllll 
avuçlarımın içine aldım. Anlıyo
rum yapacak hiç bir şey yok. .. 
Bedia yine güler yüzlü ve arka
daş, fakat yine hir buz külçesi, 
mermer bir heykel! .• 

- Nereye? 
- Nereye istersen ... 

Nan~"Dlolla meseli, ba bapta * Erenköyünde oturan 11 yaşında töyle dedi: 

Peni bisikleUe ıezerkea düferek ba- !' ;::;;.=========================:::::ıı 
A.ŞEKİP 

(Arkası var l caitından Yaralarumltır. L 
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~mlmt!i=J] 
Selanik I YUGOSLAVYA 
Fuar i YUNANiSTAN 

MÜNASEBATI 
Dün merasim yapıldı 

. Atina, 22 (A.A.) _ Atin.a A· 
ıansı bikliriyor: 

Yugoslav 
Seıanikte 

.-ıina, 32 
bi!diri}'Cll': 

-Ticaret Nazırı 
beyanat vırdı 

(A.A.) - D. N. B. 

Şiddetli hücumlar 
( Baştaratı 1 inci saııfadaJ 

bambardıman edilmiştir. 
Hiolandanm Ameland adası ci -

varında tayyarelerimizin hücu -
muna ukrayan daha küçük rki 
ıteıniden birine ta.m isabet vaki 
olımı.ş ve isabeti müteakip infi
lt.k olduku müşahede edilmiştir. 

Gece ııru.ptan az oonradan iti
baren hemen şafak sökünceye ka
dar Ostend, Dukerk, Bouloııne 
ve Calais bombardıman tayya -
relerimiz tarafından şiddetli 
bombardınnan edilmişlerdir. Bir 
çok bombaların ,gemilere. mavna
lara ve doklar üzerine isabetle 
düştüğü ve hücumları vangın -
!ar ve infilaklar takip ettiği gö -
rülmfiştür. 

On beşinci beynelmilel Fuar 
vesilesiJe SelaM<te büyük me
rasıım yapılllll.'; ve merasimde 
matbuat ve turi= nezareti müs
teşarı N icolondis, Makedıonya 
valisi Kirimis resmi makamlar 
ıınürnessilleri, 

0

korısoloslar, Yu -
ı?oslavya ticaret nazırı Andere&, 
Belgrad beynelmilel Fuarı mü
dürü ve Fuara iştirak eden Tür
kiye, Almanya, Bulgaristan ve 
Yugoslavya heyetleri hazır bu
lunmuşlardır. 

Yugoslav ticaret nazın And
res Seliınlkte maUmat müıneıt
sillerine beyanatta bulunarak. 
Balkan meınleketk!rinin l:ıer za
ıınandıın fazla sulh içinde i8 bir
liiti yapma1ı: istediklerini ve müş
terek: bir t;esanüUe siyasi ve iık
tısadi istik!illerini korumak için 
birleşik bulunan YIJ,l?05lav.va ile !ALMAN HUCUMU 
Yunanistan arasındaki münase- -------------

Ameriko 
(fıaştaraf\ 1 inci sayfa4a) 

recilerinden ayda anark 600 tay
Yarecinin uçar ve muharebeye 
iştirak edebilir hale gelebildi{(i
ni tahmin etmektedir. Alınan 
hava kuvvetleri bu suretle her ry 
tayyareci mekteplerinin yet.iştir
diğ:i tayy arecilerden bes defa 
fazla Ulyiat vermektedir. 

Tayyareci yeti.ştimıE!k p!Aru • 
nın mülrornme! bir surette ta!ıbi
ki sayesinde neticeler sür'at iti
barile evvelce de bildirild:ilii veç
hile resın! tahminleri aşnuştır. 

Tayyareye gelince sekiz aJ?us • 
tostan itibaren Ahnanlar 186'7 
tayvare kaybetmişlerdri. Ayrİ.i. 
müddet zarfında İnı;ıiliz hava 
kuvvetk!ri İngiltere ve AlmanYa 
üzerinde cereyan eden muhare
belerde ancalk 600 tayYare zayi 
el:ın.iş!erdir. İngiltere her ay ıkay
ibettıiıi. tayyarenin üç mislini i· 
ı:nal etmektedlr. Kanadada ve A
meri:kada imal edilenler bunun 
haricinded1r. 

JAPONLARIN ENDİŞESİ 
Tokyo 22 (A.A.) - Domei a

jansına ~re, Pasifikte İı?giliz ve 
Aımerikan işbirlijii imkônlarına 
ait deveran eden şayialar Japon 
resmi makamlarında büyük endb. 
şeler uyandırmı.ştır. Bu şayialar ı 
Hull. İnJ?iliz büyük elçisi ve A
vustralya sefirleri arasında ya
pılan konuşmalardan ooğmuş -
tur, İn 

9.1741 Slıinbun gazetesi de -
giliz _ Amerikan işbirliğinin Ja
nonyaya karşı bir ~~erikan 
tahriki telakki edilınesı ıcap et
tiğini yazmakta ve Sinl!apurun 
Amerikan donamnası tarafından 
kullanılmasından doğabilecek 
ihtimallere karşı Japonyanın 
kat'i bir azimle mukavemet et
nıesi lazım geldiğini sö.v !emek
tedir. 

-

ibeUerde hiç bir deitişiklik ol
madığını söylemiştir. 

Alman Nazın 
(Baştaraf• l inci saııf.uia) 

İspanyol meselelerinin dün de 
uzun uzadıya müzakere edildi
ği !\()maya yaptığı ~yahatte Yon 
RH>bentl'op'a Sumer'in refaıkat 
etmemiş olması daima ııarahetini 
muhafaza eylemektedir.• 

Times'in diplomatik muharriri, 
yazısını şöyl<ı biti.mı.istir . 

•Bütün bunlara kllrşı, Inı:ıil
tere tarafından söylenecek söz 
pek azdır. Havalarda veyahut de
mme devamlı ve şiddetli bir hü
cmııa karşı lltoyma.k için bizde bü
tün ha=lıklar yapıhnıştır. Ak
denhıde. hazırlı1dar sür'atle ta
mamlamnaktadı:r. Filhakika Mı
sır ve İspanya, başka başk& su
retlerle, 'b~ nevralji:k nll&<
talan teşkil etmektedir.• 

Mısırda kabine 
buhranı 

(Bili taraf\ 1 inci ra:;fcıda) 
ytk icra edilmesini istememekte 
ve nihai kararı almadan evvel 
daha ııeniş inkişafları beklemek 
arzusunda bulunmaktadır. 

İstifa eden dört nazır, mali • 
ye nazırı Nokraşi paşa, müna -
kalat nazırı Ali Eyüp beydir. 

Bundan evvel devlet nazırı o
lan İbrahim Mecit levazun na
zırlıJtma, vaktile levazmı nazı
rı olan Salis Sami ticaret ve en
düstri nazırlığına, Hüseyin Sıx
rı, avni za;manda münakalat ne
zareti işlerini de tedvir edecek
tir. 

Singapur meselesi 
Tokyo, 22 (A.A,) - Stefani a

jansı bildiriyor: Gaz<'teler, Sin -
ııapur meselesini etrafile müta
lea etmekte ve İngiliz - Ameri
kan ittifakının sarih bir surette 
Japonyanın aleyhine oldujiuna 
işaret ederek Pasifikte sulhün 
muhafazasına halen iYP.kan olup Siy ast 

61 olamıyaca)!mı oormaktadırlar. 

Vazly&v Almanyanın Moskova 
Siyasi konuşmada sefiri Berline döndü 

eskeri hedefler 
Yauın: HAMİT NURİ JRMAK n oudraıun si1a.si ve askeri 

lb mahfillerinin, &oma.da.ki 

Moskova, 22 (A.A.) - Alınan
yanın Moskova büyük elçisi 
Schulenburg bu sabah tayyare 
ile Berline hareket etmiştir. 
Schuleoourııun on gün izinle nazi 
şeflerile görüşmek üzere Alman
yaya gitt~i zann~ılmektedır. 

lngiliz Kralı bugün 
nutuk ·ıöyliyecek 
Londra. 22 (A.A.) ""."" Kral. ~

zartesi ııünü Greenwıch saatıle 
17 de radvoda İngiltereye. ve de
niıı.•ırı ülkelere bır hıtabede 
bulunacaktır. 

Londra, 22 (A.A.) - Reuter: 
Bu ı:ece, şimali şarki sa\ıille -

rinin bazı noktalarında Alınan 
hava kuvvetlerinin mahdut fa -
aliyeti kaydedilmiştir. Fı>kat şid
detli baraj ateşleri, bu tayyare
leri hemen derhal ııeri kaçırmış
tır. Bunlardan tazıları. kaçar -
ken, bombalarını denize atmış -
!ardır. 

Londra mıntakasının bir çok 
böl.ııelerinde yangınlar ç1kmış, 
fakat Londranın merkez kısmın
da hiçbir yan.ııın vukua gelme
miştir. Çıkan yangınların heı>
si, bir saatten az bir zaman zar
fında söndürülmüştür. 

Londra banliyösü ıle Londra 
civarındaki Konlluklarda, tarla
ların bulundui!U rnııitakalara da 
bazı hücumlar yap:lmıştır. Lon
dranın bir çok cenup ve şark böl
geleri üzerine yangın bombaları 
atılmıştır. 

İngilterenin cenubu şarki m,n
tak.asında, köyler, gelişi güzel 
bombardıman edilmiş ve bu a -
rada bir kili.se hasara uğramış -
tır. 

LONDRAYA YAPILAN HÜ
CUM RADYO İLE VERİLDİ 

Nevyork, 22 "(A.A.) - Ameri-
'kalılar, bu gece Londra üzerin
deki hava muharebesini radyo 
ile dinlemişlerdir. Columbia Bro
adcasting System s;ıikerlerının 

Londrada bir b:nanın damından 
yanmakta olduııu .radyo röpor
tajı esnasında İngiliz hükumet 
merkezinin muazzam hava dili 
bataryalarırun siddetli baraj 
ateşi sarih surette işitilınistir. 

Soil<er sehrın binaları üzerin
de bir çok bayraklar sal· Jnmak
ta olduitunu bıldirmiş ve şöyle 
dem istir: 

•Bir çok ba1jrak dalgalanmak
tadır. Fakat bunların hiç biıisi 
teslim işareti olan beyaz bayrak 
değildir.• -

ALMAN TEBLİGİ 

Berlin, 2'2 (AA.) - Alman bas
kumandanlıgı tebliğ:i 

İngiltereye kar~ı mukabele bil
mısillere dün yeniden d<!vam e
dilmiştir. Londra t..krar hücumla
rın lıa~lıca hedefi olmustur. Ge
ce ve sz.ündüz, şehrin üzerinde 
bulunan ve 1 ımeo neıl:ıri boyun
ca asker ve a,,kerlik bakımından 
ehemmıyeti haiz hedefler üze
rine ımuvaffakıyetle bombalar 
atılmıştır. &yal - Albret ve 
West - India dokları yakininde 
yeni büyüık vangınlar çıkmıştır. 

Fransız ve Bek;ika l&hilleri 
boyunca yapılan bazı uçuşlar 
müstesna düşmanın Alman top
raklarını aşmak teşebbüsleri a
kim kalmıştır. Atılan bombalar 
askeri hedeflere hasar yapma • 
mıştır. Diişman iki tayyaresini 
kaybetmiştir. Alman tayyarele
rinden ikisi üslerı,1e dönmemis
lerdir. 

r·ıı: D A 111 

Bir varmış, bir yokmuş, evvel 
zaman içinde, kalbur san1an için
cle, deve tellü ve Nurullah Ataç 
edebiyat pazarmda kabzımal i
ken, ihtiyar bir ninecikle onun 
gayet genç, gayet güzel, fakat o 
kadar da malihulyalı bir kız to
runcuğu varmış. Kıı:cağızda bu 
malihulyayı doğuran şey, onun 
gönlündeki müphem bir nıu ... t, 
bir anu, bir aşktır. Nihayet gü
nün birinde onun bu nı:ilihulya
sı ıztıraplı ve korkunç bir şekil 
alıp da meseleden ninesi de ürk
meğe başlayınca uval!ılara ol -
duldan yerden yol görünüyor ve 
yükte hafif, pahada ağ:ır neleri 
varsa toplayınca, bir sabah er -
kenden, yolunu, izini bilmedik
leri bir diyarın yolunu tutuyor
lar. 
Masalın ötesini belki siz de 

hattrlarsınız. Masal diyı>rum, 
halbuki bu, önümüzdeki mev -
simde Şehir Tiyatrosunda oy -
nan.acak bir piyesin, birinci pcr
desınden kısaca bir hülasadır. 
Eserin salıibi Necip Fazılın da 
söylediğ:i gibi bu piyesin ana çiz
gileri, eski bir Türk masalından 
alınmıştır. Küçükler k:ıdar ve 
belki onlardan ziyade büyükle
rin masalı olan bu piyes, diye -
bilirim, ki bizde şimdiye kadar 
bir eşi daha sahneye konulma -
mış bir eserdir. Yukarıda anlat
nuıt oldu~ hatlar iizcrinde, bi
rL'lcİ perde, hem çok şairane, 
hem pek ıztıraplı ve korkunç 
havalj hislerle başlıyor ve yine 
öyle bitiyor. İkinci perdede • Yu-
nus Emre•, •Sait Emr<'ıot daha 
doğrusu ubygısız aptal• gibi 
bir d<Jrvişle karsıloşı)Or ve bir 
su başında miilihul~'Dlı kızla ni- 1 
nesine, boyuna Yunusun dilile 
cevaplar veren bu dcr\'İşin göl
gesinde, bugünkü yakasız ceketli, 
dar pantalonlu ve bol Fransızca 
ıstılahlı Necip Fazılın sinirli si
nirli gözlerini kapıştırdığını gö
rür. gibi oluyoruz. 

Ürüncü perde: Ölü ehzade - J 
nin cinli, perili hokkabazla, ze
bellalı sarayında muazzam bir 
hı:vanet ve yi11e muazzanı bir 
merhamet, sefkat perdesi, ki pi
.vesin asıl ruhu ve ruhları kızgın 
yağda eritmcğe başladıktan son
ra. ~i 1suyu ile serinleten, en 
yüklü tarafı buradadır. Bu per
denin birinci, ikinci, üçüncü tab
lolarındaki manzara ve h~reket 
zorlukları, bakalım •abnede ne 
suntle basımlabilecek? Eski ve 
çok kuvvetli bir Türk mocelı -
nı. icindrn, bu kadar hol şiir f!s
krrtarak hugi.iniin asri bir piyPsi 
heline ~r'lrrn Necip FRzılın kı
sa küreği. dilerim Mevladan, u
zun olsun! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

KiSAAJANS 
HA SERLERi 

* Hclsinki, 22 - (Stetani) 1 ilkteş
rinden itibaren Finlandıya, her tür
lü gıda! yağlarla süt ve müştekatı 

için vc-:;ika usulünü kabul edecektir. 

* Slokholm, 22 - (Stelani) Uçmak
ta olduğu sırada bir kanadı kırıimtl 
olan bir askert tayyare, Llnciping 
şehri civarında yere düşerek parça
lanmıştır. :rwfürettebatını t~kil eden 
iki ki~i telef olmuştur. * Roma, 22 - (Stelani) Önümüz
deki hafta, Alman terbiye Nazırı Dr. 
Bernard Rus~ Faşi3t hükıimetinin 
misafiri olarak Romaya gelecektir, 

Mumaileyh, Romadaki ikameti es
nasında Bertin finiversite~i edebiyat 
fakültesi teklili üzerine fahri dok
torluk tevcih edeceklir. * Oslo, 22 - (Stefani) Ögroııilditi
ne ıöre Norveç Farmasonları feshe
dilmiştir. ( A.A.) 

konuşmala.ruı esasları, ka.

r&rlanıı mahiJ'eU h•lıJunda yapı.k· 
lar• tahminler fU noktada temerküs 
etnıek.Lcdir. A.frlka.dakt taarr11z bare

kellerint l'enLşleUnek, şiddetlendir .. 
Dıek ... Buna göre taarru.s harekeUe

rtn1n sıklet merkezini İncil~e Ada
larının teşkil etmemesi lhun ,-cUr. 
A,nı umanda cenuba ~ki Avrupa 
ile Balkan.Jann ve Yakın Şarkın mü
tebaki kısımlarının ela harp ve taar
l'Qz harekcUc:rine salllle otmama.sı 1-

C•beyler. 
Buna mukabil Romadan verilen ha

bcı:ler, elutikı keHmelcri ibUva e
diyor, açık hü.k.umlf'r vcrilmöine 

hlusait bulunm11.1or. İn&ilW.reden ce
len ma.lhu.b h:ı.k.iltat.e yakın blr taJı
nıln oıara.:.. sayusak, ,u vek.a1ü b.a
tırlamalı7tt.: 939 alwt.W.>U.Dda ~im
dlkt harp bqlamad•n evvel, İtal -
Yaya &"iden Alman hava~ deniz, ka
ra ordusu ~• ka.ı.o.ı, AJrikUakl İtal
l·an must.foınl kelerine de ıitmişlcrd.l. 

Alnı.an toı>ru cenerallerlnden Gros
lilllann dahi askeri mecmuada, ilk 
harp hartke-UC'rinin Ak.denizle, Al

rik.ada. ola.cağıe:ı yaz.nıışlı. Hai-J> b;&Ş
ladıktan sonra hadlseler bunun ak.
ıinc bir inkişaf g-ö.l;t.erm~U. İtalya 
re~en tıazlra ıda tıarbe cirdL l\olihver 
ılev,etıerlııiıı, Jtoma gU~ıncleriodn 

ıonra, İspan) a1 ı d:ı iştirak ettirerek, 
baru L:• ıadıgı zaınan haı:U"ladıkları 
Pl.uu ~iındi tatbjke ba!?hyacakları ih
tiınan fazladır. 

Eylok kalesi rızalarilc teslim 
oldugu için ne cana, ne mala do
kuııu1madı. hatta ayan ve eşra
fına ihsanlar verildi. 

IIt-- YAZAN: M. Sami Karayel 

KANUNİ SÜLEYMAN 
VİY.ANA KAPILARINDA 

Unutmamah ız ki, Akdenizde, Sü
Vf'yş kanalı ile Alısırd:ı, Ce~lütta

nkta io,.ut.ereuin, taarnu.lan kaql

laına.1t hazırlıkları fazlaca L.uvvetleıı
m!ıltr. 

Esek önünde sel>oen kulaç tu
J:inde köµrü kurııldu. Dravan:n 
öbür tarafına l(e<;i!dı. .. 

Türk ordusu yüz kulaclık .~on
rüyü bır hamlede ,.e bir gunde 

kurmuştu. 
Türk ordusunun Esek. köprü.~ 

sünü ge<;rr.esı geceli ııunduzlu 
tam altı !(Ün sürdü. 

Çünkü al, merkep. araba ko}
Jarın<lan ba. ka ordunun mekkii· 
risi meyanında yalmz yüz elli 
bin deve bu!Wl'Uyordu. 

Ordu köpruyü geçtikten son
ra yakıldı. Bu hareket ı:österi -
yordu ki, ölmek vardı, kaçmak 
ve ric'at etmek yoktu. 

Daha düşman:n ordusile he -
nüz harbedilınemiş, kuvveti an
laşılmamış idı, Yalnız yol üze -
rinde bulunan kaleler zaptolu -
nu.vordu. (H. 932) 

Yajimurlar ve bataklıklar için
de yürüyen Türk o•dusu bin bir 
mü.şki!At içinde nihayet (Muhaç) 
önüne geldi 

1ste; meşhuru alem olan Muhaç 

Tefrika No. 1 S ======~• 

muharebesinin vuku bulduğu yer 
burasıdır. (H. 932) 

Muhaç kasabası Tuna kenarın-
dadır. Önü düz ovadır. Garpte 
biraz uzakta ufak tepecikler ile 
muhattır. Muhaç ovasının cenup 
kısmını bataklıklar teşkil eder. 
Tü~k ordusile Macar kralının 

orousu bu bata,kl:hlar ile ayrıl
mıştı. 

Bizim asker bataklıklar ıçıne 
girmedi. Sola meyletti. Muhacı 
garnt<'n ihata eden tepelerde 
mrvki aldı. 

Kanuni Sülevman Muhaca ge
lip me\•ki aklıktan oonra, ha!'P 
dıvanını topladı. Erkan ve fune
ranın rey lrrini aldı, 

Hatta, Bosna gazilerinden bir 
ihtiyar tımarcı neferini huzuru-

na çagır arak: 
- Şımdi ne yapmalı dersin? 
Ağa cevap verdı: 
- Padişahım, d~ana he. 

m<'n kılıç çalmaktan iyisi ne ola
bilir .. 

Demekle, Padişah memnun 
oldu. Ağaya bolca ihsan verdi. 
Ordu, en ufak noksanına kadar 
mücehhezdi. Toplarını da bera
ber götürü yordu. 

Kanuni Sülevman bizzat plan 
tertip etti. Emirler verdi. Padi
şah zırhlar•nı giymis. üç tuglu 
altun kaplı iiskıilünü başıııa ge
cırıniş kılıcını kuşanmış ordu u
nun içinde dolasıyor, askerleri
nin yerlerini tanzim ediyordu. 

Turkkr bu derece sür'at ve 
intizamla harekıitı sevkulceyşi-

SAYFA-J 

Lik Maçları Dün Başladı -
Fener Beşiktaşa 
2 -1 mağlup oldu 

ID. Spor Feneri 
3 - 1 mağlup etti ____ , __ _ 
Eskişehirliler 

Türkiye Birincisi 
Mıntaka futbol şampiyonası 

maçlarına dün başlandı. Dünkü 
karşılaşmalar içinde en ehemmi
yetlisi Kadıköyünde oynanan Fe
nerbahçe - Beşiktaş karşılaşma
sı idi. Stadda sekiz binden faz
la bir kalabal?.k toplanmıştı. 

VEFA - SÜLEYMANİYE: 
Günün ilk maçını Vefa - Sü -

leymaniye takımları oynadılar. 
İlk devre çok seri fakat kon -

trolsuz geçti. İki t:rlt>m da gol çı
karamadı, ve birinci devre O - O 
berabere bitti. 

İkinci devre Vefalılar ikincisi 
..,rıaltıdan olmak üzere iki gol 
ç>kardılar ve maçı 2 - O kazan -
dılar. 

G. SARAY - İST. SPOR: 
İkinci maçı Galatasaray ve İs

tanbulspor tak:mları oynadılar. 
Hakem Ahmet Adeım. 
Başlangıcta müsavi bir cereyan 

takip eden ovun beşinci dakika
da Galatasarayın hlıkimiyeti al
tına 11irdi. 

İstanbulsporlular Galatasaray 
akınlarını ke;,mek için bütün e
nerjilerini sarfedivorlar. Yedin
ci dakikada Gündüz çok yakm
dan Galatasarayın ilk say:sım 
yaptı. Bundan iki dakika sonra 
Selfilıattin Gündüzden aldığı bir 
pası glase bir vuruşla ağlara tak-
tL 
Galatasaraylılar 29 uncu daki

kada yine Gündüzün avajiile bir 
ııol daha kazanarak devreyi 3 - O 
ibitirdiler. 

İkinci devrede 1.stanbulspor ~ok 
sönük bir oyun gösterdi ve ne -
ticede 8 - () mağlup olarak saha
yı terketti. 

Sıra büyük maça ~elmisti. 
Maçtan evV'Cl Beşiktas ve Bc
yoğluspora merasi'!Tlle kupalar 
verildi. Merasime tstiklal 'Mar
şı ile baslandı. Ve Bedeı:ı Terbi
yesi umum müdürlügü lstanbul 
Asbaskanı Feridun Dirimtekin 
kısa bir nutuk söyledi. 

Nu!ku müteakip, Feridun Di
rimıekin b~ S<;ne birinci kWne
ye terfi maçını kazanan Beyoğlu
spor ve 939 İstanbul :;ampıyonu 
Be~iktaşa, 938 - 39 devresi milli 
kiline şa.m.piyonu Galatasaraya 
ve 937 - 38 - 39 devreleri milli 
küme şampiyonu Feenrbahçeye 
kup~)arı verdi ve tebrik etti. 

OYUN: 
İki dakika sonra Fenerbahc;e -

Beşı.ktaş maçına Zeki Rtzanın bir 
vuruşu ile başlandı. 

Fenerbah<;e bu maça su kadro 
ile çıkmıştı: 

Cihad - Muzaffer, Lebib -
ôırıer, Esad, Fikret - Fikret, 
Basri, Yaşar, Naci Rebii. 

Buna mukabil Beşiktaş da şöy
le bir takımla oyruyordu: 

Mehmet Ali - !brahim, Ya -
uuz - Rifat, Halil, Hüseııin -
Şakir, Hakkı, Memdulı, Şeref, 
Tarık. 
Macı Şazi Tezcan idare edi -

yordu. 

enerjik oynamıya başladılar ve 
Fenerlilerin de ayni tempaya uy
maları. oyuı>u h.ızlandıl'dı. Her 
iıki talum da canlı. azımk.iır ve 
gilıel oynuyorlardı. 

Fenerliler on dördüncü dakiıl<a
da Yaşarın acelesi yüzünden 
muhakkak bir ıtol kaçırdılar. Bun 
dan sonra Naci ve &bii birer 
fırsat kaçırdılar. Oyun eok he
yecanlı oluyor. Yirminci daki
kadan sonra hücwn avantajı Be
şiktaşa .ııeçü. Şeref y' ım i dör
düncü dakıkada ceza çizgisı üze
rınn"n Hak:kıya ~tize! bir pas 
verdi. Hakkı da sııkı bir şütle 
bunu g'lle tahvil etti. 
Bunda.ı sonra Fenerliler can

landılar, fakat bütün gayretleri 
netice vermiyor ve Beşiktaş mü- \ 
dafaası bütün akınları kcsmi ye 
ıı:nu\'affak oluyor. ı 

Birinci devre hu şekilde sona 
erdi. 
İKİNCİ DEVRE: 
Fenerliler ikir.ci devreye çok 

enerjik başladılar. Daha ilk da
ikikadan başlıyarak, Besıktaş ka
lesini sardılar ve gittikçe artan 
'bir tazyikle zorlamıya başladı
lar. Bunun neticesi olarak seki
zinci dakikada N acinin ayağ:ıle 
beraberlik sayısını kazandılar. 

Bundan sonra bazı devreler 
müstesna oyun Fenerin tazyiki 
altında devam etti. Fenerliler 
buııün şansızlık yüzünden bir
çok goller kaybettiler. Fenerliler 
bir çok fırsat kacırdıktan son
ra oyunun oon dak.ıkasında Hak
kıdan bir pas alan Şakirin şütü 
ile bir gol yediler ve maçtan 
2 - 1 mağlup çıktılar. ---ŞEREF ~TADI 

A\tuntuğ R11ykozu 
mağlup etti 
Beşiktas stadında hakem Fe

ridunun idare ettiğ::i Topkapı -
Beyoğ'Jm;por maçı 4 - 4 berabere, 
hakem aminin idare ettiih Altın
tuğ - Beykoz maçı da 3 - O Altın
tuğ'un galibiyetile nctıceleıuniş
tir. 

KÜREK ŞAMPİYONASI 
Dün s:ıbahkyın saat 11 de Bey

koz - Moda arasında vaptlan İs
tanbul kürek şampiyonasında bi
rinciliği Galatasaray, ikincıliği 
Kiıi?ıtspor. üçüncülüı;i Güneş. 
dördüncülüğiı Fenerbahçe ka
zanmıştır. 

Stad çıktı 
Memleketimizin en iyi spor 

ııazetesi olan Stad, yeni m~vsi
me ,girerken zengin mündericat, 
olgun yazılar ve çok güzel re -
simlerle intisar etmiştir. Tavsi
ye ederiz. 

Ankara, 22 (İkdam muhabi -
~den) - Türkiye futbol şam
pıyonluğu için Fenerbahçe ile 
~hir Demirspor tak•rnı ara
sın<la bu,ııün 19 May:s stadında 
yap~an. ikinci 'karşılaşma 3 - 1 
Eskişehır Demirspor takımının 
galibiyeti ve Türki ·e •ampiyon
luğ:unu kazanması , ile' bitti 

.. Alb•binden fazla bir meraklı 
f:~esı önünde yap:lan bir maç

ener, asıl B kadrosu ile sa -
hava çı.ktı. Eskişehirliler dünkü 
~~cirolarını muhafaza eİ.m~!cr-

.. M~ç~.n .sonra, stadın şeref tri
bunu onunde, Demirsporlular 
F~nerbahçe sporcularına kısa bir 
hıtab~e .. bulunan Hariciye Ve
kilı $ukru . Saracoğlu, galip takı
mı tebrik ederek, tribünleri dol
duran binlerce halkın uzun aı _ 
kısları arasında şampiyonluk ~il
dini takım kaptanı.na verdi. 

Vaziyet ciddi 
(B~arofı 1 inci saııfııda.) 

Rlllll#!nlere karşı asmak, kar n 
deşmek. işkence yapmak, kasdi 
yangınlar çı.karmak hadiselerine 
devam olunmaktadır. 

Diğer taraftan, Bükreşte bazı 
mahfiller, ciddi bir kavga çı -
karsa, mihver devletlerinin her 
iki memleketi de işgal icin bu
nu bir bahane telakki etmele -
rinden lrorlonaktadır. 

BAJSVEKALETİN TEBLİl.tİ 

Bükreş. 22 (AA.) - Rumen 
başvekaleti tebli,i( ediyor: İşgal 
edilen arazide vukua geldilii kay< 
dolunan fecayi ve intikam hare
ketleri, henüz kontrol ediline -
m~tir. Efkarı umumiye, bunla -
rın tahkikini sükı'.ın içinde bek
lemektedir. Hükfunet, bu vahim 
dava ile çok yakından ıneşgul
diir ve oodullar d.'Şlnda kalmış 
olan Rımıenlerin hayat, sükiın, 
mal..hürriyet ve şerefinin muha
fazası ~ ..... in bütün ,gayre•ll"ri sar -
fetmektedir. 

MACAR BASVEKİLJNIN 
MAKALESİ 

Budaoeı;te, 22 (A.A.) - Ma -
car başvekili Kont Teleki, Kol<ış
vari ırazete>ınde neşrettiğı bir 
makalede diyor ki: 

Transilvanya Macarları, şimdi 
Macar kanunlarına tabi bulunan 
bir milyon Rumenden intikam 
almak istemivor. Bilakis onları 
affedivor, Rum<>nlerin ve Rumen 
şeflerinin bunun kıymetini tak
dir edeceklerini ve milletleri ü
zerinde tesir yapmak için bun -
dan istifade eyliveceklerini ü -
mlt ediyorum. Biz bütün milli -
yetlere mensup olanlara müs -
i>k fakat ciddi bir anne J?ibi mu
mele edeceğiz .• 

, İlk dakikalar oyun sRkin ve 
heyecansız bir ıınanura arzed:i -
yordu. İlk karşılaşmayı yapan 
ve tam formlarını bulamıyan 
oyuncular nefeslerini tasarruf i
çin azami dikkatle oynuynrlar
dı. Onuncu dakikadan sonra Fe- 'ı 
ner vaziyete hakim olur gibi ol
du ve bunu gören Beşiktaslılar 

~~~c:ı~~::~~O~~:ı~d~:: ~~~ .. ~~31 
KANATLI KADINLAR 

Güneşe dogru uçan ... Ve onda tranaUan yanan kadınlar ..• 

ye icra eyledi' !eri esnada düş
man ordusunda büyük bir hare
ketsizlik ve tenbellik hüküm sü
rüyordu. 

Kral Lüi maiyetindeki imdat 
ordusunun ıtelmcsirii sabırsızlık
la bekhvordu. 

Nihayet Macar kralı kendisini 
toparladı. Ve hazırlıklara başla
dı. Imclat ordusu gelmiye başla
mıştı. Temmuzun yirminci günü 
altı vüzü Bohemyalı ve dört bini 
muhtelif milletlerden bir ordu 
geldi. Ve, Budinden ayrıldı. Kıs
mı küllisinin bulundujhı Tolna 
şehrine yürüdü . 

Kral Lüi, Tolnaya yavas yürü
yordu. Daha etraftan gelecek 
imdat kuvvetlerini bekliyordu. 

Macar ordusu Budinden ayrıl
dığı sırada imdat kuvvetleri gel
miyc başladı. Nefsi Macaristan
dan elli bin ve Bohemyadan on 
altı bin kişilik bir kuvvet krala 
iltihak etmek üzere harekete 
geçmişti. 

Hırvatlar harbe iştirak etmi -
yordu. Bu suretle Macarlar Hll'
vat kuvvetlerinden mahruıın kal
mışlardı. 

{Arkaıı var) 

Pek yakında SAR A Y Sinemasında 
------

123456789 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 ı L - - -,- •. 
'--- --

~ı-ı-= • '""'" ---
- ·-ı· - • 1 

- _J-.ı -
-

--1-ı·ı-• 
S<>kian sap. : 

• -
- -• • . --• 

-• - -
- • . 

1 - Ustalık. 2 - Bir yem.if, bir 
mabud. 3 - Derin hürm•U•r (cemi). 
4 - Vukuu beklenilen şey, sıfat eda
tı. 5 - Garez. 6 - Zamanın kısım
larından bir vil~yetimiz. 7 - Çift 

doğan çoeu.k, bir emrin ten:i. 8 -
Geri döndüruCU, terbıye. 9 - Tit
remeler (cemi). 
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keder, bir işi yaprnakhk:, 4 - Ba

şına bir cU getirirsenız c-umumt tah
rirat.> olur, yaınyassı oluş. 5 - Bir 
~in yapılmasının tam vaktL 6 - U

zunluklar (cemi), bir vilayetimiz. 
' 7 - Bir emir, insanı idare eden kuv

vet. 8 - Erkek:. 9 _ Tavuklann ye
diği bir cins Yemi fırlat manasına 
mıirekkep eınir. 
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· ınoiltaraya bir Alman 
ihracını akim bı

rakmak için 

Emniyet Sandıl)ı llinları 1 o. Danlzyollan U. MUdürlUQU llanıan 

' (BQ.JmGkaleden devam) 
da Londrayı ve şehirleri bombar
dıman ederek yıpratın:& harbi 
ya nmaktaa ibarettir. 

İnrillz hava kuvvetleri, mııJt. 
telif limanlardaki gemi yJbnalı:
larını müessir onrette bomhala
yabiliyorlar mı? İııgilj7 resmi 
harp teblii'lerine göre, evet. Yal
nız bu bombalamanm tam bir 
tesir iua edebilmesi için, Al -
manlarm, yenilerini yapmalı: ve 
harap olanları tamir etmek su -
reb1e temin edebilecekleri mik -
tanlan daha fazla nakil vasıtası
nın batırılması, yakılması ve tah
rip edilmesi şarttır. İngili% bom
bardıman tayyarelerinin. sayısı 
arltıkca ve İngiliz hava ordusu 
başkuınandanhğı, diğer hedef -
leri muvakkaten bıraJap hücum
larını hep asker nakil ve ihracı
na yarayacak vasıtalar ib:erine 
tevcih ve teksif ettikce bu şart 
t.ımin olunabilir. İngilizler, yal
nn krndi adalannın kar$1Stıldalı::i 
limanlarda değı1; Almanyaya ka
dar giderek oradaki üs, li:man ve 
tersanelerde dahi ayni hedefleri 
bornbalarlarsa Almanların ihraç 
hareketini, vasıtasızlık yüzünden 
imkansu bir hale kopnuı; olur -
lar. 19 eylUJ tarihli Jnıriliz hava 
nezareti tebliğ:i ile ayni gün neş
redilen bir haftalık hava hü
eoınları bil!n~ ve İngiliz ha
va na:ztrınm beyanatı, İngiltere
n in bu hedefe varmağa çalıııtıkı
nı gö.tennelı: tedlr. 

ABİDİN DA VER 

inglltere dayanıyor 
(Ba:taraı 1 inci sayfada) 

•Taarntz Fransaya te11cih edil
diğiııdenberi endi§e ıçinde haf
talar geçirdik. End4e bakidir. 
Fakat hiç zaman kaybetmediği
miz ve yeriıu:Uı otan itimadımız 
gittikçe kuvvetlenffl4tir. Niçin 
böyle olduğunu size söyUyece
{iim: 

Hava tayyarelerimiz, 3/(llnız 

imha ettikleri diio'11Uln tayyare
lerinin adedi ile değil, ayni za-
11ı.anda dÜ§man üslerine, fab

rikalarına depolarına ve teşki -
l.citına yaptlkları kuınıetlıi hü. -
cumZarla f ailayetlerini gösteT -
mektedirler. 

DÜŞMANIN YAPTIGI 
HÜCUMLARIN NETiCESİ 

Di4manm yaptığı hücwmla -
rın neticelerini görebiliyoroz. 
Bunla,. ciddidirler, Fakat on!a-
1"a ta ha mm ili ede biliriz. Göre -
memekliğiımize rağmen tayyare
ci!erimizin düşmanın maddi men
balarına verdikleri muazzam ha-
8an biliyoruz. U:ı:u.n zamandır 
memleketin beklenen istildııı ge-
11e telıir edi!~ti1". istil<iya ge
m de teşebll'ils edilebilir. Fakat 
Hitler tariferinde gecikmiştir. 
Her geçen hafta irti!a tq ebbü.
niAün m.ilfkii.ldtını ~a
dır. 

Ordunun ve sivil hayatın her 
tıi:r sınıfında maneviyatın bmul
mam~ oldu~u teyid eden Att
lee 'beyanatına şu suretle devam 
etmiştir: 

cHepimiz bu hırrbin içindeyiz. 
Hava hücumlarında öleni.er bir 
kara muharebesinde ölen ıuk<ır· 
ıer gibi vatanları için ölmüşler
dir. Çünkü şimdiki hava hücum
ları hassaten fabrikalm', liman
larımıza veya u.mıım i h Uımet teş
kil<itımı.za tevcih edilmemekte fa
kat milletimizin tqıdığı zihm
ııete karşı yaf>'lmaktadır, 

Hitler en ağır mağlubiyete bu 
•ahada uğranı..şur .• 

:İnıtiliz işçilerinin bkt tul -
muş olmak şaibesini rrodettik-

O /o 5 Faizli Ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satışı 

KArgir t»r dUkkAnm tam.amı 

Oç !<aUa cıokıııı odalı iki ııotalı 
ahşap bir evin ıamamı 

Üniversite Rektörlüğünden: 

500 

800 

Fen Fakültesinde cGalenik.> doçentliii açıktır. Namzetlerin yabancı 

dl! imtihanları 2 birinci kanun 19~0 pazartesi 'günü tyapılacaktır. İstekli
lerin sıhhat raporu, beş fotoğraf, nüfus tezkeresi örneği ve hüviyetini 
gösteren !işlerile .fişler tedris işleri kaleminden !stenecekür.> 15 ikinci 
tep-in akşamına kadar rektör!Oğe müracaaUan, (8954) 

Beykoz tümen satınalma komisyonundan 
1 - Aşağıda miklar, muhaınınen bedel, muvakkat teminaUarı ;Je i

hale gün ve saaUeri yazılı arpa 18 q lOl 1140 dan iUbaren b.palı olarak ek
Biltmiye konulmuştur. 

Z - İsteklilerin kanuni vesikalarile birlikte teklif mektuplanm Jhale 
BOatinden bir saat evveline kadar Beykoz Halk Part.isi blııasındaki aske-
ri arttırma ve eksiltme komisyonwıa ve.rmeler.i. (8653) 

Cinsi 

Arpa 

Arpa 
Arpa 
Arpa 

Arpa 

Malımmaea 

Mllı:tan bedel 

Ton Lira 

1100 
1100 
1100 
ııoo 

1850 

82500 
71500 
77000 
77000 

107250 

JıluTakkat 

konlnal 
Lira 

İlıale ı;llnll 
ve tarihi 

5375 
4825 
5100 
5100 
661'.I 

8/ L Teş, 940 salı 

9/ 1. Teş. 940 çarşamba 
10/L Te:;. 940 perşembe 
12/ l , Teş. 940 cumartesi 
14/L Teıı. 940 pazartesi 

imtihanla Memur alınacaktır 
lnhis•rlar Umum Müdürlüğünden : 

Saal 

10 
10 
10 
10 
10 

A - T~tımızın taşradaki münhal memuriyeUeri ıçın istanbulda 
14/10/940 pazartesi günü bir müsabaka imtıhanı Y'Pılacaktır, 

B - İmtihana girmek istiyenlerin &§ağıda ya.ı.ııı vasıl ve şartlan haiz 
olmaları lhımdır. 

1 - En u orta lalıııi.lini bitirmi§ obualt 
2 - Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak, bilhassa her 

ild lııılde de son yoklamalarını nillus cüzdanında kaydetUrilmiş olmak. 
3 - 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak 
4 - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhha Ui olmak 
6 - Akrabasından olm.ıyan iki zab referans olarak göstermek 
6 - Türk olınnk ve ecnebi kadın \arla evli bulunmamak 
7 - Mektebe devam eder talebeden olmoınıak, 
C - Tılip olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbite ve üç foto.grena bJr

likte Galatada Rıhtım caddesinde Veli Aİemclar hanında umum müdürlüğü
müz memurin ;ıubesine c!0/10/940> tarihine kadar müracaat etmelidir w. 

İMTİHAN MEVZUU ŞUNLAnDffi: 
ı - Hooap ve lıendeae 
2 - Yıı:zı 

a - Umwnl malümat cbayat bilgisi, coğrafya> 
4 - Liaan <kouusma ve yazma> ihtiyaridir. 
Ecnebl llaana vlk.d bulunanlar hangi l1sanı bildUtlerini dllekçe)erlne 

7aı:malıdırlar. 

N OT : 

ı - İmtüum neti~ ayni de recede rxnMlfbk olanlar anundan 
yabancı mana vtkı! bulunımlar tercih edilir, 

2 - :fmtiha.nda kaza 0 anlann nıuvattak.ıyet ve tahsil vaziyeilerine gö
re baremdeltl dereceleri üzerinden ücreUeri t.Mlt ediı..rek tayinleri yapılır. 

S - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi tebliğ tarihinden itibaren on beıJ 

gfu:ı :zarfında kabul ile vazifesi başına g;itmlyenlerin tıı,yin hakları lptal edi-
lir. <8611> 

Beykoz tümen satınalma komisyonundan 
1 - Aşağıda ihale günü ve BOati ile muhammen bedeli ve muvakkat 

teminatı yaııl:ı iki kalem yem kaplı olarak 18 eylül 940 dan ltıbaren on 
~ gün müddetle eksiltmfye konulmııştur. 

2 - İsteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektup
lanru kanuni v .. iltalarile birlikte Beykoz Hallı: Partisi binasındaki askeri 
ıarttırma ve ek.sJ.ltme komisyonuna vermeleri. (86.$2) 

lluhammen. Muvakkat 
bedeli teminatı İhale 

lerinı söyliyen Aillee şunları i- Cinsi Ton ~ü Lira Lira Saall 

23 Eyliilden 30 Eylule kadar 
Muhtelit hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkıt gUn ve saatleri ve kalkacaklar.ı rıhtımlar 

Bartm haUma 

Madanya hattına 

Bandırma ha.Uma 

- Salı 12· de (Güneysu), Perşembe 12 de (Cum
huriyet) ve pauıJ' 18 do (Ak• u), Galata rıb
tırmndan. 

'- Salı 18 de (Anafarta), Cuıruırtesi 18 de (An

talya), Slrl<eci nhtunından, 
(NOT; Ana!arta vapuru İneboluya kadar gj

decelttlr,) 

- Salı perııenıbe '"" pazar 9,30 da (Ujur), Top
hane rıhtımından, 

- Pazartesi 13, salı 9,50, çarşamba, perşembe 
ve cuma 16 da ve pazar 8,15 de {Sus) . 
Ayrıca cumartesi 14 ve pazar 19 da (Ma

rakaz). Galata rıhtımından . 

- Pazartes i, salı , çarşamba ve cuma 8,15 de 
(,:Marakaz) . Galata rıhtımından. Aynca çar
şn.nıba 20 de ve cun1artesi 20 de (Konya). 
Tophane rıhtımından. 

Karabfg""t. ba~tına - · Sal.l 19 da (Seyyar), cuma 19 da (Mersin). 

İmılr olll"'al lıaltma 

Tophane nbtımmdan, 
- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhlınwıdan, 

1 - Çarşamba 15 de (Bursa ), cumartesi 15 de 
(Ülgen), Sirkeci rıhtımından , 
(NOT: Cumartesi postası İzmire kadar gi

decektir.) 
- Salı il de (Kadeş), pazar 11 de (KA<:leş), 

Galııta rıhtımından. 

- Perşembe 13 de (Tırhan), Galata rılıtımın
dan. 

Mersin - lskendcrun yolcu şilep postası 
(DUMLUPINAR) vapuru 23 eyliil 940 pazartesi ırtınll nal 18 de Sir

keelden fi lep postası olarak Mersin • İslı:enderu.n 7ohına kalkaeal<lu. G!WJ 
ve dö.niişi.e yükü oJaıı iskelelere uirı7aa.Jıtır. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malfuııat aşağıda tele
fon numaraları yazılı Acen tele rimizden öi'reuilebillr. 
Galata Baş Acenteliği Galata Rthtmıı Limanlar Umum 

Galata Şube Acenteliği 
Müdürlültü binası altın<la. 42362 
Galata Rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliği ıbinası altmda. 40133 

Sirkeci Şube Acenteliği Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 
(9024) 

ile 

'İSTİKLAL .LİSESİ 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

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

~lar Umum MüdürlüQUndan 
Muhammen -·il % 7,5 

Eksiltme 

1 
Cimi Jllllı:l3n Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 
~-----~-~-~~~-------~~~-=-~-
Resim çerçevesi 
2 M/m lik ambalij teli 
Muhtelif çelik malzemesi 

655 adet 
1500 kg, 

74 kalem 
I - Şartname ve çelik malzemesi 

rıda cins ve miktarları yazılı üç kalem 
lerle satın alınacaktır, 

5l26 -
1200 -

384 45 Kapalı zart 14 
90 - Açık ek. 14,3~ 
- - Pazar4k 15 

müfredat listeleri mucibince yu.ka
malzeme hizalarında gösterilen iısul-

il - Muhammen bedeller~ muvakkat teminatlar~ hizalarında yazılıdJr, 
III - Eksiltme 7/X/94-0 pazartesi günü Kabata:;ta levazını ve mübayaat 

JUba:indeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
r.( - Şartname ve müfredat listesi sözü geçen 1Ubeden parasız alına

bilir. 

V - Kapalı url münakasasına gi recekler mühürlü teklli mektuplanm 
kanun! vesaikle 7fu.de 7,5 güve.n;me parası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek kapalı zartlannı ihale ıı;ilııü eksiltme saatinden bir sa
at evveline kadar mezldlr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver
meleri ve diğer eksiltmelere ~eı de yüzde 7,5 güvenme P•ralarile 
yukarıda adJ geçen komisyona müracaatları. (8900) 

Beykoz tümen satınalma komisyonundan 
1 - A,ı'ağıda müıredatı, miktarı, muhammen bedeli ve muvakkat te

ıninatıarı ile ihale: gün ve saatleri yazıh sade yaiı 18 eylül 940 dan itibaren 
on be~ gün müddetle ve kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 

2 - 63360 kilodnı ibaret kısma tı:ıptan teklif mektubu verildiği gibi 21120 
kilo olarak Uç parça halinde de teklif mektubu verilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikalarile birlikte teklif: mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Beykoz Halk Partisi binasındaki aske-
rt arttırma ve eksiltme komisyonuna vermeleri. (8651) 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo 
l\lnhanımeıı 111. Teminatı İhale &1lnti 

bedeli Lira ve tarihi Saati 

lave etmiştir: •Sade yağ 63360 79200 5250 9/1, Teş, 940 çarşamba 15 

c]ngiltere mıı.ha1'ebesinin har- Yulaf 550 • 35750 2683 15 7/L Teı;. 940 Üç parça olduğunda 
bin nazik noktası olduğunu zan- Yulaf 1100 71500 4825 16 7/L Teş. 94-0 pazartesi her biri için> 21120 1980 9/J , Teş, 940 çarıamba 15 26400 
ncdiyorom. Bu hücumda, mağ- .

1 1 
Sade yağ 21120 264-00 1980 !l/1. Teş. 940 cuma 15 

~ue~G~~ıf:~.:~;;ne:~=~~ bir 1 s J AN Bu L 6 E LE D 1 y Es 1 N o E N s._· d_e_y_a_i! _ ____ 2ı_ı_2_o ___ u_4o_o __ ı_ll8_o __ ı4_1_ı_. _T_eıı_._94_o_P_._eıı_•_•_ı· _ı_5_ 
Daha beter şeylere takammıül 1 U k 1 v d 

etmek!iğimiz l<lzım geıebilir. Ko- .. ----------~---------· niversita re tör UgUn en : 
!ayca nikbin olmamalıdır. Fakat 
itimad etmek içi• !azım olan se
beplerin hepsi mevcuttu,-. 

Beşeriyetin <itisini emniuet al
tına almak için lngilte,-ede biz 
sai;lam duroyoru.z, Hit!"1" ma/j
lUp olunca, yem bir dü.nyayı ve 
yeni İngiltereyi geçen eski ıile-me 
nazaran daha iyi ve adil bir te
mel Ü.zerine kıı.rmak için gayret
lerimi."i hiisnüııiyet sahibi erkek 
ve kadın!armki ile birleştirece-
ğiz ... 

1342,87 100,72 

U07,65 113,07 

Sebze rıan SCtgıs:c ıuat '9"C ner.narında 7a.parna:c.k tel 
kafes ve .saire inşaatı. 

Taksim bahçesine ilhak edlleı:ı Dalicıhlı: k:lübüııün elektrik 
tesisatı. 

4.45!' ,55 335,00 Silivri dispanser binasının ikınali inşaatı, 

Orta öltı-etim müesseSeleine "1bllllcı dil ölretmeııl yetiıtirmelı: ınak
ııadilo geçen yıl İstanbul Üniversitesinde açılmış olan Fransızca, İııcilizce ve 
Almanca kunlraına bu yıl da aşaiıda 7aıılı farllar dahiH 0 de yeniden 66 
talebe alınacaktır, 

Bu talebe bir 1ıl İstanbul tlniversitesindelti yabancı dil kurslarına de
vam edecek bu milddet zarfında her birine ayda 30 ar lira harçlık verile
cektir. Bu bir yıllık tedrisa Lta muvatfak olanlar siyasi vaziyet normalle~
üği takdiı·de tahsillerini takviye etmek üzere, bir yıl da dilini öğrendikleri 
memlekete göcderileceklerdir. Bu la!ebenin seçme sınavları 5 - 7 teil'iıı ııi!D
lerinde ist.;:J.nbul Üniversitesinde yapUacak.1.u·. 

SJn~va iştirak edebilmek için: 
ı - Türk olmak 

• •-• S i R K E C İ--ıl 

Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayn, ayrı 
açık eksiltmiye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muamelat müdürlüğü 

kaleminde görülecektir, İhale 30/ 9/ 940 pazartesi günü saat 14 de Daimi En

cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları; ihale 
tari'hinden 8 gün evvel (Silivr i dispanseri için Nafıa ve diğer işleri için fen 
işleri) müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait Ti-
caret Odası vesikalarile ihale günü mua,yyeo saatte Daimi Encümende 

2 - Yerli veya :yabancı bir kolej veya liseden veyahut bir öğretmen o
kulundan mezun olmaJt colgunluk Şart değildir.> 

Salkunsöğüt Demirkapı 

Halil Sezer 

ll••K•s•:D•rı<ı•'~.~.:.~ •. :.~llr•:•tası•ed•n•~•:•~•·-

bulunıruılarJ, (8730) -
Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

1 - Mühendis kısmı giriş imtihanları l. Teırinkvvel 940 salı günü :ya
ln!acaktır. Kayıt olunanların karne!erile o gün saat sekiz buçukta mektı:p
te hazır bulunmalan. 

2 - Fen memuru kısmı giri:ı iıntihan1arı günü aynca il.in olunacafı. 

3 - Tedrisa!A 21, Teşrinievvel 940 pazartesi günü ba~lanacağı ilan 
olunur. (8997) 

3 - Üniversitede 3 birinci teşrin 1940 da teşkil edilecek sağlık lı:o!mis
yonunca muayene edilerek tahsile mani bir hali oJmadığıru bildiren bir ra ... 
por alınış bulunmak ı;arttır. 

Sınavda muvaffak olanlardan tahsil müddeUerinin ilci misli Maarif v-
kAleti emrinde çaJıııacaklarını tesbit eden bir taahhütname alınacaktır. 

Tedrisat her gün Üniversitede sabahtan akı;ama kadar devam edecek
tir. Kuı·s talebesinin hariçte bir işle meşgul olmamJIBl ııarttır. Sın.ava gir

miye talip olanlann en geç 1 teşrin 1940 akşamına kadar İstanbul tintver-
sitesl rektörlüğüne tahsıl vesikaları ve 6 fotolrafja birlikte müracaat et-
meleri !Alımdır. "2~~ ' 

istan~ul levazım'. Amirfigl'~atlnalffia' Kômfsyonu.: İlanları 
• ' <' • l'f " ; < -~ ~r: • ..,.1:_,• 

lllikları 

6312 adet 
6312 • 

11592 • 
4200 > 
2104 • 
2104 • 
4208 • 
4208 • 
4208 • 

7.5 kilo 
3,5 > 

2104 adet 
2104 • 
4208 • 

4208 • 

Tutan 
Lira Kr. 

189 36 
132 55 

347 76 
547 04 

1578 
263 
315 60 
2ıo 40 
105 20 
18 ) 
ıo 50) 
37 87 
42 08 

841 60 

147 28 

lılıi 

lemlnalı 

Ura Kr. 

14 20 
9 94 

26 08 
41 03 

118 35 
19 n 
23 67 
16 76 
8 
2 14 

2 85 
3 l6 

63 13 

11 05 

C 1 D 1 1 

Dört köşe ha ika 
2,5 santimlik lek dilli çıJnrıkJJ 

toka. 
2,.5 santimlik çi!l yanlı toka. 
Çeki çengeli, 
Kantarma demiri 
4 santimlik koçan tokası 
Paldum b~ halkası 
4 santim paldum ucu tokası 
Hamut burgulu halka 
2. St. Bakır perçin çivisi 
2. SL bakır perçin çiv.isi pult 
1 ,5 St. tek dilli toka 
2 St, tek dilli toka 
4 St. çift yataklı hamut kol kAYııı 
tokası 

3,5 St tek dilli toka 
2104 > 1387 60 104 07 I • nut ağacı 
2104 > 263 19 7~ Çavdar sapı simit 

Yukanda ~azdı rrı.aJıemelerin pazarlıkla eksiltmesi 27 /9/94.0 cuma gQ 
nü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacak• 
tır. Nü.munele.ri komisyonda &:örülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli 
saatte komisyona gelıneleıi. (413 - 8981) 

* Mlk:tan 

2104 Adet ipyular saın 
3816 Metre çeki halatı 

Yukarıda mile tan yazılı ip ve halat 27 /9/940 cuma ıünü saat 15,30 
da Tophaneck Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 6269 lira 92 kuruş ve ilk temınatı 470 lira 24 kW'UŞtur. 
Nümune ve aartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikaJarile bel-
li ... aıte ko. na gelmeleri. (Hl • 8979) ... 

Kuleli askeri lisesinin kaloriler 
tamirinin pazarlıkla eksiltmesi 
24/9/940 salı günü saat 15,30 da Top
hanede Lv. Amirliğj satın alma ko~ 
misyonunda yapılacaktır, Keşif be
deli 999 lira ilk teminati 75 liradır. 

İsteklilerin yüksek mühendis veya 
ka!.orifer mütehasmsı olması şart-

tır. (388 - 8671) 

Kilo 

54,000 Saman 
77,277 Kuru ot 

H arp Ak.adem.isi için yukarıda 

mi~tar.ı yazılı saman ve kuru ot mü
tealıhid nam ve hesabına 25/9/940 
çarşamba gü.nü saat 15 de Tophane
de Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 7124 lira 81 
kuruı; ilk teminatı 534 lira 36 kurus
tur. Şartnamesi komisyonda görü
lür. İ stekliler.in belli saatte komisyo-
na gelmeleri. ( 394 - 8865) 

* Kamyon ve motosiklet yedek ma
kinelerile atölye malzemesi 24/ 9/940 
salı günü saat 15 de Tophanede Lv. 
.Amirliği satın alına komisyonunda 

pazarlıkla satın alınacaktır. İstekli
lerin teminatıarile belli saatte ko-
misyona ıelmeleri. (414 • 9017) 

* 2000 kilo kadar beyaz peynir alına
caktır, Pazarlıkla eltsiltmesi 24/9/94-0 
salı günü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklHerin kat'i temi
natlarile belli saatte komisyona gel-

meleri. (399 - 8870) 

* 
36 ton sade yaliı alınacaktır, Pa

zarlıkla eksiltmesi 24/9/940 ııalı 

rtınil saat 16 da Tophanede İsi. Lv. 
Amirliği satın alma lı:omsiyonunda 

:yapılacaktır, Tahmln bedeli 49,000 
lira kat'! teminati 7350 liradır. Şart
namesi komisyonda görülür. İstek
lllerin k anuni vesil<alarile belli sa
a tte komisyona &elmelerl. 

(395 - 8888) 

500 adet gemici feôeri alınacaktır. 
Pauırlıkla eksiltmesi 26/9/940 per
,.,mbe günü aaat 15 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin getireeek
leri ntimunelerden beğenilerek alı -
nacağından isteklilerin nümune ve 
teminallıırile belli saatte komisyona 
gcl.ı:neleri. ( 409 - 8920) 

lif 
38X7 bit adet iç ve ciıt Jil.stilt alı

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 'Ul/8/ 
940 salı günü saat ıs de Tophanede 
Lv. Amirliği .,.tın alına konıisyonwı
da yapıla<:Utır, Tııhmin bedeli 287 
lira 30 kUrU:i teminatı 43 liı·a 50 ku-

ruııtur. Taliplerin belli saatte komJ&. 
yona gelmeleri. (418 _ 9019) 

* ))Qkuz milyon alüminyum çadır 

düğmesi alınacaktır. Pazarlıkla ek .. 

siltmesi 27/ 9/ 940 cuma günü saat ıa 
da Tophanede İsi, Lv, Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 38,700 lira kal'! te
minatı 5805 liradır, Nümunesi ko -
misyonda görülür. Taliplerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(417 - 9020) 

DALGA UZUNLUÖU 

T.A.P. 31.79 ın. 9445 Km. 20 Kw 
T.A.Q. 19.47 m. 15195 Km.20 Kw 

1648 m. 128 Km. 120 Kw. 

23 Eyluf Pazartesi 
7 .30 Program 
7.35 Pllıklı>rdan hotif program 
8,- Ajans haberleri 
8.10 Ev kaduu - yemek lisleş 

8.20 Hatif musiki devamı 
12.30 Program 
12.J5 Türk müziği 
12.50 Ajans haberleri 
U.05 Türk müziği 
13.20 Kar~ proııram (pl) 
H.- Kapanış 

18.- Program v~ saat 3J'lll\ 
18.05 Oda mW.i&i (pi,) 

18.40 Radyo caz orkestraaı 

19.10 Fasıl heyeti 
19.45 Ajan• haberleri 
20.- Türk müziği 
20.30 Konuşma 

20.45 Dinleyici ioteltleri (mil%ilı:) 

2Ll O Musilti kaleydookopu 
21.80 Radyo gazetesi 
21.'5 Radyo orkeatrası 
22.3-0 Ajans haberleri 
22.46 Dans müziği (pi.) 
:13.25 Yarınki program 
23.JO Kap~ 

Şişli Terakki 
Lisesi Müdürlüflindeu: 

Esas lalebe kadrolanmu; clolmgş
tur. Devam eden müracaatlar ka.r
flSlllıia sııııflarmıua (Yeni fUbeler) 
açnuya. karar ve.relik. Kayıt olmak 
lstlyenlerin aceJe etmeleri ica.beder. 

PROF. Dr. 

KEMAL CENAP 
Muayııınehanesini ve ikametgAhını, 

Taksim Doiu Palas Apt. (Stadyuno 

kaqısı) na nakletmişür, Tel: 43963, 1 
B~en i'1haren hasta 

kabul edeı, 

lstanbul limanı Sahil Sıhhiye 

Merkezi Satınalma Komisyonundan 
1 - M.erkez..imiz müstahdemini için nümunesi veçhile cl53> takım 

maa ~sket kışlık elbise ile <9> adet kaput ve •40> takım punto! caket ve 
40 adet tulum ~çj elblı>csi yaptırılacaktır. Elbiselerin beher tak.mu maa 
kasket c26> lira «25> kunı,Ş kaputun beheri <20> liı·a işçi elbjselerinin be
heıi 550 lı:urtıştan muhammen tutarı <4636> lira •25:> kuruştur, 

2 - Eksiltme 4/10/940 cıuna günü saat 14 de Galatada Karamustafa 
paşa sokağında mezkOr merkez sabn alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme açık olacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnamelel merlnzimiı levazımından paraıız alınır. 

5 - Muvakkat teminat parası <34'1> lira c72> kuruştur. 

6 - Ek.siltmiye gireceklerin terzi olduklarına dnir 1~ senesi Ticaret 
Oda& veai!rnlarını ııöstermeleri ııartbr. (8855) 

lM'riYAZ SAHiBi VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 

BASILDIGI YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 


