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MES'UT VE MOS
TERIH MEMLEKET 

Her hıınii lıir macera· 
dan a.acdı, milli lıir •i· 
Y••et tolcip .Jen Tür• 
lııiyc, harlıin onüç c;yın· 
J• o/Jufu 6 ibi, bundan 
•onr. "• •alh o• ..... 
d•t içind• yaıamo.lı o..&· 
n..incl.Jir. Falcal lıarıı 
iı;i11J• y•ı•m•I• ,,ildi· 
li lcadar ı•rcfi ifİll öl
meti ıl• 1.illr. 

Y aıı:an :ABiDiN DAVER 

O
D zmir Fuarında gezen, gülen 

ve eğlenen rahat, emin ve 
neş'eli halk kütleleri arasın· 

da_ dolaşuken İngiliz İmparator· 
lugu pavyonundaki radyo, Lon· 
dra'da, Bukingam sarayının bom· 
balandığını, buna karşılık olarak 
~erlindeki Potsdam ve Anbalter 
~.ta~~?n.larınııı bombardıman e-
ıld1gın1 söylemese, yarı Avru

P~nuı harp içinde olduirunu, şe
bırlerin yandığını, mamurelerin 
Y~kıldığını, insanların öldüğünü 
bıle hatırlamak miimkün olmıya
cak. Halbuki suları, İzmirin e
t~klerini öpeıı koca Akdeniz, ta
rihte hiçbir zaman görülmemiş 
derecede bo.stur; bu mevsimde, 
lzınir limanını dolduran vapur· 
!ardan eser yoktur. Biraz ötede 
Oniki adadan itibaren, Akdeniz 
kıyılan harp içindedir; AsJ·ada 
harp, Afrikada harp, Avrupada 
harp. İzmir Fuarı ise, sulh ve 
sük(ın içinde yaşıyan bütün Tür
kiye gibi, emniyet ve huzur i
çindedir. 

İzmir! saran bn •ilkftn, sulh w: 
saadet havası, o kadar ku'<'vet
lidir ki birbirile boğuşan muha
rip tnilletlere mensup olanlar 
hile yanyana gülüyor, eğleniyor
lar; harbin kanlı zulmünü ve ha· 
>:ıııın tatlı zevkini daha iyi anlı
Yorlar. Fakat Cumhuriyet rej.i • 
tninin bize temin ettiği saadeti 
en iyi takdir edebilecek vaziyet
~e olanlar, biz Türkleriz. Geçen 
k •rple bu harp arasında bir mu-

8Yese yapmak imkanını bulan
l~r, sulh içinde geçen bugünle • 

lrın kı:vmetini çok daha iyi an· 
arlar. 

1915 de bogünlerd.e, Tüı:k yur· 
~~un dört köşesi kan ve ateş 
ıçınde olduğu gibi İzmir de ha
vadan ve denizden hücumlara 
uğruyordu. Çünkü 1914 a~usto • 
lnnda, harp başladıktan üç bu • 
~nk ay sonra, sergüzeşt peşinde 
.?şan politikacılarımız, Türk 

·~.n~Jerile kendi cephelerinin 
Ynkünü hafifletmek istiven Al • 
;ııanlarla elcle vererek bu mem
. eketi ateşe atmışlardı. Bu defa 
ıse, barbin on üçüncü ayında • r•· Türkiye, her türlü sergüzeşt. 
ben ve maceradan uzak, yalnız 
arış için, yalnız istiklal için, 

Yjlnız Misakı Milli hudutlarını 
0

, duğu gibi muhafaza etmek i • 
<~n. maddi ve manevi kuvvetle • 
r~ni seferber ctn1is. silkUn ve sa
a et İçinde yaşamaktadır. 

. Bugünkü Türkin, 1914 deki -
h~n taınamile aksi;.,e olarak milli 
T'.~ ~i:vasct takip etmektedir. 
d~ırkıycnin milli sivaseti ise ken· 

1 Yurduna ve istikliı.liııe doku
~ulınadıkça bütiin milletlerle 
h ost geçinmektir. Türkive Cüm· 
k nriyeti, her biri bir b~hane ile 
i ~lllşularına tecavüz eden, sulh 
kçın tehlikeli meseleler çıkaran, 
3~ döken serJ!'Üzeştci ve emper

i~lıst devletlerden dejpldir. Tür-
'Ye Cümhuriyetiniıı en büyük 

ft ı· . he ıe ı, hudutları idndc yaşıyan 
ki lkın saadeti, hudutları dışında
. . kontc;ularının ve dos.tlar1n1n 
ıyı(' • 'd' ~. ıgı ır. Bu kadar iyi ve dU -
•ıist b' · k' 

0

cd b" · ır sıyaset ta ıp en ır 

llleıniekette elbette barış, emni
Yet ve neş'e hiiküm sürecektir. 
d Türki~·e, lıarlıin ıztırapların • 
dan. talıriıılerinden. sefaletlerin
i en, ınahrumiyetlcrinden, ac
ıklarındnn uı~k mes'ut yaşıyo'r 

ve_ hu hayatı de\·aın ettirmek az
::~•ndedir. Fal.at kararını veruıiş 

ır nıillet olan Tiirk milleti, bn 
;nes'ut ha:\·atını bozınak istiven~ 

t~.re karsı. milli \·azifesinin bü -u . d n ıcaplarını da son haddine ka-
ar Yapntak azmindedir. Bunu 

~s.la unutmamak ıa,,mdır. Barış :L:;'de :;aşamağı bildiğimiz ka -
•ereI içiu ölnıeği de biliriz. 

ABİDİN DAVER 

!NGİLİZ HAVA DAFİ BATARYALARI IŞ BAŞINDA .. 

HAVA HARBi 

Fransa 
sahili 

yanıyor 
• 

lngilizlerin şiddetli 
akını dovam ediyor 
Londra, 23 (A.A) - Hava ne-

zaretinin istihbarat servisi bil • 
diriyor: İngiliz bombardıman 
tayyareleri Boul<>l(lle etrafında 
t<Vrrip işine muntazaman devam 
etmişlerdir. Rı.htrmda bir ııetrol 
yangını vu.kua getirilmiş, ha
vuzlarda motörlü mavnalar ya
kılmış ve fasılalarla kuvvetli in
:!ilaklar işitilmiştir. 

Dönkerkte bir çok büyük yan
gınlar çıkarılmıı;tır. 

Ostend limanı yanan lbir ant
' rcı:ıonun alevleriyle aydınlanmış
tır. 
Sabahın ilk saatlerine kadar di-

.li:er İngiliz filoları. hücuma de ... 
v&.m etmiş ve nakıl \'asıtaları u
zerine ı(l'UP ,ıırup bombalar at -
mıı;lardır. 

Calais limanı pike halinde 
müthiş bombardımanlara ~ğra
tı!mış ve bütün hedefler bölge
sinde derhal yangınlar ç_ıkarıl -., 
mıştır. Dört vapurdan muteşekkı. 
lbir grup şiddetle bombardıman 
edilmiştir. 
Bombardıman tayyareleri Bel

çikanın işgal altında bulunan bır 
çok üslerini bombardıman ettık· 
!eri gibi nefsi Alınanyada da 
mühim bir hedefe hücum etmış
lerdir. (Arkası 4 ilncii sayfada) 

1 

-ASKERi VAZl'tET~ 

17 günlük harp 
İngiltere lehinde 
Almanyanın İngiltereye kar

şı hava akınlarını şiddetlen • 
dirdiği müddet dün 17 günü 
bulmuştur. Bu müddet zar • 

fında Alman ve İn;iliz hava 
kuvvetleri arasında yapılan 
hava harpleri ve karşılıklı 

bombardımanların neticesini 
tel~ik edersek; tayyare, pilot 
zayıalından başka tahrip· edi
len ehemmiyetli askeri he
defler bakımından da İngil . 
terenin lehinde bariz bir 

1 

fark göriirüz. 17 günlük ingil
tere harbinin soıı üç günii Al
man a~ınlarının hızın1 kay
~etm.~ı, buna mukabil ingi-

1 
liz hucumlaruun şiddetlenişi 
de İngiltere lehinde bir va • 
ziyet ihdas etmektedir. 

Hülasa; Alman akınının gev-
şemesi, anudane İngiliz müda
faası herhangi bir istil3 endi
şesini şimdilik uzaklaştırmış· 
tır. Yeni ve mühim hadisele
re intizar edilmelidir. 

AKD~İZDE : İngilterenin 
denizlere hakimiyeti dün de 
kendini göstermiş ve bir İn • 
giliz filosu Sidi • Barraniyi 
müessir bir şekilde bombar • 
dıman etmiştir. 

Mısırın bir istila hareketi 
vukuunda, İngiltereniıı ya • 
nmda derhal harbe başlıya • 
cağı hakkındaki kararını mü
temadi tekrarı ve İngiliz esas 
müdafaa hattı öncülerinin cid
di harekatı Libya cephesinde 
muvakkat bir sükiın temin 
etmiştir. • • 

Kral Jorj 
Dün nutuk 
Söyledi 
" İngiltere daima 
mevcut kalacaktır,, 

Londra, 23 (A.A.) - Reuter: 
İ.nıtiltere Kralı Altıncı Qrorge 
'bu akşaım radyo ile neşredilen 
bir nutuk söyJeınjştir. Kral de
mistir ki: 

•1939 eytillündenberi bir çok 
şeyler oldu. Bazı büyiik millet· 
ler çöktü. O zaman ancak derin
den uğultularını işiı!ebileceği • 
miz kadar uzak olaıı harp, bugün, 

. bizim kendi k.aııııarımızdadır. 
Isti!ii orduları, sahiı!erimizden 
yalnız yirmi mil ötede, Manşııı 
?<arşı yakasında tahşid edilmiş 
bulunuyor. 

Biitün kuvvetim.izi muharebe 
üzerinde teksif ettiijimiz bu an
da, bize cesaret verecek bir çok 
şeyler vardır. Amerikadaki dost
larımız bunu bize bir çok tarzda 
qöstermi.şlerdir. Bu hapteki iz
tırapların hafifletilmesi için Ame
rikanın verdiği ianeler, bu muh
telif şekil yardı7nların en hafifi 
değildir. Londra çarpışmanın 
en şiddetli noktasındadır. 

, Şimdi, sizlere, şerefli yara
., Zarı bulunan Bukingham sara· 
yından hitap ediyorum. Krali-

çe ve ben, burada, en ağı.r SU>" 

rette bombardıman edilm~ yer· 
ler ve çok iztıraµ çekm~ bir çok 

(Arkası 3 iincil sayfada) 

Frans zlar 
Japonya 

ile anlaştı 
-'---•ı---

Japon Kıtaatı Hin
diçinT de ilerliynrı 

BaşvekAletlrI "rebllğl: Fransız Hindiçinisinin haritaııı 

'iNŞAAT MAKiNE VE ALETi BULU- ne~~~ilıı!'ı!:i~~ - Hariciye 
Jaıpon hü.kıimeti, Uzak Şarkta 

NANLAR BEYANNAME VERECEK ~~=~;:~~:Pli~:: 
Beyanname müddeti Cumartesiye bitiyor 

Ankara, 23 (A.A.) - Başve • 1 
kaletten tebliğ olunınu.ştnı: 

10/9/1940 tarih ve 2/14319 sa
yılı kararname ile merıyyet mev
kııne kıonulan koordinasyon hey'· 
etinin 54 sayılı kararı mucibince: 

1 
1 - !kinci maddede cins ve 

nevileri yazılı inşaat makine ve 
iıletlerınin sahibi hükmi ve ha
kiki her şahıs 28 eylul cumar -
tesi akşamına kadar bu makine 
ve ;'ıletlerin bulunduğu vilayet 
valiliğine bir bey ~ame ver • 
met'e mecburdur. 

2 - Beyanname ile bildiri] -
mesi mecburi tutulon inşaat ma
kine ve aletleri şunlardır; 

Sondaj makinesi, artezyen ma
kınesi, taşkırma makinesi. beton 
karı.ştırma makinesi, kompre • 
sör, elektrojen grupu, ekskava • 
t-Or, vı.bratör. 

(Arkası 4 üncü s<t1ıfacla) 

VEKiLLER 
TOPLANDI 

Ankara, 23 (A.A.) - Vekiller 
Hey'eti, bugün saat 16 da Baş -
vekalette Başvekil Doktor Re· 
fik Saydam'ın riy:ısetinde top
lanmıştır. 

::JjSAREfl{R ı 
Biraz insaf !.. 

«Va.t&n• başmulfa.rrıri Ahmet E
min Yalman dünkü b~a.kalMiode, 
Yakup Kadrinin .Yabao.:1 a.d.Jı ro
manL hakkında ya.ptlan neşriyata 

garip bir başlangıçtan sonra cevap 
veriyor. Günü seçmiş bir mcvzua 1e
ma.s edebilmek icin «Bizde &'&r.eteci 
ve muharrir 7etişmlyon g-ibi hü

kümler vermek u.hmetine katla.nan 
Ahmet Emin yaz.ıs mm blr 1 erinde 

f()yle diyoJ': • 
, Yazı yazanlanmızın büyük bir 

kısmı kendi aralarında zümrelere 

(Arkası 4 iincü saııfada) 

ı:- .r 
1 • 

• ~" ,. J 

l 1 
j 

İnqilterenin Akdeniz filosıına mensup sa.!,f>ıharp zırn41a nndan Ne!sonun salvo ateşi 

lngilizlerle yapılan' i~GiLiZ 
... k I .1 ı· FıLOSU muza ere er ı er ıyor .,_ 

Dün Sidi-Barra-
Türk- Rumen ticaret itilafı da 
bugün, garın imza edilecek 
iNGILllLER MOHIM MOBAYAATTA BULUNACAK 

Birkaç gündenberi şehrıntlzde de
vam edilen Turlı: • Rumen ticaret 
müzakerelerinin esas itibarjle ta
mamlandığını yazmıştık. İki J;ey'et 
tam bir anla~maya varnu~ardır. 

Anlaşmanın i,n\i'..alanması için Rumen 
hey'etl biikümetinden talimat .is1e • 
miştir. Türk hey'eti reisi Servet Ber ... 
.kin de varılan netice hakkında ma· 

lümat vermek i)zere Ankaarya ı:itmli· 
tir. Bu sabah dönmesi beklen~kte
dir. Anla§manın bugün veya :yarın 

lmza]anması 11>u.htemeldir. Misafir 
hey'et perşembe gücü vapurla mem
Jek.etine dönecektir. 
Diğer taraftan Ankarada İngilizler

le yapılan müzakereler çok mUsbet 
r;ekle ginniştir. İngiliz Aliminin ce
nazesi münasebetile şehrim.ize gelen 
İngiliz mübayeat ıirketi mümessili 

Lord Gl.inkoner bu akşam tekrar ı 
An.karaya döne.cektir. İngilizler bir
kaç gün evvel lzrnirden aldJklan bir 
miktar üzilm ve incirden maada yeni
den mühim miktarda mübayeatta bu
lunacaklardır. Henüz bütün ihracat 

Ara bistanda 

TicaTet Veki!i Nazmi TopÇ'UCğlu 
maddelerimizden umumi olarak ne 
miktarda alacakları kararla~ınaınııı

tır. Fakat bunun çok mühim milc
tarda olacağı e.!Akaclarlar tarafmdan 
temin edilmektedir. 

SON DAKİKA 

niye taarruz etti 
ltalyan tehdidi ciddi:aşince 
Mısır har be girecek 

Kahire, 23 (A.A.) - Reuter: 
İngiliz deniz makamlarının is

lı:enderiyede neşrettiği teblif(: 
Dün sabahın ilk :;aatlerinde 

deni.ı kuvvetlerimiz Sidi • Bar
rani mıntakasındaki dü.şman 
mevızilerine hücum etmişler ve 
l:yl neticeler alınıı;lardır. 

Kahire, 23 (A.A.) - Reuter a· 
jansı. bildiriyor: Düşman müna· 
ikale hatları uzadı,Eiı için İtalyan
ların ilk hatta kuvvetli kıt'alar 
idamesi müşkürntı pek ziyade 
artmaktadır. Mısır hududunda 
lıareka tta !bulunan İnl(iliz kıta a
tı, Almanların zayiata bakmak • 
sızın dalgalar halinde ilerlemek 
ıist~ tatbik etmek istiyen 
düşmanın muharebe kabiliyeti • 
ni #(ii<;leştirmektedirler. Düşman 
bu suretle İngiliz mitralyözleri 
için kütle halinde b.ir hedef teş
kil etmekte ve bir çok askeri bi
çilmekte olmasına rağmen büyük 
bir cesaret ve ısrar göstermekte
dir. Bu arada ilerliyen İtalyanlar 
toprağı karış karış bilen İngiliz 
zırhlı k.ıt'alarının tahrip edici 
ateşiyle karşılaşmaktadırlar . 

(Arkası 3 ilncii sayfada) 
..,,,, 

BUGÜN ............ hiçbir kanlı mu- lngilizler Da-;. 
harebe olmadı kara ateş açlt AGAÇ BANA 

DEDi Kİ .. 
____ , __ _ 

lt.lyan ve Alman radyo

larının verdiği haber 

tekzip ediliyor 
'Londra, 23 (A.A.) - Son za -

ımanlarda, Zeesen ve Roma rad-
yoları Erden hududu üzerinde 
Suudi kuvvetlerinin harekatına 

ve bu mmtakada hasmane hare
ketlerin vakında başlıyacaıtına 

dair tel.aş verici haberler neşret
mislerdir. 

İngiliz istihbarat nezareti, Er
tlenden P"elen ve bu gi:bi haber-
1erin menşelerini tenvir eden 
bir telgrafı neşretmiştir. Bu tel-

( Arkası 3 iincil samada) 

---••t----
Fransız kabinesi mukabe-

leye karar verdi 
Londra, 2.3 (A.A) - İngiliz is

tihbarat nezareti bu akşam aşa
ğıdaki tebliği neşretm~tir: 

Son alınan haberler, Alman -
!arın Dakarı kontro'.'.arı a:tına 
almak için devamlı gay •etler sar
efttiii•ni göstenni.;tı.-. Frnns:z 1 
harp ı:;;emilcrinin, A~manıarın 
müsaa.Cesi olmaksızin yayı~ması 
herhalde imkansız bıı'ıman Tou
kındaa Dakara hareket., düşü • 
r.ulen teşebbüsün haşkJ bir bür
iıanını vermektcdır. 
Haık, n büyük bir k.ısmı Vkhv 

hüklımetinin Berl'ne bovun e~
( Arkası 3 ilncü sa'f/fada) 

İplik ve a u ez· 
f iatı tesbit edildi 

/6rahim Hoyi'nin orijine/ 
o• yeni lelınilı oe tipte 
bir lıüçalı h i 1r. ay •• i.. 

......... 1 
İ K U A M, yeni şöhretler- ı 

le tahrir kadrosunu takviye 
etmiştir. İKDAM'da roman. 
hikave, fıkra, makale ve mü
sahabelerini okuyacağınız ta- ) 
nınınış imzalardan bazıluı: ) 

.Abidin .Daver, Selami İzut, 1 
Nızamettin Nazif, Mahmut ) 
Yesari, Suat Derviş, İbrahim / 
Hoyi, Osman Cemal, A. Şckip. / 
~akir Hi.zım, Gen~ra_I Koç~r, / 
Hamid Nuri Jrnıok, Fnık 

1 Bercnıen, General l\I. N., Zi;\·n 

Şakir, Sef;ddi. Karanakçı.. ı 

y 

>. 
R 

Ni;ıı .. m.ttin Nasif'in 

yeni bir miisahobui: 

' 

1 1 

Vekaletinin tebliği N NAM\KKEMAL 
( y azıo.ı 3 iincü uy fa da) , .. iiiiiii._._iİiiiiiiiöiiiiiiiiöiii-iiii;;iiiii--..ı ... 

/ktısat 
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GÜNÜN TENKiTLERi===== 

Defterdarlık Banka aibi işlemelidir 
Yazan : ZİYA ŞAKİR 

Muaviye, yüksek bir fesahate ve 
parlak bir natıkaya malikti 

Yüksek yağ f iatları lrHastahaneıere~;ı~ 
aynen kabul edildi ı inşa, tamir isleri 

) 

On sekız eylill tarihli sayımız. 1 
da intişar eden: •Defterdarlıklar 
banka gibi işlemelidir• yazunız 
üzerine İstanbul Defterdarlığın
dan aldığımız mektubu aynen 
neşrediyorın:: 

izzet Sedes 

darlıkla ilgili bulunmakta, bu 
münasebetle Defterdarlık gi'e
sinden bizzat para almakta ve 
bu münasebetle para alanlarla d• 
temastayız. Bugüne kadar mu -
ayyen hadiseler üzerinde esaslı 
•ikıiyete değer güçlüklere tesa
düf etmediğimizi söylemek iste
riz. Esasen •De(terdarlıklar ban
ka gibi işlemelidfr· den kasdi -
miz-, maliyeden alacağı olanla -
nn bankaya gittikleri zaman ko
laylık, maliye gişeler.inde ise 
güçlük çektiklerini tebarüz et -
tirmek değildi. Tadil ve ıslahını 
temenni ettiğim.iz şey resmi da
irelerdeki tediye şartları, bu hu
sustaki mevzuat, Defterdarlığın: 
•Tediyat nereden yapılırsa yapıl
sın, tiıhi olduğu muamele tama
men aynidir- dediği tediye mu
ameleleridir; resmi dairelerde 
bankaya götürülecek çeki kes -
tirinceye kadar vaki kırtasiye -
ciliğin ıslah ve tadilini temenn.i 
ediyoruz. Kasdimiz Defterdarlık
lardaki memurlann güçlük çı -
kardıkları deitil, mevzuatın ışt 
uzatmasıdır. Bir bankadan yils 
bin lirayı azami bir çeyrekte 
tahsil etmek kabilken, resmi bir 
daire veznesinden yüz kuruşu 
as,e:ari bir saatten evvel tahsile 
imkıin yoktur. Halisane temenni
miz şudnr: Resmi dairelerdeki 
tediye ve tahsil sistemi banka 
tahsil ve tediye sistemi gibi ol
sun. 

Her şeyden evvel şu hakikati 
kabul etmek lazımdır ki (Mua
viye), alelade bir (türedi) değil
dı. Bıfilıs, çak mühim bir şah
siyettı. Ve onu, (Arap dahileri) 
arasında sayanlar kat'iyyen ha
ta etmemi.şlerdi. 

Muaviye, hiç şüphesiz ki mü
him i>;~ ııörmeic, büyü1< insan 
kütlelerini idare etmek ~in ya
radlımıştı. Bu kudret ve kabi
liyetini de, daha pek genç ya
şında ı;:österrniye başlamıştı. 

(Mekoke) nin fethine kadar, 
babası (Ebu Süfyan) ın ~lerıne 
yardım ediyordu. Ve kabile da
valarında hakem olara<k, daima 
isabetli kararlar veriyordu. 

Melolreıiin fet:hinıi miitealdp 
tıabası, anası ve biraderi ile bir
hkte isliiıniyeti ka:bul etti. Fa
.kat kendisi, ç.,~,tanberi müslü
man olduğu halde, ailesinden 
kork tuğu için bunu Sa'kladı.itını 
iddia ederdi. 

bir şey sezdiıvnemesi idi ... Hat
ta, Şam va1ilitıini de, ancak bu 
sayede elde etmişti. 

.Muhtelif vesilelerle arze~ 
tiık ki, iMuaviyenin men.sup ol
duğu (Emevi) ailesi, (Resı'.llü Ek
rem) Efendimizin mensup bulun
dı.ııkları (IHaşmtl) hanedanının 

ezeli diismanı idi. Muaviye i
se, bu ha:ıedanının en ııütide 
erlt.lııından olan (AH) ye kar
sı en derin husumet hislerile 
müt.ehassisti. (AJlJ nin kahra -
.ınanlığını, yüksek faziletleri do
layısile herlresin ııösterdiiıi ih
tiramı çeKemiyordu. Vakıa bu 
hıslerini, münı!kün olduj(u ka
dar (Ali) den sakhyordu. Fa
kat bütün ketumiyetıne raf( -
men, zaman, zaman, herkes bu
nun farkına varıyordu. 

(Muaviye) bu hissiyatını, an
cak Halife Osmanın vefatı mü 
nasebetile alenen gösterdi. (Ali) 
nin hilfıfetini kal>ui etmedi. Os
manın ikanını bahane ederek, 
onun aleyhinde harekete geçti. 
Saffeyn muharebesi. hakem vak'
ası ve saire gtbi hadiseler, hep 
o eski kin ve ııayizin net:celerin
den başka bir şey deitildi. 

Mürakabe komisyonu zeytinyağ Hatlarına 
ıam talebini reddetti. Kar nisbetleri yükseldi 

F i•t mürakalıe komisyonu dün topbnmış, gıda madılelerine 
ve sadeyağlara yeni satış fiatları tesbit etmiştir. Belediye 

ikt~t müdürlüğü yaptığı tetkiklerde yağ fialarının yükseltilmesi -
ne luıum görmüştür. Esbabı mncibe olarak yağ fiatJarının istihsal 
merkezlerinde arttığı gösterilmiştir. Bunun üzerine Trabzon yağla -
rına toptan 110, yarı toptan ll5 ve perakende 125, Urfa yağlarına 
toptan 135, yarı toptan 140 ve perakende 150 kuruş fiat konmuştur. 
Esasen piyasadaki fiatlar kendi kendine bu seviyeye yükselmiş ol -
duğundan fiatlarda bir deği iklik olmıyacaktır. Belediye ve fiat mü
rakabe komisyonu piyasadaki fiatlan aynen kabul etmişlerdir. Yeni 
fiat tesbitinde Tr•bzon yağlarının perakende satışları için evvelce 
kabul ewlmiş olan yüzde 15 k.lr nisbeti yüzde yirmiye ve yine .,,... 
kiden gıda maddelerinin perakende satış için tcsbit edilmiş olan 
yüzde 10 kar nisbeti de yüzde on beşe çıkanlrnıştır. Zeytinyağı !i
atlarmda ?a tenekelerin pahalılandığı ileri sürülerek zam istenmiş, 
fakat komısyon tenekelerin geri iade edildiğini görerek l>unu reddet
miştir. ---
Olgunluk imti
hanları neticesi 

Sivrisinekler-
4e mücadele 

1 Müstacelen yapılması 

icin listeler hazırlanıvor 
Şehrimizdeki Belediye has

haneleri müdürleri ile Bele -
diye şubeleri müdürleri' dün 
Belewyede bir toplantı yap -
Illl$1ardır. 

Bu içtimaıla, Koordinasyon 
hey'etinin son kararını taki -
ben alınan inşaat müsaadesi 
üzerinde ıtörüşülmüştür. 

N eticcde, bu müsaadeye is
tinaden Belewye hastanele -
rinde ve her kaza dahilinde 
yapılması icap eden en licil in
şaat ve tamirat işlerin.in liste 
halinde tesbit olunması karar
laı;tırılınış, müdürler en lü . 
zunıl u işler hakkında izahat 
vermişlerdir. Hastahanelere n· 
it in~aat diğer her nevi inşa· 
at ve tamirata tercih oluna • 
eak ve listeler •Ür'atle tekem
mül ettirilecektir. 

"!!!!!!!!!!!ı 
l 
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ADLiYE ve -POLiS 1 

İkcbm Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürlüğüne 

•Devlet ted.iyatı esas fübarile 
Merkez Bankası olan yerlerde 
me:r.kı1r banka, olmıyan yerler -
de Ziraat Bankası vasıtasile ya
pılmaktadır. Yalnız muayyen bir 
miktarı geçmiyen ufak tediyat; 
sahiplerinin bankaya kadar git
melerine mahal kalmamak için, 
kıılaylık olmak üzere, Maliye 
veznelerinden yırpı!maktadır. Te
diyat nereden yapılırsa yapılsın 
tabi olduğu muamele tamamen 
ayni olduiTundan Maliye vezne -
!erinden ödenecek paralar için 
diğerlerine nazaran bir güçlük 
mevzuubahs olamaz. Maamafih 
tatbikatta muayyen hadiseler ü
zerinde bazı müskü!ata tesadüf 
edilmişse bunlar tcsbit ve izah 
edildiği takdirde Defterdarlık -
ça bu hususta derhal tetkikat 
yaptırılacaktır .• 

* İstanbul Defterdarlığının neşri-Cıdden ~ :oeki idi. Küçük 
yaşta okuyup yaıımıya heves et
miş... O devrin bilgilerine dair 
pek ook şeyler öğreı:ı.mişti... Ni
tekim (Rewlıilla.11) EJrend.iımiz 

de onun zekasını ve maliimatını 
takdir ederek kendisini (katip) 
!eri arasına !kabul e1ıınişti. 

Muaviye, yüksek bir fesahat 
ve belagate, parlak bir natıka 
kuvvetine malııkti. Fakat onun 
en mühim vasfı, son derecede 
sakin, her şeye kar:;ı sabır ve 
taharrunüllü, maksadını temin e
dinceye koclar hissiyatından hic 

(Ali) nin bu fani cihandan 
el çekmesi bile, onun kalılıiııde
ki buüuz ve adaveti silemedi. O
nun hayatında oldu,{[u gibi, ve
fatından sonra da cami ve mes
cit minberlerinde ona küfürler 
ettirdi ... Hiç şüphesiz ki bunlar, 
Muaviyenin hayatına, şeref vL-

Muvaffakıyet nisbeti •ıı· 
cak yüzde 20 dir 

Orta mektep ve liselerde dün
den ibbaren Devlet imtihanları
na baslanılınıştır. Dünkü imti -
hanlara ııirecek talebelerden de 
ekserisinin maalesef muvaffak 
olamadıkları anlaşılmıştır. 

Haliç sehi.leri için 5 bin 

lire yardım istendi 
Şebrımizde sivrısinek müca -

delesinin arttırılacağını haber 
vermiştik. Belediye Reisliği sıh
hat müdürl~ü ile bu hususda 
temas ederek yeniden bazı semt
lerde de mücadele yapılmasını 

okararlast>r.mıştır. Bu maksatla 30 
ton mazot satın alınacaktır. Di
ğ'er taraftan bilhassa Hal.iç ba -
taklıklarının sivrisineklere mü -
him bir yuva olduğu ve iki ~ahil
de de ekser zamanlarda sivrisi -
neklerin ç0ğaldığı nazarı dikluı
te alınarak buralarda da esaslı 

mücadele yapılması zaruri RÖ -
rühnektedir. 

Dün ~kşam bir kavun-· 
)cu bir safıcıy;. vurdu 

yatımaı nazarı dik.kate alıp, bü
yük bir hassasiyetle derhal ce -
vap vermesini cidden takdire 
şayan bulduğumuzu söyler ve 
mektubun bil!ıa!sa son fıkrası
na tesekkür ederken, on sekiz 
evlıilde intişar eden yazımına. 
yalnış tefsir edilmiş olduğunu da 
ilave ve fikrimizi tavzih etmek 
zaruretini duyuyoruz. 

İstanbul Umumi Meclisi azası 
sıfatile altı scnedenberi Defter -

Bu vesile ile, İstanbul Defter
darlığından, tewye günleri, ita 
imirinin - ki İstanbul Vilayeti 
Mektupcusudur - Defterdarlık 
muhasebesine daha yakın bir 
yerde oturmasını istiyebiliri:r. 

Gizli Fuhuş 
İki ev kapandı ve yaman 

bir tellal yakalandı 
Ahliı.k zabıtası son eünlenle adet

len artan gızll fuhuş yuvalarını bi
rer birer m.e:vdana çıkarmakta ve ka
pamaktadır. 

H.ıber aldığımwı &öre, dün de Ci
hangırde Havyar sokağında 3 numa

ralı evde giZl.i tuhuı yapıldığı Oıi'

renilmiş ve yapılan arqtınnada bir

çok kadın ve erkek yakalanmıştır. 

Fatıcte Kı.ztaşı.nda 30 numaralı Ce

milerun evi de ayni sebeple kapatıl

mı ;.t ır. Bunlardan başka, sohbet del-

1lllıgı yapan Mustafa adında biri de 

Taksiınde bir otomobil içınde ilci ka

dını elli liraya kiralamıya ~ 
yak:alttnmıştır. 

MAARİF --------
Orta tedrisat kadrosu 

Vekalete gönderildi 
Orta mektep müdürleri dün 

maarif müdürlüRünde maarif 
.ınüdiırünün reisliğ'inde bir toplan
tı yapmışlardır. Bu toplantıda ye
ni açılacak olan şubelerle de -
vam etmekte olan kayıt ve ka -
bul işleri ve illtiyaçlar etrafında 
RÖrüsülmüş, muallim kadroları 
vekalete Riinderilmiştir. Kayıt 
ve kabul işlerine önümüzdeki 
cuma günü aksamı nihayet veri
lecektir. 30 eylül pazartesi sa -
bahı da tedrisata başlanılacak -
tır. Bugün de lise müdürleri ma
ıırif müdür!Qltiinde toplanacak -
!ardır. 

recek seyler dei!ildı. (Arkası var) 

' 

ANADOLU 1 
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Boluda gençlik ~rubu 
te~ekkül etti 

Bolu, 23 (A.A.) - Beden Terbi
yesi kanununa ıöre burada dün te
:ıekkül eden gençlik ırupu merasinı
le aÇJ..lnuıtır. Törende vali vekili, par
ti mülettişi, pa.rti ve Halkevi reisleri 
ve kalabalık bir lıa.lk küUesi hazır 
bulunmuştur. 

MALATY~A MEB'USLABIN 
TEM/\SL/\&I 

Malatya, 23 (A.A.) - Şehrimhde 

halkla teınaslarda bulunarak mem.
leketm ve hallan ihtiyaç ve dilekle
rini tetkik ve tesbit etmiş olan meb'
uslarımızm bu tetkiklerine devam. et
mek üzere Akçadağ, Darende, Arap
kir, Ptitilrge, kazalanna &ilmişler -
dir. 

Mi\Li\TYA AVCILA.&ININ 
BAYRAMI 

Malatya, 23 (A.A.) - Malatya av
cıları bııyramJanm dün Dilelı: kı>
yüne Y•Ptıkları bir gezide yapmış
lardır. Geziye vali, parti ımi!etüşi, 
Belediye ve halk.evi reisleri de iş
tirak etmİlle<dir. 

Satış deposu: Rlkanlo Levl halefi 
FİLİPPO LEVİ Bavula han 

No. 1 İstanbul 

--,------~------------· lkda1nın Edebi Tefrikası : 17 

KISKANIYORUM! 
1 Yazan : S E LA 1 1 Z Z E T j 

... ----.~--=-=----------.-..--· - Ya görürlerse? .. 
- Kimse görmez ... İstanbulun 

rn hticra kösclerini scccriz; kim~ 
sderiıı gitmedikleri yerlere gi -
deriz. İstanhulıı her· ber görür, 
beraber tanırız •.• 

_ hi amma yavrum bu dedi
ğ"n .' 'rler neresidir? .. 

Bedia tereddüt edi)·ordu. Böy
le ka•amak çıkıldı i: ı zaman İs -
tanbul avur içi kadar bir yerdir. 
insan en ümit etmedii:i yerlerde 
bir ~ok tanıdığa ra<tlar. 

Ben bir <aniyede bütün İstan· 
bulu ~ö2Icrinıin önüne getirdim. 
İstanbul bir rulet masası gibi 
gözlerimin önünde döndü. Rule
te son parasını koyan müflis bir 
kumarbaz gibi idim ... Ya zarar
larınıı cıkaracak ve vahut biltün 

bütün batacaktım. 
- Bedia dedim, seninle sur 

dışında gezelim mi? .. Sana lstan
bulun kapılarını gösteririm, es
ki tarihi anlatırun ... Eyüp sırtla
rında dolaşırız ... 

Bedianın gözleri yerinden ui!'
rarca!'ına açıJdı: 

- Ne oldun Bedia• .. 
- Sur dı ı d<'diğjniz yerler de 

neresidir? .. Eyüp sırtları nedir?. 
Gülümsedim. Ei{er Bediaya 

Mcksiko civarındaki güneş ma. 
bedinden bahs.etşeydim, ancak 
bu kadar saşardı. Onun i(in u -
zak yer Kilyos veya Küçilkçek
meee idi, fakat Eyüp sırtları! .. 
Bu adem bir seyahatti, bilinmi
yen bir diyara seyahat .. 
-. Peki! Dedi. 

Diğer taraftan eylfıl devresi 
oi,l(unlıı:k imtihanlarında da ka -
zananuyan bir çok talebenin ve
lileri dün de maarif müdürlij.ğüne 
müracaat ederek yeni imtihan ta
limatnamesinden ve imtihanlar
da mümeyyiz hey'etleri azaları -
nın teker teker numara atıp >bun
ları.n vasatilerinin alınması icap 
ettiiii halde müşterek n=ıara 

verilmesinden sikayette bulun -
ımuşlardır. Bu şikayetler tetkik 
edilmektedir. Olııunluk imtihan
larının umumi neticeleri maarif 
müdür!~ tarafından tesbit o
lunmuştur. Bu tcsbite göre, fil
hakika muvaffak olan talebeler 
pek azdır ve şehrimizdeki lise -
lerde eyhil devresinde muvaffa
kiyet nisbeti vüzde 20 dir. 

Küçük haberler 

* Fatihte Bahrisefü ve Çitteayak 
medreselerinin eııaslt bir şekilde Be

lediyece tamir olunmalan kararlaştı
rı~tı.r. Belediye Reislij'i. bu iki 
medreseyi halka ve ailelere kiraya 
vermiyecek, depo halinde kullana
caktır. * Karaağaç mezbahasına yeni bazı 
pavyonlar il:lve edilecektir. Bu me
yanda evveU yeni ve büyük bir yıka
ma mahalli inşa olunacaktır. 

* Şo!ör Süreyy:ırun idaresindeki 
kaınyon dün Osmanbeyde Abdullah 
ve Hasan adlarında iki adama çarp
mış, ayaklarından yaralamış, hızını 

alamıyarak: 131 numaralı tramvaya 
yüklemiştir. Şoför yakalanmıştır. 

* Kasımpaşada oturan Mehmet Do-
. ğan a.rabasile moloz taşırken beygir

ler ürkmüa, arabacı altlarına düşe

rek muhtelif yerlerinden yaralan ... 
mış, hastahaneye kaldırılmıştır. 

* Tepeb~ında Halk bahçesi bek
çisi İsmet, dıvar üzerinden bedava 
varyete se,.reden Tanaş adında birile 
kavga etmiş ve adanu göz.ünden ça
kı ile yaralam~tır. 

iki elini birden öptüm. .. 
Şimdi artık yine mes'udum, 

yine Bcdiaya kavuştum. Onu bir 
çatı altında, dört duvar arasında 
görcmiyeceğim an1ma, olsun; o
nunla beraber, onunla yanyana, 
kol kola sokaklarda gezmek de 
benim için bir saadet. Ondan ay
rı kalnuyayım da ne olursa , 1-
sua • 

* Ne güzel, ne çocukça ı;ıünler 
e:ecirdik. O gezme günlerini hu 
gün hatırladıkça gülüyorum da, 
gözlerimden yaslar geliyor. 

J-lcr za ınan gördüğümüz yer
lerden uzaklarda, yabancı ma -
hallelcr, sanki yeni bir dünyada 
gibi idik. 

Her şey basitleşiyor, vazıh la -
şıyordu. Cazibe kuvveti yoktu 
~anki, hava ciğerlerime, bir dağ 
ha,•ası gibi doluyordu. Hafif bir 
iklimde yaşıyorduk. Vücudüm 
tazelii{e kavusmuştu ... 
Sıçrayarak yürüyordum, güle

rek konu<uyordum, koşmak isti
yordum. Karsımıza bir engel (I

kacak da, yolumuza devanı ede
miyecekmiş ı;ıibi geliyor da, Be
diavı kolundan tutun adeti sil -

Fakat mevcut tahsisatla bu -
nun imkaru olmadığı anlaşılarak 
'belediyeden 5000 lirabk bir müca 
dele tahsisatı daha istenilmiştir. 

BELEDİYi: 

Sütcüler de fiatları 

arttırmak istediler 
Şehrimizde kepek, saman, raz

mol ve kuruot ..ıbi bazı hayvan 
gıdaları fiatlarının; manda ve 
inek sütleri fiatları üzerinde te
sir yapacak derecede arttıkları 
iddiasile süt fiatlarının aybaşın
dan itibaren bazı mandıra sahip
leri tarafından yükseltilmek is
tendii(i haber alınmıştır. Bunun 
üzerine Belediye Reisliği !etki -
kata gecıniştir. Alakadarlar hay
van gıdaları maddeleri üzerin -
deki tereffüün pek cüz'i oldu - ' 
ğunu ve bunun süt fiatlarım 
vi>kseltmesi icap etmediğini söy
lemektedirler. 

Kömür nakliye 

ücretleri artacak 
Bazı uzak semtlerdeki maden 

kömürü depolarında na-kliye üc
retleri arttın!madığı takdirde sa
tış yapılaınıyacaf(ı Belediyeye 
bildirilmiştir. 

F..sıısen nakliye masraflarının 
arttırılmasıiu zaruri ~örerek tet
kiklere geçmiş olan Belediye ik
tısat müdürlüğ'ü yapılacak zam 
miktarını bugün veyahut da ya
rın tesbit edPCektir. 

rüklüyordnm ... 
Çok kere karnımızı, peynir 

ekmek, kavun karpuz, üzümle, 
çöreotlu taze ekmekle doyuru -
yorduk. .. 

Bir hayal alemindeyim .. Niha
yet sonu gele<:ek bir film (evri
liyor ~özlcrimin önünde ... 

Eyiip sırtları .. Bedianın ya -
nındayın1. Bedia koluma giriyor. 
İki vanımızda altı yüz yıllık bir 
mazi vardı. Knvuklu mezar taş- 1 

ları hayretle Bediaya bakıyor
lar ... Fatihe güçlükle yol veren 
sur kapıları Bedianın önünde a
çılıyor ... 

- Hani izahat verecektin, an
latacaktın?. 

Bedia yüzüme bakı.yor, Bedia
nın yüzüne bakıyorum: 

- Gözlerim anlatmıyor mu 
Bedia?. 

- Hayır, kafi değil. Tarih de
mistin?. 

- Etrafına hak Bedia, hepsi, 
her şey tarih .. 

- Burası ncre5i? 
Senin diyarın. 

- Ya bu evler? 
- Bedianın evleri. 
- Şu Çesme? 

<----·---
Cınayet yoldan geçerken 

t•blaya çarpm11khın çıktı 
Dün akşam Tahın.isde Hasırcılar 

caddesinde feci bir cinayet işlenmiş, 
bir kavuncu diier bir seyyar satıcl 

yı bıçaklıyarak öldürmüştür. HAclise 
şudur: 

Karagümrükte Uzunyolda oturan 
kavuncu Ahmet, Hasırcılar caddesın
den geçerken Konyıını.a Boz.kır kaza
sından Ramazan oğlu Mehmcdi.n tab
lasına carpıp devirmiş, bu yüzden 
aralarında çıkan kavga neticcslnde 
Ahmet bıçakla Mehmedi muhtelit 
yerlerinden ağır surette 7aralamtilır. 
Katil yal!.alanmıj, yaralı Mehmet kal
dırıld1j1 Cerrahpaşa hastahanes.inde 
ölmüttür. 

Ahmet buıün meşhut suçlar ka
&l_untına göre Adliy~ye verilecektir. 

Taksim kıtlaaında 
bir hırsızlık 

Taksim stadyomu kapısı yanında 

gazinoculuk yapan h1oiz, Taksim kış
lasının Panorama kÖ§esinde nıuha!a
za edilen yüzlerce metre m~amba, 
kurşun boru ve sair eşy~dan mühim 
b ir kısn1ını ('almış ve yakalan~tır. 
Çalınan 100 kı.lsur metre muşamba 
ile kazaalar, borular gazinonun şar

kıcılara mahsus sahnesi altındaki an· 
barda bulwımlliitu.r. Moi.z, İspiro, Va
sil ve Niko adlarındaki suç ortakla
rilc beraber Adliyeye verilmiştir. 

• * BEBEKTE Cevdet pasa caddesin
de otunın 8 yaşında Ömer oynarken 
evin merdivenlerinden düşüp yara
lanmış, ölmüştür. Cesed .morga kal
dırılmıştır. 

* CENGEL.KÖYÜNDE Muallim Cev· 
detin oğlu bei yaşındaki Artan, ka
pıya gelen postacıya kosarken düş
müş ve baJtDdaıı yaralanacak ölmüıı
t~. * 1'RABZONDA mücevherli bir ka
ma ile bazı mücevherat çalıp kaçtı
ğı iddia edlen Ali Haydar dün bu
rada yakalaruruı;, tevkil' edilmiştir. 

'frctbzona yollanacakbr. 

- Bedianın.. 
- Bu yol? 
- Bedia için açıldı. .. Göz ala-

bildiğine kadar görünen sahayı 
Bediaya bağışlıyorum .. 

- Ne mükemmel bir rehber -
sin ... Diyecek yok doğrusu ... 

Bir aralık durdum ve sordum: 
- Seni Kazıklıbağa götüre • 

yim mi? .• 
Bedianın göderi gene dört a-

çıldı: 
- Orası da neresi? •• 
- Gel, görürsün .. 
Tek atlı bir arabaya bindik. 

Eyiip sırtlarındaki Kazıklıbağa 
gittik. 

Bedia bir Amerikalı seyyahtan 
daha beter. Her tarafa, bilhassa 
Eyühten görünen İstanbula hay
ran ayran bakıyor. Tanıyamıyor. 

İstanbula gelen şeyyahlar için, 
Kazıklıbağdan htanbulu seyret
mekte ı:ayri tabii hi(bir şey yok
tur, fakat Kazıkhbağa gitmem.iş 
bir İstanbullu, oradan lstanbula 
bakınca, birdenbire tanıyamaz. 
Her şeyin yeri değişmiş gibi gö
riinür. Seliruiye yakınlaşır da, 
Galata kulesi uzaklaşır .. 

(Arkası var) 

SELAMİ İZZET SEDES 

~lmtl=lC!Jll::E •1!1 
• • 

iskelelerde bi-/Isveçtençivive 
riken mallar demir geliyor 

• 
Denizyolları müdürü 

Ankanıdan geldi 
Mün f !At Vekiletile temas etmeli: 

üzere An.karaya gitmiş olan Deniz 

Yolları umun1 müdürü İbrahim Ke
mal Baybora şehrimize dônmUştür. 

Umum müdür İdarenin mutad işle

rinden ayrı olarak sahil iskelelerin

de biriken ihracat eşyalarımızın ınWl
tazam bir şekilde naklini temin için 

Vekaletten d i rektıfler alnuştır. 

Deniz Yolları İd:ıresi bilhassa İz

mir limanında biriken ve birikmek

te olan ihracat maddelerinin İstan
bula nakli için tedbirler alacalctır. 

Bunun için kadrodan vapur tahsisi 

veya hariçten şilep klralnnması tet
kik edilmektedir. Kısa bir zamanda 
kat't bir karar verilerek tatbikine 

geçilecektir. 

Dumlupınar dUn gitti 
Diler taraftan Mün:ıkalii.t VekA

letinin müsaadesi üzerine İstanbul -

İskenderun ;iilcp seferlerine tekrar 

başlanmış ve Dumlupınar vapuru dün 

İskenderUJliL hareket etmirir. 

Altın flatı 

Altın dün 2100 Iı:uruıt üzerinden 
alınıp satılmı.şllr. 

DİLİN -

KEMİÖİ 

Nanemolla ile kont1$11yor -
duk da; sö•ünü döndürdü do
laştırdı; 

- İmtiyazlı muharrirler de 
var mı A!Jah3$kına!. 

Diye sordu. Gülerek: \ 
- Sualine evel. diyemiy&o 

ce!im kadar, hayır da diye • 
mem üstat ... 

Cevabını verdim. Hazan ken
diınle, bir iki zat arasındaki 
vaziyete bakıyorum da Nane
mollaya hak vermiyor dejfrilim 
doğrusu! 

A .. BİRADER 

İNSAF 

·Ali İhsan Sabis .. ihtinuıl ta
sa vvur ettiği ölçüde bir asker
dir veya değildir. Fakat, her
halde Alman ordularının g.,. 
nelkurmay b3$kanlığı vazife 
ve mes'uliyeti altında deiildir. 

N anemollaya İngiliz ad ala • 
nna taarruz bahsini tazeleyen 
bir yamını okudum da: 

- A .. birader insaf!
Diyerek devam etti: 

• 
Şimal memleketlerile 

ticari temas genişliyor 
Şimal memlelı:etlerll., başlıyan ti-

cari temas devam etmektedir. Dun 
İsveçe Almanya yolile mühim mü:

tanla fındık gönderilm.iıtir. Yakında 

İsveçden yeni çivi partileri ve demir 

nuılxeme gel0<:e0'i haber alınımştır. 

Diiclı:ü ihracatımız 21 bin küliur lira
dJr. 

'

: Ankara borsa;IJ 
- 23. 9. 940 _ı 

Kapanış fiatları 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Acılıt 
Sterlin 5.22 
Dolar 133.-
İsviçre Frc. 29. 4() 

Drahmi 0.9950 
Leva 1.615 
Peçeta 13.845 
Pe°'1Ö 26.43 
Ley 0.6225 
Dinar 3.1625 
Yen 31.01~5 
İsve~ Kronu JC 8875 

ESHA..\1 VE TAHViLAT 

Ergani 19.50 
1938 % 5 hazine tahvili 50.50 

=-Sisli hanların· Iiııil!ter&o 
nin müdafaası aleyhine oldu -
ğu.pu iddia etmek, İngiltere 
adalarının behemehal istila e
dileceğini ispat etmek için her 
türlü imkanı Alman ordum -
nun lehinde tefsir eylemek 
sana mı düşer?. 

«MAHZI 

HAKİKAT .. • 

Ajansın naklettiğine göre 
Sunday Times gazetesi Trab
lmtan bahsederken: 

- Libya İtalyaya verildiği 
zaman bunun Mısır i(.in bir 
tehlike teşkil edeceği hatır ve 
hayalden ge(irilınemişti. Sulh 
artları yeniden tesbit edilir -

ken bunu da nazara almak ik
tiza ediyor .. 
Demiş. Nanemolla ile kona

$UYOrduk da: 
- Buna, mııhzt hakikat.. 

denir!. 
Dedikten sonra, ilave etti: 
- Yeni sulh muahedesi t..,._ 

bit olunınken herhalde böyle 
tashihi gereken daha bir çok 
gaflet eserleri ı:öze ilişee.1lı. 
olmalı. 

A. ŞEKIP 



24 - EYLOL 1940 

Fransızlar 
( Bastarafı 1 inci saııfada.) 

<mül.~i tamamiyetine, Hindiçini 
bırlıginin bütün kısunları üze -
rinde Fransanın haklarına hür
met niyetinde bulunduğu hakkın
da Fransız hükıimetine teminat 
Vermiştir. 

Fransız hükUmeti de Japon hü
kılmetine, Japon imparatorluk 
ordu ve bahriyesi için, hareket
~~ine devam etmeleri zımnında, 
nındiçinide hususi kolaylıklar 
Vermeye muvafakat eylemiştir. 

Askeri mahiyette kolaylıkların 
teferruatını hal için Hanoyda 
Fransız ve Japon askeri makam
ları arasında cereyan eden görüı;
mel~r, 22 eylfilde şayanı mem -
nunıy~t bir anlaşmaya varmıştır. 

. Aynı tarzda ibir tebliğin bu -
gün Tokyoda Japon hükıimeti 
tarafıooan neşredilmesi karar • 
laştırılmış bulunmaktadır. 

. Şanııhay, 23 (A.A.) - Son da
~da •Haiphong, dan bildiri -
~Y'Or: Yapılan itilaf, ezcümle 
~onkende Japonlara üç hareket 
USsü bırakılmasını ve Japonların 
buraları himaye için 6.000 osker 
bulundurmak hakkına malik bu
lunmalarını is'at etmektedir. İ -
tiliıfname, cenubi Çindeki japon 
kuvvetlerinin tahdit edilecek bir 
Yoldan Hindi.çiniden l?CÇilleleri 
hakkını ve Haiphonga bir miktar 
asker çıkarılması müsaadesini 
derois etmektedir. 
JAPONLARİLERLEMEÔE 

BAŞLADI 
Tokyo, 23 (A.A.) - Japon 

1ruvvetleri Japonlarla Fransızlar 
arasında son haftalar zarfında 
Hanoi'de yapılan müzakerelerin 
neticesi olarak bu sabah Hindi -
çini üzerinden şimale doğru 
harpsız ilerlemeğe başlamışlar -
dır. Hudut geçilirken bazı ih -
tiliıflar zuhur etmişse de bu ih
tilafların sür'atle halledildiği bil
dirilmektedir. 

ÇİNLİLEK ÖRF1 İDARE 
İLAN ETTİ 

Şanghay, 23 (A.A.) Reuter: 
Burada haber alındığına göre 
'Çinliler Hindiçini hududunda 
Zulunan Yunnan ve Kwangsi 
eyaletlerinde örfi idare ilan et
ınişlerdir. ___ __,. __ _ 
İNGILİZLER 
(Bastarafı 1 inci saııfada) 

~nek ~lyasetine mu!rnlıf bulun -
du~ınc1 an ve hür Frm•::ı lch'n· 
<:le ı;1<rini izhar eylemış oldu • 
i::ur,dan general De Gaulle, ken
dı c!~vasına taraftar olan unsur
lara .vardım için hür Fransa 
kuvvetleri ile Dakara gitmeyi 
kararlaştırmıştır. General · De 
Gaulle bıı rnbah Dakar açıkla -
rına vasıl olmuş ve taraftarları
nı hür Fransa bayrağı altında 
toplanma.va davet etmiştir. 

Bir mukavemetle karşılaşıldı
~i sanılmaktadır. Fakat vaziyet 
henüz tama'llile aydınlanmamııı
l:r. General De Gaulle'ün hür 
Fransa kuvvetlerine İngiliz 
kuvvetleri refakat etmektedir. 
Bu İngiliz kuvvetleri, hür Fran
sa kuvvetlerine tam müzaheret
te bulunacaktır 

FRANSIZ TEBLİ<iİ 
Vichy, 23 (A.A.) - Hariciye 

nezaretinin tebliği: Sabık ~e -
neral De Gaulle İıı,giliz asker
leri nakleden bir' İngiliz filosu i
le Dakar önlerine gelmiş ve Fran
sız makamlarına sehri teslim et
mekri kin bir ültimatom ver -
iniştir. Bu iiltimatom reddedil -
iniştir. Bunun üzerine İngiliz fi
losu Dakar üzerine ateş açmış -
tır. 

Vichv, 23 (A.A.) - Havas: 
Dakardao :ılınan haberlere gö

re, hre 1 Ü<:ınn eden İngiliz fi
losu, iki zırhlı, dört kruvazör, bir 
miktar torpido ye altı muavin 
ikruvazörden mürekkeptir. 

Almanların IJU tıareketi 
,naııtıırs ıte Amerika d ı 
ınfial uyandırdı 

Londra, 23 (A.A.) - Kanada- [ 
ya 90 çocuk götümıek;te olan ge
minin Atlan tikte ıbu yük bır ıtır~ .. 
na esnasında ru Alman denı
zaltısı tarafından ~orpiJ..len:m\ş-
tir. 1 

90 çocuktan ancak yedisi kur-
tarılabilmiştir. Uımum zayiat 294 
kişidir. 

Dominyonlar Nezareti müste
şarı Shakespeare aşağıda:ki be
vanatta bulunmuştur: 

- c- Gemi sahile 600 mi! me
safede batırılmıştır. Hiç bir kur
tarma imk<inı yokttı .. Bu hareket, 
Nazi Almanyanın kuUandığı bar
barca metodların yeni bir misa
lidir. Sağ kalanların ifadesine 
nazaran gemide hazin sahneler 
cereyan etmiştir. 

sd.!i kalanlar, b~a bir gemi
nin tah!isiııe sandul!arı tarafın
dan kurtarılıncıya kadar saatler
ce bir sal üzerinde ka!mşılardır. 
Bunlardan banlan halsizlikten 
ö!m~lerdir. 

AMERiKADA iNF1AL 
NevyorJr, 23 (A.A.) - Kana

da va çocuk taşımakta olan ge
minin torpillenmesi haberi, !!e
rek Vaş~onun parlamento 
mahafilinde ııerekse N evyork 
efkiın umumivesinde büyük bir J 
teessür, nefret ve infial hissi u
yandırmu;tır. Bir cok kongre 
;.,ası bu hareketi ~k şiddetli bir 
lisanla tak>bih etıınislerdir. 

Berlin, 23 (A.A.) - Stefani 
Ajansı bildiriy9r: 

Çocu'kla dolu bir İngiliz gemi
sinin bir Alman denizaltısı ta
rafından batırıldığı tekzip edil
ımektcdir. Bu ha.her prooaııanda 
maksadile İngilizler tarafından ı 
çıkarılmıştır. 

KRAL JORJ 
( Bastarnfı 1 inci saııfada l 

insan!ar gördük. Kalble1üniz, 
bu akşam onıarıa beraberdir. 

Sivi!, erkek!er ve kad.t.ıar, bi
zim· ordularımızın şerefli şerik

leridir. Bu tehlikeli fakat unu
tulmaz günlerde qösterilen şe

caat bu.şanları, çoktur ve şan

lıdır. 
Şerefti erkek ve ka<:mlar için 

bir şeref nişanı ihdasına karar 
verdim. Bu '!leni nişana kendi 
ismimi vennek istiııorıı.m. Londr 
ranın surlarına biribiri ardına 

•darbeler indirilebilir. KW;iik ev
ler tahrip edilebilir. Fakat, cdaima 
bir İngiltere mevcut olacaktır.• 

Burada kederdide ana, baba
lara, At!a-n:tiğin ortasında tor
pillenen vapurdaki çocıık.larınm 
kayıbından dolayı @yduk!an 
kederi ne kadar derinden pay
laştığımızı söylemek isterım. 

Fena aünler yaşıyoruz, belki de 
istikbal daha fena olacaktır. So
ğuk ve mağmum, kış geliyor. j 
Fakat cesur o!alım. Muhakkak 
ki zafer ve kurtuluş gelecektir. 

. Benim yaptığım g~bi! A!lah~ ve 
Britanya mi!letlerının mag~ilp 
edilmez ira'.desjne itimat edelım.> 

-Fakat, bu muazzam Macar ?~· 
dusuna khnin kumanda edecegı 
malfı.m değildi. Türklerin mun -
tazam ve havbe ~şi'.'a ordusuna 
mukabele icin iyı bır kumanda-
na ihtiyaç vardı. .. . • 

Lakin, bütün muşkıllere raıı-
ımen daha hala Macar ordusunun 
bir baş kumandanı yoktu. • 

Evvelce ordu kumandanı ?1 
mak üzere Palaten, Tomarı ve 
Zapolyanın intihabı, kararla:,tı -

lm . ı'dı· Her nedense sonradan 
rı ış . . . 
bu karardan vazgeçıldı.. . .. 

Temmuzun yirmi besıı:cı gu
nü Kral Lüi Erçide ordugah kur
d u. . 

Vichy, 23 (A.A.) - Havas: 
İngiliz gemileri, Dakar umu -

mi valisi Boisson ültimatomu red
dettiğini bildirir bildirmez he -
men derhal, Fransız sahillerine 
saat 14 ü beş dak;ka geçe ateş 
acrnı<lardır. 

Tepervardinin kurtarıl.~ası .1-

çin Tomori tarafından gonderı -
len mcktu.bu aldı. 

Tomori bu mektubunda, imdat 
ordusu gelmediği takdirde Ka -
nuni Süleymanın ordusuna kar
şı ko,·manın imkanı olmadığını. 
bilınecl>uriye teslim olup sul:h 
yapacağını bildiriyordu. . Dakardan ilk haberler alı -

nır alınmaz, hemen derhal Ma
reşal Petainin riyasetinde mah
dut bir nazırlaı· toplantısı yapıl
mıştır. 

Tecavüze mukabele kararlaş • 
brılmış ve bu hususta emirler 
verilmiştir. 

Tomorinin bu mektubu ve fı
kirleri Kral tarafından kabul e
dilecek ~yler değildi 

Çünkü , Macar asılzadeı::anı 
kat'iyen sulh yapmıya taraftar 
değillerdi. Dahilde muhakJ<.ak i.s-

iKDAM SAYFA - ~ 

KISAA..JANS 
HA BERLERI i~ ik ve ka_pu ~ez! [lı\lji~~J 

f 1at1 tes bıt e d ı I d ı I fzmir Belediypsinin 

(Bastarafı 1 inci saııfadı>) 
İSTİF ALA.llIN SEBEBİ 

Kahire, 23 (A.A.) - Reuter: A-
1-apça ç.ıkan gazeteler, göze çarpacak. 
yerlerinde, hafta sonunda iı:;ti.fa eden 
Mısır nazLrlannın mü~tereken imza 
ettiltl~ri bir n1ektubu ve Başvekilin 
buna verdiği cevabı neşretmekledir

ler. 
Başvekil Hasan Sabri paşa cevabın-

da ezcü.ınle diyor ki: 
- Jü.blncyc. ....... lılo bir m.ak-

sa.da hWnet etmfyerek ve mecburi ol· 
ııuyan fakat memleketi derhal harbin 
fecayH içine alacak bir lekltrde bu- ) 
Jundunllz. Kabine ltt.itakla t.ekliflnl-
s.1 reddeUL İta17anm niyetleri müs
bet blr tekilde bilininceye kadar, 
l\lısınn müstakbel muka.dderatm& 
alt alına.cak karart:s.ra, mesai ark.a
da.ş:Jarıınz, ~:1.bwlı ve makül da.v -
raıımanın hikimane olacaiı fikrin

dedirler.> 
Mısır matbuatı salahiyettar resmi 

bir şahsiyetin beyanatını da neşret
mişlerdir. Bu beyanatta denihyor ki: 

c- Mıstr ordusu hazırdır. Saati 
gelirse, bu ordu, memlekec.in mlıda
faası için inıUblerin yauıba.şmda. harp 

edecektir.» 
İTALYAN TEBLİGİ 

İtalyada bir yer, 23 (A.A.) - İtal
yan umumi kararg:lhının 103 numa
ralı tebliği: 

Şimnll Afrikada düşman Bingazi 
if:hrini bombardıman ederek bir kaç 
hususi evde hasarat yapmıştır. Alı
nan intizam ve muhafaza tedbirleri 
sayesinde insanca zayiat olmanuı

tır. 

Aden limanının tesisatı gece bom
bardımarıa tabi tutulmuştur. Dünkü 
tebliğde Şap denizinde bir gemi nak
liye koluna karşı yapıldığı bildiri
len hücumlar esnasında isabet vlli 
olan gemilerin adedi üçtür. 

Gura'ya, Asmara ve Cassala'ya düş.ı. 
man bombalar atmıştır. 

İntiknmın çıldırttığı, ölümün 
sarstığı, vak'aların titrettiği, 
insanların korkunç ve müthiş 

vak'aları: 

YARIN 
Matinelerden itibaICI): 

Al kazar 
Sinemasında 

MANDRAK-
"Sihirbazl•r Kralı,, 

MABAOl ve 
Şaheserinde görecek hayret 

edeceksiniz. 

* Londra, 23 - Ni!vyork ııazetele
rinin Nevyork'tan aldıkları habere 
ıöre, Almanyanın payiLahtında tes
hin işi mutad olduğu veçhile 15 ey
lülde başlamayıp 15 teşrın.ievvelde 

baslıvacaktır. 

* Londra, 23 - Eden, 1500 yeni za
bitin orduya ithal edilmiş olduğunu, 
hali haz.ırda 2000 yeni askeri müesse
se1 376 sahra mut!ağı bulundc.ğunu 

ve askerlere 3.000.000 kitap ve n\ec
mua tevzi ed~ olduğunu beyan 

etmiştir. 

* Simla, 23 - Memleketin ba..-p mal
zem~i imalAt kudretini tesbit etmek 
üzere yakında Hindist.andaki fabri
kaların ekspertizi yapılacaktır. 

* Londra, 23 - Bahriye nezareti 
1932 de denize indirilen 1060 tonluk 
Dundee Gambotunun bir Alman de
nizaltısından atılan torpilin isabetile 
battığını bildirmektedir. 

* Bükreş, 23 - (Stefani) Maarif 
Nezareti bütün Rumen tan mektep
lerinde Alman ve İtalyanca L.sanları
nın mecburi tedrisata ithaline karar 1 
vermiştir. ' 

* Cenevre, 23 - (O.N.B.) Tevkifi 
evvelce bildirilm~ olan eski ha\·a na
zın Guy la Chambre Biona nakle
dilmiştir. 

* Şikago, 23 - Çelik ciğerli ada
mın zevcesi bugün bir kız çocuğu 

dünyaya &Ctirmi:;tir. (AA.) 

Arabistan 
(Bastarafı 1 inci saııfada) 

Jıraf, ~ Arap memleketı ara -
sında mevcut münascbat.n tipik 
bir misalini teskil eden aşağıda
ki hadiseden bahsetmektedir: 

2 eyliılde, Erden hudul kuv -
vetlerine mensup kıtaat, hududun 
Erden tarafından ilerlemekte <>
lan ve Suudi Araplarla dolu bir 
zırhlı kamyon ile karşılaşmışt:r. 
Suudi kuvvetlerinin bu mınta -
kada bulunmaları Erden hudu -
dunun inkar götürmez bir ihla
lini te~kil ediyordu. Llıkin Roma 
radyosunun zevkle hikaye etti-· 
ği kanlı mücadelelerden lıiQbiri 
vuku bulmamıştır. İki taraf o
turmuşlar ve meseleyi çay ic;e -
rek münakaşa etmişlerdir. Suu
dilerin lideri-sürüden ayrılm~ o
lan baıı develerini aradığmı i
zah etmiş, Erden subayı da zırh
lı kamyonun serbestçe geri dön
mesine müsaade etmiştir. İki ta
raf dostluk ifadeleri ile vedal~
mı.şlardır. 

İstihbarat nezaretinin işaret et
tiği veçhile, Erden ile Suudi A
ral:ıistaı> arasındaki münasebatı 
bulandırmağa matuf düşman pro
pagandasının ııayretleri beyhu
dedır. 

Ankara, 23 (AA.) - İkt.ısat Vek5-
!etinden tebliğ edilmiştir: 

Endüstriyel mamulatın maliyet 
ve toptan satış .tiatlarının tesbit ve 
kontrolü hakkında 3003 numaralı ka
nunun 1 inci maddesinin verdiği 

sal.ihjyete istinaden 24/9/1940 tari
hinden itilıaren mer'l olmak üzere 
kaput bezleri toptan hami satış fi
atlan fabrika 'teslimi satışlar için 
aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir: 

1 - İPLİK FİATLARI: 

a - Adana ve Mersin vil3yeUeri 
dabilinde bulunan fabrikaların 4,530 
kilogramlık bir paket pamuk ipl.i&in 
Azami fiatlan: 

No. 

4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

Vater 
ıu.. 

315 
335 
470 
490 
530 
565 
585 
610 
835 
G60 
605 

K&Uı 

Kl'f. 

345 
365 
505 
530 
575 
620 
84> 
675 
705 
735 
770 

340 
375 
515 
550 
595 
645 
670 
705 
740 
775 
810 

b - Adana ve ~1ersın lıar1cinde!rti 
fabrika U>lı.klcri için bugü.nkü şera
ite gore, yukarıdaki beher paket ti
abna ınıntaka farkı olarak aşağıda
kı. mikl:ırlar ili.ve edilebilir: 

Kaysct·l 
Malatyı 

Ereg!i 
An lep 

İstanbul 

KUKt;Ş 

35 
55 
45 
25 
20 

c - Izmir, Nazillı, Ereg:li, Ma

latya ve İstanbul !abrikalarının a
kala. panıuğUnun yapacakları iplikle
rin beher paketinin !ialına ayrıca 20 
kuru:,1 zaın yapılabilir. 

2 - KAPUT BEZİ FİATLAltl: 

a - Adana ve Mersin vilAyellerl 
dahilinde buluruııı fabrikalar ma
mul.\.tından 36 met.relik kaput bezle
rinin beher topunun toplan ha.1111 sa- 1 

t..ı.ş !iatlan ~öyle tesbit olunmuştur: 
Beher 5 san\lmet. l 

75 sr.ntlmetre rf'llk en farkı i-

ıı:;enlı,liğlode 36 cin Mıp flalwa 
metrelik bir 

Tip iopwı fia.tt 

B 

c 
o 
E 
F 
G 

H 

825 
965 
725 
780 
775 
690 
670 

ua ve veya t.endl 
edUecek farlr. 

40 

47 

34 
37 

37 
31 
32 

b - İstanbul ve Kayseri fatt·iJıı::a

ları kaput bez.teri Jcin bugünkü şe

raite göre yuk:anki beher top fjatına 
mırıtaka farkı olarok asa~r ·.:ıkı mile-

-- - - -·--------------------
- tııı ı>kşam 

•• SUMER Sinemasında 
Mevsimin ilk fevkalade sen ve nes'cli Vodvili 

CANIMIN İÇİ 
Zengin mizansenli ve gayet eğlenceli büyük film ba~lıyor. Baş 

rollerde: TANİA FEDOR - PİERRE BRASSEUİR - ve Kahkaha 
kralı BACH 

1939 da Gazino dö Paris'in en son revüsü ... Eğlenmek ve zcvket
mek için Marsilya'ilan Paris'e. 2 saatlik neş'e, kahkaha ve müzik. 

ŞERLOK HOLMES~ t<RAL~N HAZİNESİ 
iPEK 

o -YAZAN: M. Sami Karavel ... • 
hakkında müzakereler cereyan 
etti. 

Meclisi harpte bir çok kuman
danlar. kralın Drava nehrine çe
kilmesini ve Türk ordusile ora
da bir muhaı'ebe yapmasını tas
vip ettiler. 

tarlar il~ve edilebilir, 
İstanbul G tipi için 90 lruruş 
Kayseri D tipi için 50 kuruş 

' c - İzmir ve İstanbul fabrikaları
nın akala pamuğundan yapacak.lan 
beher Up kaput bezinin fiatına ayn
ca aşağıdaltl farklar i!Ave e<ijleb!
lir: 

B tipi içİıı 30 kımıl 

c • > 30 > 
D>>25> 
E>>25> 
F 
G 
H 

• 
> 
> 

> 25 
> 20 
> 15 

> 
> 
> 

3 - Bez ve iplik salı§Iannda fab
rikaların ve tüccarın riayete mecbur 
olduitıarı hükümler: 

1 - Bezlerde bir tol;> ve iplikler
de bir paket toptan satış sat.ılır. 

2 - Paket ve top ambalajı fabri
kaya ve balye arnbaUjı müsterjye a
ittir. Balye amba11j masratıan lıa

kikl masarifi tecaVUz edemez. 
Bu milSra!lar, fabrikanın bulun -

du~u şehrin mahalll fiat mürakabe 
komisyonlan ve bu komisyonların 

olınadığı mahallerde en yakın komis
yonlar t:. ra!ından ta.sviP ve tasdik 

edilmek şartile muteber olur. 

3 - Fabrikalar depolarında :stok 
olduğu halde mübayea için müra
caat eden, bu malların imal ve ti
caretile meşgul rnü:steriye, nı~te

rinin normal ihtiyacını geçmiyecek 

miktarlarla satış yap;nalı:tan lstinlı:Af 

edemiyecekleri gibi bütün memleket 
veya muhtelit şehirler için inhisar 
halinde muayyen bir veya bir kaç 
m~teriye de satış hakkı vercmeı;

ler. 

4 - Fabrikalar, iplik veya bez 
~atışlarını n1U.şlerinin talebi haricin
deki bir miktar, nevi veya diğer ma
mul.atından alınması gibi kayıtlarla 

takyid edemezler. 

5 - Fabrikalar, her ayın birinde 
ve on beşinde kendi mamullerine 
yukarıdaki Azami !iatiar dahilinde 
tatbik. edecekleri satış fiatlaruıı ma

hal U bir gazetede ve Ankara veya 
İsıanbulda çikan gazetelerden birin
de neşretmiye mecburdurlar. 

6 - Fabrikalar, bulundukları ma
halde bir satış bürosu veya mata
r.ası açtıkları takdirde bu büro veya 

mağazanın satış fiaUarı da fabrika
nın azamı satış fiaUannı tecavüz ede
mez. 

2 3 4 5 6 

2 ı--
3 I_ _· ,11 _l . --'--4 

5 

6 

7 

• 

Soldan sağa: 

7 8 o 

• 
-• • 

1 - Hırpani, 2 - Cefa, satış kıy
.. meli, 3 - Bir nehir, bir şeyin diğer 
şey Uzerinde bu-aktığı tesir. 4 - Kal-

hurdan geçiren. 5 - Hitap edatı, 

pratik, 6 - Bir şeye karşı gösterilen 

fazla teveccüh, bir emir. 7 - Naz
.u tavır, yemek yeme vasıtalarından. 

8 - Çocu1ı: doğurtan. para torbası. 

9 - Bir devletin merkezi, bir cins 
sandal. 

faaliyetlerinden 

n 7111irin gayretli Belediye 
Reisi, yalnız o cidden pelı: 

güzel ve Türkiyede eşsiz Kül -
türparkı ve Fuarı yapmakla kal
mamış, parkın etrafında bir çolı: 
güzel bulvarlar açmış, şehirde 
çalışan ve İzmire gelip giden bü
tün motörlü vasıtalan barındır
mak için, büyük bir Garaj San· 
tral inşa ettirmeğe başlaınıı;; y .. 
ns.ına kadar geldikten oonra, 
lı:örolası harp gelip çalmış; bu 
faydalı eser yarım Jı:alnuş amma 
yine mülhakata işleyen otobüs
lerin, kaptıbçtıların tek ve mun
tazam durak ve hareket yeri bu
rasıdır. Şehir otobüsleri için Ga
raj Santralda arabayı birden ta
mir eden iyi bir tamirhane de 
yarılmış. 

. B. O. lar, yani İzmirin Be • 
lediye otobüsleri, otobüs derne
ğe layık muhteşem vasıtalardır 
içlerinde römorklu ve 150 kişl 
taşıyanı bile var. İstanbul nam 
ve _hesabına bunlara gıpta ettim 
dogrusu_ 

Belediye 150 yataklı mükem
mel ve modern bir çocuk has . 
tahanesinin binasını ikmal et . 
~ek üz?r!'dir. 60 yataklı bir ş&
hır otelının temelleri atılmış am
ma harp onu da durdurmuı;. 

Belediye, İzmirin hangazı fab
rikasını bütün tesisatile 50 - evet 
•.ili - liraya satın almış; 200 bin 
lira sarfederek tesisatını yenile
miş. h.mirde havagazı sudan u
cuz. Ayda 250 kuruş mukabilin
de, istediğiniz kadar havagazı 
yakın. Saat, kontrol fili'uı yok. 
Yalnız banyoları ısıtmak iç.in 
gazocağı kullananlar 600 küsur 
kuruş veriyorlar. Fakat bu ey. 
!erde de havagazı durmadan ya
narak mütemadiyen sıcak sn te
min ediyor. İstanbul bavagıı:rla
nnın kalorisi 4200 iken İmıiria
ki 4700 kaloridir. Bu ncuzluk sa
yesinde lrumı>anya zamıuımda 
600 e Jı:adar aüşmüş olan hava • 
gazı aboneleri şimdi 10.50 ye çık
mıştır. 

Halka satmak için günde 3QO -
400 ton kok kömürü de çı.karabi
leeek kabiliyette olan gadıana 
İzmir Belediyesi için iyi bir g&
lir kaynağıdır. 

İzınirin yeni mahallelerinin is
tanbııldan daha temis &lduğunu 
da kaydettikten sonra, kısa ika
metimde göze çarpan bazı nok
talardan da yarın babsedece -
ğim. A. D. 

123456789 
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Evvelki bulmacanın ha.lledil.m4 1<kl 

Yukarıdan aşağıya: 

1 - Bir evin k.ısınüarından. 2 -
Hazin ~arkı, mürekkep bir emir. 3 -
Bir kadın ismi, kalın kafalL 4 -

Tatlı bir m;nddenin tersi, genişlik. 

5 - Nefesini ileriye doğru gönder
mek. 6 - Hürmet. 7 - İsmin ter
si, bir uzvumuz, hile. 8 - Lllhmin 
mükemmeli (iki kelime). 9 - Bir 
hayvan, 

111 •Daima büyük eserler yaratan yıldız• 
·Büyük Vals-, •Patron Olsaydım-, •Aşk Bandosu• filimlerini 

yaratan FERNAND GRA VEY'in 
en son ve en milkemmel eseri 

KRAll... ASKI ,.. 
KANUNİ SÜLEYMAN 
VİYANA KAPILARINDA 

Tefrilr.a No. 16 ======~• 

yanlar çı'<abilirdi. Bunun için 
Kral Lüi. Palatanın Tolnaya gi
derek Tomori ile bir !eşmesine 
ve kendi de ileri doğru yürüyüş 
icrasına karar verdi. 

Kral tam buraya gcldiğı esna- I 
da Pe:erdardinin sukutu habe -
rini almu,iı. Bu haber az· vakit 
zarLnda bütün Maearist::ına ya • 
yıldı. 

Bu Perşembe Akşamı L A L E Sinemasında 
Bu büyük güne şimdiden hazırlanınız. Bundan b~a. Tilt'k kuvvet

lerinin ehemmtyetsiz olduğu da 
söv!endi. Macar ordusunun kuv· ı· 
vetıne son derecede iti:ınad o
lundu. 

Şark sinema artistlerini 
halkunıza tanıtan 

i !.1lil- T E P E B A S 1 -11111!1 

1 A s R t SiNEMADA 

Birkaç ııün sonra Zapolyadan 
da bir mektup aldı. Zaı:ıolya, kra
la hülasaten şöyle yaz~yordu: 

.... Emirlerinize daıma hazL -

rnn ... • 
Bunun üzerine oğlu Şefan Ba

tori Zapolyaya gönderılerek 
zaı:olyanın kırk bin kişiye baliğ 
olan ordusile Tulna cıvarına gel
mesi emrolundu. 

Kral Lüi Adoni, Dona Pente
ler Foldudar üzerine yaptıilı yÜ
rü~şe devam ederek a;ıustosun 
dördüncıi günü (Paks) mevkime 
geldL 

AIYı.ıı.tosun altıncı günü kral 
Lüi Tolnaya geldi. Maiyyetin -
deki ordu Sen Jorj şehrinde or
du,giıh kurdu. Orduya iltihak e
dece.1.:: olan bütün ümera ve pa

pazlar burada içtima ettiler. 
Papanın ~nderdiği para ve 

ordu Sen Jorj şehrine gelmişti. 
Macar ordusu yüksek bir ye -

kün teşkil ediyordu. Her cins -
ten hıristiyan askerile doluydu. 

Ordu Tulnada teşekkül ettik -
ten sonra bir meclis ıtktolund11-
Bu meclisi harpte sefer planı 

Müzakerede hazır bulunan 
Brodariç bu bapta fevkalade ih
tiyatkilrane hareket olunup kra
lın Tulnada kahnasını ve Pala -
tenin Dravaya kadar ilerlemesi
ni tavsiye etti. Bu mütalea kra
lın hoşuna gitti. 

Kral, Palaten Türk ordusunu 
Drava nehrinde tevkile muvaf
fak olamadığı takdirde kendisi 
Hırvatistana çekilerek burada 
Frankeyan tarafından cemolu -
nan kuvvetlerden ve Avustur -
yalılar tarafından tahkim olunan 
istihkB.mlardan bilistüade Türk 
ordusunu iki kısma tefri.lt ede • 
ıbilecejiini mü!Ahaza etti. 

(Arkası va.r) 

T A K S 1 M Sineması 
Önümüzdeki cuma günılnden 

itibaren göstereceği 

Saadet Yuvası 
Türkçe sözlü ve Arapça şar
kılı büyük Şark !ilminde ye

ni bir artist olan 

Fatma Rüştü' 
yü takdim edecektir. FevJı:a -
18.de h~ ve mükcmnwl u -

nıtte temsil edilmiş bir 
aile dramı. 

1 Her halt.. senenin en güzel 
filimleri arasında seçilen 2 bü
yük film birden gösterilecektir. 

HER PROGRAMDA: Bir 
film TÜRKÇE SÖZLÜ ve 

ŞARKILI olacaklır • 
SALI _ ÇARSAMllA ve 

PERSEMBE günleri U<'U% 

HALK GUNLERİ 
Dubnliye 10 kuru~tıır. 

Filimler her CUMA matinede 
dciistirilir. 

CUMARTESİ sant 1 de ve 
PAZAR saat 11 de ucuz Halk 

matinelui vardır, 
DUHULİYE 10 KURUŞTUR. 
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llcda.m'ın hiJ..ayesi ______ _ 

Ağaç bana dedi ki .. 
ld Anlaı- : lbrahlm Hoyi 

Ben Wdıim. 
~atia.D côçmeden evvel de kan.m 

benJ &lchtlı. 
Abdalhtım& do7Dll:J'•YDD· tJsül • 

Cüm. Bir ormana sıııım. Yanımdaki 
l&b&nea ile bota bir kurıan allmı. 

Tam. o aarada boiuıma bir 1e7Jer 
ı.ıtan<lı. Yaşuaalaruı dtalb aeltte-
11.i.» dedikleri hastalı.klan bemen o

racıi• y tjılan.k ııNd..öm. 

Ble kimse beni U&YIP oermadı. A· 
lemin 1llDCll1iUKla idi sauld... Günler, 

ular ıcçti 7- yatan tııbuıcam 

paslan<b, İfl billL Ben mıufak ol
dum. Benim de itim bitti. 

Ben unafalt oldum. Topraia kanş
iım. 'Ya.fmur 7aidı. Yer sır sıklam ol
du. Ben de S1r sıkbm kesildim. So
iuk. aldım. Fena halde iışüyünce sü
ruuezek btr ai:ıc.ın k8küoe Atızı

cıun. 

Yeni :rerimdeo memnWldum. H&
Ume bin •ukrediyonium. İn.san lken 
loz olmwf, lcnı ikeıı de bir aia.ç ke
ollmlfUm. 

BaJıuda. CCRJce aqtun. Yapt'akla.n
dtıL T-.duf beni meşe yapnuştı. 

.Pıtrak l'ibi yapraklar a.çtun. lılu:u

aam bir aiao olm~. 

Berke&.... İnsanlar, böcekler .. Htt
kes bc11i stvlyurdu .. &harda arılar, 

af'a.ç kakanlar eıtralımı sanyorbr, 
bOcekJer. başercic.r, rö&demde bil' -..a .. 
iı bir 7u.kan piyaa ediyorlardı. O

tomobiller ayaklarunın dibinde mola 
veri:rorlardı. Böcekler voıldıyor, O• 

tom.oblller eczost boru.Jar..ndan bu
ram.. buram dımıa.n4:ır sa.lıverlyor

JardJ. 

Bir mayıs a.kµmıydı. Sular daha 
benü.z ll.ra.rm.ıJjLı. Bir kad.an geldi 

ve aUideme yaslandı. Beyaz bir rl
b.iaır S"iymjşU. Biraz dikkatli bakınca 
onan eski karım oldu.Cunu anladım. 

Kadın koJJuım 1'0ideme, seı.·cillıfi 

de kf'ndl kollarını onun boynuna do
Ja.dılar, Evet Unmın bir işıkı \•ar
dı. lşie ODUD ıkanm oLd.atunu ta
nııııuıım 4.a dfier mübba bir sebebi 

d• bu idi. 
Kanm 11• -rııı.ı el!Hhıd•k! çıı.-

lu Ue ıötd.,... lslmkrlnl.n ilk harf
lerini oydular. 
Yaı celdi. Sonbobar bitil. V• b~

buda tekrar ormana •ekliler onlar ... 
Kot kel" lclller. •·aı...~. Bu oefer ka
rımın T&Dllld.a. bir başka&&. yardı; TC 

bu başk .. ı ikinci koeası tleiild~ Ea 
aon scv.-Uisl idt 

İçlmdeo hiddetle mınldalldJm : 
- Kadlll?.. Kadm!... Dedim, HD 

blo ıısıanınuacak ....... 1 .. T,....ır ...ı 

)IQ.klı,yauk 8tlılll .•• Kanmm ikbıei U
u~ı da l'thli. Fakat tek başına seldJ. 
Zav&llı adam çılalDa dön.müttö. Ser
&tfil bir vaı.l)'eı.i vardı. AilMlı. Kü
fıir eiU. Tırnaklarını fçlme ka.dar 
ceçirdi. Akl:ı.tılm&Ş otdufunn bilmek 
onu fena haldt! üz.uyordu. Benim de 
ondan a~a;-ı kahr yerim yoktu ha
ıti.. llrr ne kadar kalblm utık o~ 

dunJa.a;mL'f b.e de l't:ne de ona ae.ulım 

dui'ru!tu .• 
Teşrinlere alqtık. Kanmın ikin-

ci koca.tıı kkrar Keldi ve &i'~deme f 

yaalat.dı. Bu &eter l'ene alladı, ta
kat artık kutur etmrdt. Blr müddet 
etraf.Jnda dol"ll beyg1ri ılbl dola>jtı. 

Durdu. Soua uaakla.ttı. Tek.ra.r l'tl

di. l.:lbıl cebiue ath. Titredlm. 

Amma. &dam Lı.ba.nca.yı tuUuiu ci
bi fırla.-ttı att.ı. Koş.arak bir yerlere 
•iUi. Dunlltltll.nde t.aba.nc..t..s1.ru aradı 
bulamadı. Teşrinlerin en so&-uk gün

lerinden biri olmas.ına r.ıiuıen p.ar
desUMWıü. caket.lni, yeleğini çık.ardL 

Panta.lonunu eu pa.h:ıh cimilnden lpell. 
bir a~kı ile tutturm.uştu. Rcnk1erin
den tanıdım. Zira bu a!ikı ~klıfımda 1 
p,·ey l'lrditlm zaman almı.ı; oldufuoı 
a,.kı tdl. 

llrrif askıyı afua takh. Bomunu d• 
buna reçlrdl. Kendisini qaiıya doi
ru sahvererek başl&dı sa.Uanmı.y&.. 

llandise öl<"cekii za.valJı .. Amma tam 
o t.ırada ayaklarımın di.blnde duran 
ol-Omobild~n çok z.o..rit iki klı,:ti çıka

r-.ok onu muhakkak bir ölü.mden kur
tardılar .. Ben de helecan oek.Dlek.ten 
kurtuldum .. 

RUqarlar esiyor, ve ben l'CJlt a
façhiımı muhafaza ediyorum. 

İBRAHİ.M HOYİ 

DALGA UZUNLUG.U 

T.A.P. 31.79 m. 9445 Km. 20 Kw 
T.A.Q. 19.47 m. 151'5 Km.%0 Kw 

1G48 m. 128 Km. 120 F.w. 

7.30 
7.35 
8.-
8.10 
8.20 
8.30 

12.30 
12.35 
12.50 
13.03 
13.20 
14.-

18.-
18.05 
18.30 
19.-
19.15 
19.45 
20.-
20.15 
20.30 
21.15 
21.30 
21.45 
22.30 
22.45 
23.-
2325 
23.30 

2 4 Eylul Salı 
hogrom 
Hafif progTam (pı.) 
Ajans haberleri 
Ev kadını - yemek linui 
Hafif progTamın deı>ıımı 
Kapanış 

* Program 
MuJıtelıf ~arkılar (pi.) 
A3an• haberleri 
Pıaklarla nıuhtelif S<l2'kı!aT 
Uvertur (pLı) 
Kapanış 

* Program ve saat ayan 
Cazbant (pi.) 
Çocuk saati 
Müzik: Çocuklar için 
Faı,-ıl heyeti 
Ajans haberleri 
Çiftçin.in saati 
Konu~ma ( çıftçinin .oaatı) 
Büyük Fasıl heyeti 
Serbest saat 
Radyo gazetesi 
Radyo salon OTkema.n 
Aians haberleri 
Radyo salon orke•traaı 
Miizik: Cazbant (pi.) 
Y annki program 
Kapan~ 

Matbuat namı
na ciir' ctkaranc 

miiracaatler 
Ba..con Birllii İısta.nbW MtnWr .. 

Rei.sliilndeo: 

Dün Birlık merkezine vukubulan 
bir müracaattan anladığımıza söre 
birkaç ki.fi yapllacak bir müaamere
ye yardım iıltemek mak.sadile <Mat
buat Cemiyeti> namına ..,ıırlmlııde

kl bazı tiaret müessefflerine baş
vurmakta ve buna da ,.ardım iste
mekten ziyade balta umalı: oel<il ve 
mahiyeti verilmektedir. 

·f •• AA 

' I Kuru ciltler için yağlı ve yağlı il=: hususi tüp ve vazoları 

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 
.... ptlb*Mr---..u-....-ı-

KBEM PERTEY 
.._=• _ _._Lilir• 
.,..,....,..,.ı.,n .. .....,.. • 
~ xıu:M PERTEV: litr 

tu...W milatalızan
clır. ince bir itina .,. 
7"Pe111>™'•kt bUllf.lll... 
J'et ıııı..rıı. J1lzdelı:I 
ciı&lve~
nn lofeld<ll.IQııe mlnı 1 
olur. Deri7I ,_ ve 

ıerıln tutar. [ 9- KREM PERTEV: lllr 
Gü&ellik vıwtaıwıır. 

GenialeuUf m-..amotı 

•ıkıltıraral< ciltteki 
pürtük ve kabarclk.
ları pderir. cıı ve le
keleri izale eder. Teni 
mat vr ıeff'at bir hale 
ıeıtrır. 

1- KREM PERTEV: Bir 
cilt <ievaSJdır. Den 
cuddel•rinln ıtrazatı
m dilzeltir. Sivilce: ve 
siyah nok'81ann teza
hi.iri.i.D.e mc\ni olur. 
Cilt adal..ınl hesliye
rek kuvvetlendirir. 

cilt'er için yağsız ı 
Tardır. 

Beykoz tuman satın alma komisyonundan: 
Hlktarı İlk 1•. 

Cinsi Kilo Lira Eksiltme ailn ve saati 

Kuru famlJ'• 

> > 

> > , > 

66000 

66000 

66000 

(0000 

1050 

1050 

1050 

600 

8/10/9(0 çarşamba 
, 
, 
> 

, 
> 

> 

10 da 

11 de 

15 de 

16 da 

1 Muhtelif kıtalann senelik ihtiyacı için yukarıda yazılı kuru fasul-
ye hizalarında ıösterilen gün ve saatlerde kapalı zartla WNtmiyc kon

ınuştur. 

2 - EJı:ııiltme Beykozda Halle Partisi binasında tümen satın alına lw
PlİQ'OIW.Dda yapılacaktır. 

3 - Evoai ve 1<rait! bet' gün mez\<Qr kom!zyonda görülebilir. 

4 - İsteltlilerin hizalarında gösterilen saatlerden bir saat evveline ka
dar kanunl ,ekildekl teklif mektuplarıw kamisyona vermiş olmaları lA -
1'11Udır. (9031) 

işaretler 
(Ba<tarafı l inci satrlaıfo, 

a,yr~t.ır. Tenkit adı altında dostlar 
cöklere çıkanlır, basım ıayılanlara 

amansız şekilde hücum edilir.~ 

Hava harbi 
(Bıutarafı 1 inci saııfadaı) 

BERLİNE Hİ_ICUM 

Nevyork, 23 (A.A.) - Berlin
den bildirildi{ıine .göre Alman 
payıtaht.nda dWı gece hav<' teh
likesi işareti verilmiş ve iki sa
at ,·irmi dakika devam etmiş -
tir. İnııiliz ta•-·areleri şimali Al
manya üzerinde üç defa uçmuş

İstanbulda mullaka bir ifade ile 

~.!~;:1f ~f;;~~~::. 11
l __ ln_h_ıs_a_r_ıa_r_u_m_u_m __ M_u_d_ur_ı_uo_u1111n.d_a_n _.I 

Ahme&. E.mffıı bundan sonra Ya.kup 

KM!rinln mlidı&faaumeslnl ıwdırMı 

eamlele:rle dolu mu.a bir balat.an son
ra 7an'Wll bUJriyor .. 

Halbuki mab.leoln Jıe1etı amuml
:r..ı Abmd Eminin «fikir hayatımız
da a.sa;r~Wlk• bqhfı altmda Ya
np Kadriyi müdafaa eıııtını mty

•ana ç.ıkarı:ror. 

Btı:de l'attCfti n mab1.rriri11 nl
cln u. otdutunn pekili bUen Ab

md Emin lstikbil, rah'"- nonnal b
uue ._Dlln edemlyen ıueteclllte 

ln'1ap edenleri ı.er ıönneol ııribl

mlR dlll. 
Ahmet Emin YaJm•nın yokluk Te 

bbll!nt.Wlklea ~cdettline in
Ala ıellp, ble bir yardım .. it yap. 
nladan auelecilltln alır yüküne 
mukabU az bir maddi D.rt~a b
naal edenk düriıMlüklen aynim"· 
c1an oalıtan mevcw.t &uet.eei Te ma ... 
lıarrirlerl takc!lr YO llöı:metıe an -
maouu beklerdik. ]il. iL 

Başvekaletin tebltQI 
(Bııştarafı 1 inci saııfada) 

3 - Beyannamelere aşağıdaki 
hususa! dercolunur: 

a) Makine ve aletin adedi cins 
ve nevi, evsafı. mak.ne ve aleti
ne ııöre tipi, muharrik kuvvetin 
cinsi takati, sırbit veya mütehar
rik olduğu. kazan hacmi bir saat
te ııördüitü iı; miktarı, yedek par
çaları, sönil veya tekerlekli ol -
duj'(u ilfilı .. 

b) Makine ve aletin yeni veya 
kullanılmış oldu,ğu. 

c) Makine ve aletin beyanna
menin verildiği tarihte nerede 
bulunduğu, oraya ne zaman, ve 
niçin ııetirildiğ:i, çalıstırılıp ça
lıı;tırılmadı{ıı, çalıı;tırılıy<ırsa 
hanıri işte kullanılmakta olduğu, 
bu işin bir mukaveleye müstenit 
!bulunup bulunmadığı, mu-kave -
leye müstenit ise iıkitlerin isim 
ve adresleri 

4 - Beyannamelerin tetkik.in
den sonra 3780 sayılı milli ko -
runma kanununun 17 nci madde
sine müs!C'niden sahiplerin isle
rini sekteye uğratmamak sartile 
cins ve nevileri vukarıda yazı
lı makine ve aletlerden kabÜi is
tüade olanların değer pahası mu
kabilinde riıübayaasına milli mü. 
dafaa vekaleti mezundur. 

5 - Mübayaasına karar veri -
len makine ve iıletlerL~ de~er pa
lıası bu makine ve aletlerin bu
lunduğ:ı vilayet valisinin reisli
ği altında mahallin milli miıda
faa ve nafıa Yekiıletleri müm•s -
sillerile milli müdafaa v<.>kaleti 
fen ve san'at müdürlüğünün mü
tehassısından mürekkep bir ko
mi'i)·onca takdir olunur. 

lardır. 

Alman hücumu 
Londra, 23 (A.A.) - Reuter: 
Alman tayyareleri dört büvük 

filo halinde bu sabah Loııdray a 
varmak teı;ebbüsünde bulunmuş
lardır. Filolar Kent, Esseks ve 
Tavmis halici olmak üzere muh
telif istikametten ıı;elınişlerdir. 
Düşman filolarının hepsi İ11,Riliz 
avcı tayyareleri ve dMi batarya
larının ateşi tarafından daj'(ıtıl -
mışlardır. En aşağı 3 Alınan av
cı tayyaresi düşürülmüştür. Çok 
az Alınan tayyaresi Londra mın
takasma kadar l(idclıilmişlerdir. 
Bu mıntakada kısa bir alamı ve
rilmiştir. Payitaht halkının so • 
ıkakta bulunanları yüks~ irti -
fada cereyan eden tavyare düel
looundan hasıl olan duman hat
larını ı:ıörmüşlerdir. 

EVVELKİ GECEKİ 
HÜCUl\ILAR 

Londra, 23 (A.A.) - Hava ne
zareti bildiriyor: 22/23 gecesi es
nasında düşman:n faaliyeti, nö
betleşe olarak münferit tayyare
ler tarafından yapılan hücumlar
dan ibaret kalmıştır. Bu hücum
ların basLca hedefi yeniden Lon
dra olmuştur. Bu mıntakadn bom
balar muhtelif noktalara düşerek 
evleri ve bazı sanayi mües.sese -
!erini hasara uğratmıstır. Birkaç 
kisi ölmüş, birkaç kişi de yara -
lanm~tır. 

İnl(ilterenin·cenubu şarltlsinde 
kain bazı şehirlere de bombalar 
ıutlmlştır. 

TOPÇU iDÜELLOSU 
Londra, 23 ( A.A.) - Frarı= 

sahillerine yerleştirilmiş olan u
zun menzilli A1man toplan dün 
ild defa İnıı;ilterenin Maru; sahi
lini 'bombardıman etmişlerdir. 
Saat 10 da Dauvres bölgesine iki 
obüs düşmüştür. 

Ubi lçuı işe baıılaıruıı delildir ve Ba
sın namı.Da berbanıi bir mfi.racaat 
da şahıolan maruf ve ...ı.Ah.iyetleri 

musaddak arltadallarca J'•Pılmak mu
tadJır. 

Yapıldıtı hiklye olunan mQraca

atların Basın Birliği ile al.Akuı ol
madığ'm.J bildirir v' bu kabil müra
caatlar karşısında ihtiyatlı bulunup 
icnbında vesika aramak ve zabıtaya 
haber vermek bazı cü.r'etkflrlar varsa 
onun önfıne gececet.i için bwıa dilc
kat tavsiye ederiz. 

Vali dün akşam döndü 
Vali ve Belediye Reisi Lütfi 

Kırdar evvelki sabah Yalovaya 
giderek bazı tetkiklerde bulun
mustur. 

Lütfi Kırdar dün akşamlti va
purla şehrimize dönınü.ştür. 

Bir tren k•zası 
89 numaralı marşancliı katarı Çek

mece ile Yeşilköy arasında Şabanın 
idaresindeki arabaya çarpmış, parça
lamıştır. Şaban ve beygirler birer 
tarafa fırlamışlardır. Beygirlerden bL 
ti parçaJanm.ış, arabacı Şaban ağır 

ıurette ya.ralarunıştır. Kaburga ke
mikleri kınlan arabacı hasta.haneye 
kaldınlmıştır. J\füddeiu.mwnllik tah
kikata başlamıştır. 

Onbeş ya,ında iki 
mezar soyucusu 

Ali Osman ve Necip adlarında 15 
er yaşlarında iki cocuk Topkapı me
zarlığında kabırlcri.n parmaklık de
mirlerini sökerken yakalanmışlar ve 
dün As1iye Dördüncü ceza mahke
mesinde yinni ilçer a:ün hapse mah
kum o~lardu-. 

Thinci İflas Memurluğundan: 
Müflis Yahya Kemalin alaca.lı:

lılar111a teklif etmiş olduğu Kon
kordato İstanbul Asliye 4 üncü 
Ticaret Mahkemesince 26/6/940 
tarihinde tasdik edilerek kat'i -
leşnuş olduğu ilim olunur. 

(29238) 
~--~~~~~~.....:.::..:.:.::.:... 

Londra, 23 (A.A.) - Sıhhiye llll•• ANAPIYOJEN 
Nazınnın dün yaptık> beyana-
ta nazaran bomkıardnnan neti- Dr. İHSAN SAMİ 
cesınde evleri vılulan Londralı ı İslr«!J)tokok. İstafilokok, pnö
ailelerden bir wğu mahallelerini mokok, koli. pi;vosiyaniklerin 
tcrket.miye ve Loıı<lradan ayni-

1

. yaptıjiı ~ıban. yara. akıntı ve 
mayı reddetrnişlerd.r. dld ha•tolıldarınn '""S' çok 

Tokyo, 23 (A.A.) - Nişi Nişi tesirli taze aşıdır. 
ııazeteıri iaoonvanın Londra se- lımmlıİ;;:;;.;,:;m1;u,11K.~ ... a:::ı:r:::ıcıılil 
fareti müstesarının asaindakı 
be\'anatım nesretmektedir: 

.Londra ahali.ti hayret verici 
bir sükunet aösıennektedir. ln
qiliz hiüdimetinin ı>a11itahtı ter
ketmel/İ düşünmesi. için hiç biT 
sebep yoktur.• 

eJ-

ZAYİ - l.İ'9küdar Malroüdür -
lüğünden almakta olduğum ma
a5ta kullandlt:ım t~tbik ır.ühü -
rü.mü ka,.bettim. Yeni.>ini kaz -
dırdığıandan zayi mühürün hük
mu kalmamıştır. 

İhsan Bol ~ören 

~-· 

I - İd.uemizln Ankara Baş müdOrlütüne J>ailı Çoğul tuzlasında ıoo9 

M 3 nwu au istiap kabiliyetini haiz olacak f teraküm havuzunun inşası 

için Yerilen f!at hadcli IAylk görülmediğinden yeoiden kapalı zarf usulile 
eluıiltmlye konmuştur. 

1l - Bu inıaabn muhammen bedeli 31.116.64 liradır. 
m - Ebllbne evrakı Ankarada İnhisarlar baıı müdür!OIQnde "" İs

tanbul Merkez binasında tuz fen şubesinden 180 kuruı bedel mukabilinde 
tedarik olunabilir. 

IV - Eksiltme 30/IX/llfO pazartesi gOnü oaat 16 da Ankarada İn
blsarlar baı müdürlüğü binasında müteeekkll konılayonda yapılacaktır. 

V - İsteklilerin teklif evrakını havi zarfa, 1i1mdlye kadar beton ha-
vuz itılerile I008ııul oldultlarını gösteren vesikalarını da koymaları icabe

der. 
VI - Muvakkat lemlnat miktarı 

minat için milll bankalardan alınacak 

yü1de 15 nobanl!e milli esham kabui 

yüzde 7,5 heeabile 2334 liradır. Te
mektup ile bor:.a rayiç fiatlnrmdan 

edilir. 
VIJ - Teklif mektuplarını ve etiler evrakı ha\'i zartlar usulüne cöre 

mübürlendJkten sonra ihale saati'ldcn bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde teslim edilmelidir. Posta ile gönderilecek mel<'lupların yine ihale 
saatinden bir saat evvellnr kadar komisyona gelmiıs olınası lhımdır. Pos-
tada vaki olabllecelı: ıeclloneler nazap itibare alınmaz. (8777) 

--------·-----------------------
Beykoz tümen satın alma komisyonundan: 

ı - 16 ton nohut 25/9/940 çarşamba günü saat 10 da Beykozda Halit 
Pnrtisi binasında tümen aatın alma komi$yonunda pazarlıkla satın alına

eakbr. 
2 - Pazarlık neticesi takarrür edecek !iat üzerinden yüzde 15 teminat 

alınacaktır. IU032) 

Teknik OkJlu Müdürlüğünden: 
ı - Mühendis kısmı g:irjs imtihanları 1. Teşrinievvel 940 sah günü ya

t>ılacaktır. Kayıt olunanların kamele rile o gün saat sekiz buçukta mekte_p

te hazır bulunmaları. 
2 - Fen memuru kısmı giri3 Jmtihanları gtinü aynca UAn olunacağı, 

3 - Tedrisata 21. Teşrinievvel 940 pazartesi &fuıil başlanacağı ilfln 

olunur. 

İstanbul Üçüncü icra :Memur
luğundan: 

Paraya çevrilmesine karar ve
rilen pamuktan mamul fildekoz 
faııilarun birinci açık arttırma -
sının 27 /9/'dltO cuma saat 9 da 
!stanhul Y eşiltlirek ıkarakolu it
tisalinde Setyan hanı karşısında 
Ca1eraj'(a sokağında 54-M/l No. 
fildelooz fanili fabrikasında ya
ptlacak ve kıymetinin .?'o 75 ini 1 
bulmadıi(ı surette ikıncı açık art
tırmasının 2/10/94-0 çarşamba 
günü ayni saat ve mahalde ya
pılacağı ilJin olunur. (29238) 

KURTULUŞ 

BiÇKi \'E DiKiŞ 
DERSANESI 

MüdiTesi: BAYAN PAPAZYAN 
Haftada dört l!Ün k~dınlara 

günde U.Ccr saat Fransız usu
lüyle bicki ve dikis dersi tedris 
edilir ve 4 avda Maarifçe musad
dak diplo.ma verılir. Feriköv Te
peüstü 116 No. Papazyan apart
manı. 

(6997) 

İstanbul As. 5 inci Hukuk 
Mahkemesinden: 

Davacı Pars>lı K~i.şyan ve -
kili avukat Mustafa Halit Cam
cı oğlunun müdrleialeybler Mı -
J:(ırd.>ç, Eliza, Bercuhi. Arabi, 
Heranuş aleyhlerinde istihsal ey
lediği 16/5/94-0 tarih ve 938/1700 
esas ve 94()/113 karar numarası 
Beyoitlu Sakıza,i!'acı caddesinde 
55 numaralı hane ile Yeniköyde 
Güzelce Ali paşa mahallesinde 
Rum mezadı.le soka,!iında mü -
ikerrer 11 numaralı bahçenin ipo
teğinin !ek ve ref'i hükmünü 
havi namın ikamet4(abları meç
hul bulunan müddeialeyhlerden 
Bercuhi, Araksi ve Hıranuı;'un 

Hukuk asliye mahkemeleri ka
nununun Hl inci ve müteakip 
maddeleri mucibince birer ay 
müddetle ili.nen tebliği tensip 

lalınm.ı.ş buJmıdul(undan Bercu-
bi, Araksi ve Hlranuş il&ııın fer
dasından itibaren mezkiir müd
det zarfında turulru kanuniyeye 
tevessül eyleme<likleri takdirde 
:mezkür ilamın ke9bi kat'ivvet e
deceği 11.8n olunur. (29'l39) 

.. _nU)ı.JMt 

istan~ul levazım Amirliği Satınalma Komisyonu İlanları . 
2500 kilo kadar çubuk llala;r alına - ı 

<aktu. p.-ı.Ja elaıil- 25/9/940 
çartamba cllnü ıaat 18 da Tophane- 1 

de Lv. Aınlrliill aalm alma komisyo
nunda )"Qpllacaktır. Nümunesi ko
misyonda ıörtilür. İsteklilerin kat'ı 
teminaUarile belli saatte komİ!JOna 
ıelmeleri. (398 - 8889) 

* l8X24X4 eb'odmda J'İrmi bin adet 
çıraaı.z çam tahtası alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 25/9/940 çarpm
ha günü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği ıatın alma komisyonunda 
J'apılacaklır. İs!eklilerln ilk teıulnat
larile belli saatte komisyona ıeıme
leı:t. ( 397 - 8868) 

* &a ton lturu soğan a1ınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 25/9/940 çaf}aID· 
ba günü saat 14.30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komi.ı~yonunda 
yapılacaktır. 'fahn1in bedeli 3960 lira 
ilk teminatı 2!l7 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İstek.Jilerin kn
nunl vesikalarile belU saatte komis
yona gelmeleri. (393 - 8827) 

9000 adet ayrı, ve 3000 adet ayrı ol
mak üzere cem'an 12,000 adet tev· 
hid semeri iskeleti alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmsei 26/9/940 perşem
b• günü saat 14 de Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satın alma komLcyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli beheri 
dört buçuk lira ilk teminatları do
kuz bininjn 3037 buçuk lira Uç bin 
adedinin 1012 buçuk 1iradır. NUmu
nesi komisyonda görülOr. Taliplerin 
kanun! vcsikalarile be111 saatte ko
misyona g•lıneleri. (392 - 8818) 

* '100 kilo sarı sabunlu kösele, 200 
kllo sarı vakete 26/9/940 perşembe 
günü saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komh•'Y?nunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. Istekli-
1erin araba koşumuna elveri.şli köse
le ve vakcte nümunelerile beraber 
belli saatte komh;yona gelmeleri. 

(400 - 8871) 

* Bir milyon yirmi iki bin dört yüz 
kilo kuru ot nlınacak.tır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 27/9/940 cuma günü saat 
14,30 da Tophanede İst. Lv. Amirliği 
satın ; lma komisyonunda yapılacak
tır. Beher kilosuna allı kurus yirmi 
beş santim tiat tahmin edilip ilk te
minatı 4445 liradır. Şartn::ı.mesi ko
misyonda görülür. İstekliJcrin kanu
nl vesikal3rile belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (396 - 8867) 

* Bir adet basta arabası ve be~ adet 
şezlong alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltınesi 25/9/940 çarşamba günü 
saat 14 de Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma komsiyonunda yapılacak
tır. Tahmiıı bedeli 195 lira kat'l te
minatı 29 lira 25 kuru~tur. Şartna
mesi komisyonda a:örülür. İsteklile -
rin belli saatte komisyona gelme-
leri (387 • 8670) 

* Bir milyon iki yüz bin adet J<ilp-
Tillü sürgü alınacaklır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 27/9/940 cuma günü saat 
H,30 da Tophanede İsi. Lv. Amirliği 
aabn alına komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 26,400 lira ilk te
minatı 1980 liradır. Nümwıe ve ıart
namesi komisyonda sörülür. İstek
lilerin belli saatt~ komisyona ıelme-
leri. ((0( - 8917) 

* 6000 kilo balye ipi ve 1000 kilo 
][ınnap alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 3/10/940 perşembe günü anat 
14 de Tophanede Lv. Amirliği sabn 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 7650 lira ilk temina
tı 573 lira 75 kuruetur. Nümuneleri 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile belli saatte komis
yona gclıneleri. ((26 - 9074) 

• 
Tophane •fırını altında bulınıan 9 

adet dükkan ·tamir ettirilecektir. Pa
zarlıkla eksiltmesi 3/10/940 perşem
be günü saat 16 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. K<1il bedeli, ı 0,866 li• 
ra 20 kuruş ille temiııatı 814 lira 96 
kuru.:;tur. K~i korrW;yonda göru
lür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saalte komiıyona gelmeleri. 

(427 • 9075) 

Piyade ve atq okulunda nıevcut 

Şeyrole marka olobüsün tamiri pa
mrlıkla 7aptınlacakttt. Ek.silt.ınesi 

2/10/940 çar;ıamba günU oaat 15,30 
da Tophanede Lv. Amirlili satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Ke--
ıil bedeli 1697 lira 60 kuruş ilk te
m.in.ah 127 lira 35 kuruştur. Keşfi 

komis~onda ıı;örülür. İsteklilerin ka

nuni vesiknlarile belli saatte komis· 
J'(llla ııelmeleri. (425 • 9073) 

* 6000 kilo kadar sarı ı;abunlu kö-
selenin pazarlıkla eksiltmesi 2/ 10/ 
940 çarşamba 'günü saat 14,15 de Toı> 
hanede ist. Lv. Amirli~i satın alma 
komisyonunda yap1l::tr<1ktır. Tah:nin 
bedeli 19,200 liradır. İıstcklilcrin ka
nuni '\esikalarile belli saatte ko _.is-
yana gelmelcrı. (420 - 90tta) 

* Meıre 

3,366 8 santim cnind~ ıtcrit kolan 
13,866 3ı5 > > > > 
22,512 2,7 > > > > 

3,787 5 > > > > 
Yukarıda yazılı dört kalem ~eı id 

kolan 2/10/940 c;ar~~mba günü t::ıat 

16 da Tophanede Lv. Amirliği -, ılın 

alma komisyonunda pazarlıkla satın 
alınacak.ur. Tahmin bedeli 8904 lira 
28 kuru~ ilk teminatı 667 lira 82 ku
ruştur. Nümuneleri koınL~yon<la gö ... 
rülür. Taliplerin belli saatte kontls.-
yona ı:elmelcri. (419 - 90G7) 

* On bin kilo kadar sarı vakete alı-
nac&)k tJr. Pa.:ıarlıkla rksiltınesi 2/10/ 
940 (arşamba gıinU saat 14 de Top
harlcde ist. L .... Arr.h·Lıü s.ıtın alma 
kuıııı~yonunU;,ı yap11:u:~ıi<tır Tahmin 
bedeli otuz biıı lırat.lır isteklil!.:!riıı 
be.Ui haatıe korı 1 l:.:.> t:ı.a ~elnıeleri. 

,4"1 - 9069) 

* 7000 kilo kadar sarı vaketc alına-
caktır Pazarlıkla eksiltn1esi 2/10/941 
1,,arşan1ba günü saat 14,30 da Topha
nede İ!.>t. Lv_ Amirliği satın alma 
kemi ,yonundn yapılacaki.lr, Tahmin 
bedeli 20,475 lira ilk teminatı 1535 
lira 62 kuruştur. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile belli saatte komisyona 
ıelmeleri. • (422 - 9070) 

* 21 ton kaşar peyniri alınacaktır Pa· 
zarlıkla eksiltmesi 2/10/940 ç;;ırşam

ba günü saat 15 de Tophanede İst. 
Lv. AmirHği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 15,751 
lira ilk teroiııatı 1181 lira 25 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanun[ vesikalarile belli 
saatte k.ontisyona ,eclnıcleri. 

{424 - 9072) 
.... 

200 kilo ince, 400 kilo kalın halık 
ağı ipi pazarlıkla 3/10/940 perşem
be günti ae.at 15 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
sa.Un alınacaktır. Tahmin bedeli 377~ 
lira kafi teminatı 566 lira 45 kuruş
tur. Nümuoeleri komisyonda görülür. 
İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 416 - 9066) 

* Sl ton keçi kıl1 alınacaktır. Pa -
zarlıkla eksiltmesi 3/10/9(0 per~em
be gıinü saat 15,30 da To~hanede Lv. 
Amirhği satın alma komisyonunda 
J'&Pılacaktır. Tahmin bedeli 26,350 
lira ilk teminatı 1976 lira 25 kuruş
tur. Nümwıeai komisyonda görülür. 
isteklilerin kanuni vesi.k:alarüe belli 
aaatte ıtoım.syona aelmele.ri. 

( 423 - 9071) 

• 
1000 adet mahrut~ çadır direği 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme~ 

8/10/940 perşembe ııünU saat 14,30 
da Tophanede Lv. Anlirliğl satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
nıin bedeli 1750 lira ilk teminatı 131 
lira 25 kuruştur. Nümunesi komıs
:ronda ı:örülür. İsteklilerin k;ınwtl 
vesikalarile belli saatte komi.syona 
ıe!ineleri. ((28 • 90~6) 

* 2:07 ton kuru otun beher kı!osuna 
teklif edilen 6 kuruş ı 9 sa.ntım fi at 
VekMetçe pahalı görüldüğünden ye
niden pazarlığı 25/9/940 çrırs:ımba 

günü saat 14,15 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İiiteklilerin teminatla
rile belli se.a\te komisyona gelmele-
ri (406 - 8919) 

Leyli 
Erlıelı Yeni Kolej Nelıerl 

Kıs 

İLK - OKTA - LİSE 

Taksimde Sır•Hlvller 86 - YENi AÇILDI. 
Müdünl- Eıki Şi{it T.,,...kki Direktörü M. Ali Ha.şmet X.T"C4. 

Husuıdyetl~.ri: YABANCI DİLLER ÖÔREI'İMİNE J!'!nİ3 
mikyasta ehcn:miyet verıme.lı:, sınıflarını az mevcutla tes.lı:il 
ederek tale' ,esinin çalışma ve i.ni<isafı. sıhhat ve inzıbatı ile 
yakından alfıka<:ar olmaktır. Mektebin denize n&2ır kalöri!.er
U teneffıüshane ve jimnastil<lanesi vardır. Her ııiln saat (9 
ile 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

T ophınede Saraç Evi Md.den : 
ıtayseri dik.im evi içhı imtiba.nııla bir saraç ve bir çadır us~ı alınac0ı,ğın

dan taJipleruı -iıdakl vesaikile llli/9/940 ıtioılrıe kadar Tophanede &araç 

•Vl mUd:Urlü&W:ıe m&acaalları. 
1 - Dil~. (kftC knruı ;revmi;r• ile talip olcr.ıbı 1azıla04lttır.) 

2 - Hümül».I k~ 
J - Aşı kAfı<h. (1051 - &e72) 

ı 


