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MIHVERCILER ISPAN
YAYI HARBE SURUK
LİYEBİLECEKLER MI? 

lepanye'nın herb• 11ir• 
melı: icin büyülı: •ritan• 

• 
:1• ado•ıntlalı:i, Alul•· 
nb 11• Mıaırtlalı:I ln11i
li:ı; malı:e11e111etinin çölı:· 
meaini belı:liyecefi alı:le 
en mı>ldyim 11elen ildi· 
ınaldir. General Franlı:o 
üetatlı ,,. hami•i Sinyor 
Muaolini' nin "en a:s :1•
yiaıle en büyiılı: /uJrn 
politilıaa1111 talılit il• t•
lı:ip •decelı:tir. 

Yaıan: ABiDiN DAVER 

M ihvercilerin Roma ı:ö
rü~meleri, biıli. merak 
J)·andırmakta devam e

diyor, 111alôm oldu~ üzere, Al
nuın hariciye nazırı Roma)·a ı:ı
derek Sinyor Musolini ve hari
ciye na:urı Kont (;iano ile gö
l:Ü.1tüi:ü gibi İspaı~ol diktatörü 
ııenera) Frankonun akrabası ve 
sağ kolu İspanya dahiliye nazırı 
Senano Sumer Bcrline giderek 
Alman Führeri llitler tarafından 
izaz ve ikramla kabul edildi. 

İ«te, birbirini takip eden bu 
nıüli.katlar, merakı mucip ol -
nıaktadır. Naı;,ıl olmasın ki mih
'\'ercilerin, sulh zanıanında yap
tıkları her müli.k.allan Avrupa
ıun hazur ve rahatını kaçıran 
yeni bir biidbe çıktıI;ı gibi. harp 
haşladığındanberi de, onların bü
tün görüı;melerini mutlaka bir 
taarruz ve harp hareketi takip 
etmektedir. Bu deia da, müliıh.at
ların arkasından ne çıkaca~ııu j 
herkes birbirine soruyor. Avru
ııa matbuatının tefsirleri ve si
Yasi mahfillerinin tahminleri, 
nikbin değildir. Brenner miillı -
katından sonra olduii'u g;ibi, bu 
Roına mülakatında da, mihver -
c~lerin ne görüştükleri ve ne gi
bı kararlar verdikleri hakkında 
bir sürü faraziyeler ve tahmin -
ler yapılmakla ise de diktaıör -
lük idarelerinde, şenerin konus
tuklarını asajiı Jukarı yalnız 
kendileri bilirler. Ve sıkı ketu -
ıniyet muhafaza edilerek tatbi
kata geçilinceye kadar su sız -
tnaz. Onun için, Berlin ve Roma 
nıüliıkatlan hakkında her ne 
liiylense, tahminden ibarettir ve 
nlibvercilcıin kararları tatbik 
&ahasına konulduğu zaman, bu 
tahminlerden cihette biri doiiru 
çıkauktır. o vakit, isabet ,.ru 
olan tahminin sahipleri de •biz 
dedikti •teranesini tutturacak -
l~rdq, Her gün, birkaç tahmini 
hırden yapanların, sürü sürü söy
lediklerinden ve yazdıklarından 
biri, elbette tahakkuk edecektir. 
Bi!nıeJ'İz, bundan d-0laJı böbür
lenmek n keodiui bir siyaset 
dehası addetınenin miınası ve 
kıyıneti \'ar mıdır? 

nu son mü'iıkatlarda bir tek 
m"»elenin konusulmadığı, halle
di!ınis ve edilmemiş; eski ve ye
ni her ınc ele ye temas edildiği, 
bunlardan bir kısmının bir bal 
suretine ba~landığı, bir kısmı · 
!'ın da münasip anının hulfılüne 
ıbtizaren talik olunduğu mu
hakkaktır. Bu içtimalarda aske
ri meselelerin mevzuubahs edil
miş olması muhtemel de2ildir. 
~nkü konU$8nlar, asker deiil
dırler ve esast"n. Alma11ya Bü -
l'Ük Britanya adasın- İtalya da 
l'ttııııra kar ı ne J&pabilecekse 
Y~Pnıaj\a calısmaktadırlar. Bir -
bırlerine ellerinden f{eldiği ka
dar da bilvasıta ,.e bilavasıta 
Yardım edivorlar ve daha da e
deceklerdir: 

Bu defa Almanva hariciye na
zırı Ronlaya gihn.edcn bjraz ev
"·cı. İ"ipanva hariciye nazırının 
Berlini ziyaret ederek llitler ta
~a[ındau .kabul edilmesi, bu zi
Yaret ve ınül:'ıkat üzerine Alman 
matbuatının uptığı n-iyat, 
~ihn!rcilerin, lspanyayı da· in
"ılıere alcvbine harbe ıürükle
trıek istedi.kleri tahminini orta
Ya atınış!tr ki bunda isabet olsa 
&erektir. 

İngiltercden Ccbelüttarık'ı is
( Arkası 4 ündi sa!/faı!a.) 

ABiDİN DAVER 
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A.merika 
men1aati 
tehlikede 

, ~ 

açılıyor .. Şimal denizinde bir lngiliz gemisinden düşman tayyaresine ateş 

~SO~VY~E:..:_:TL~E:.:..:R E::__:G=-0=-R_E r-ASKERI VAZh ET-"'\ INGILIZ HOCUMU 
B!rlin müthiş b:r 
baskına uğradı 

---·---
J~ PO N LA R SINGAPU-
RU TA Z Y 1 K EDECEK 

Tokyo, 24 (A~' .) - Kokomin 
Chmıbuıı, Amerıkanın Sınııa -
;>:ıra yerleıımesınc japaı.vanın 

her ıiırliı vasıt~-Jrla manı ola 
ca;ı.ını y~z..makt.3d1r. 

Gazete dıvor ki: 
cİngiltere ve Amer>ka dii.$ün

mel>dirler. Pasıfik garbının de
niz hakimıyeli japo:ıya için ha
yatidir. 
Chu~ai Chog~ Chbnbun'da ja

ponyanın llindiçinide giristi~i ha
reketin eheınmiveti azalmıs bu
luna:ı ve bir gün tama.mile or
tadan kalkacak olan Singaı>ura 
Jrnrsı hır tazyik v3oılması im
k:.nını ıcabcttir ceginc işaret et
m~kted•r. 

CİDDI TEHLİKE 

1 
1 

Skandinavya ile 
ticaret haşlıyor _, ______ _ 
ROMANYA-ALMANYA YOLU 
İLE NAKLİYAT TEMİN EDİLDi 

------•ı------

Türk • Yugoslav anlaşnıası nıerıyete girdi 
$imal memleketlerile Ro - Romanya yolile yapılacak 

manya ve Almanya yolile nakliyatın bedeli buradan ;; _ 
muntazam nakliyat imkiınla- denecek, Viyanadan M>nras1 _ 

rı bulunmuştur. nı da ı:önderilccek olll•lları a-
Yapılan tetkiklerden son - lan memleket temin edecek -

ra Romanya yolu münasip ıtli- tir. Gelecek mallar da ayni şe-
rülıııüştür. Viyanaya kadar (Arkası 4 üncü saııfada) 

~ı=========================~ 
~ı F R I K A O A H AR P MiHVERiN GAYE S I 
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lttılganl ar 
Vzaiyet J 
ingiltere 
lehinde 

---·---
Alman!ann lngiltereyı 

Kar~ılıklı ha\'a akınları a
~ıı laşrru~ a başlar"ken, c-v\·,,,1 -
ki :zün Alman hüküınct ıı.cr
kezı 3ni bir baskına uf.!rad1; 
resmi tebliğ ve bitaraf meıı
baların vcrdii:i haberlere gö
re bu h3\·a akını simdi.ve ka
dar görülmemi~ lıir şiddette
dir ve Alman hül,imıet mer -
kezinin t'n canlı noktalarına i
sabet eden l ük<ck infilakli 
boınbslar biiyük l angınlar çı
karmıştır. LondraJa yapılan 
şiddetli bombardııııaıı akın -
!arına bir karşılık adılcdamc
si lazım gelen bu hücum İn -
,,.;!iz hava kuvvetlerinin Al -
manlardan ~ı kalmaclığını 
gösteriyor. Eır.ı ~ıı son r.ün 
lerde İngiliz müdafaası J.ar - ı 
ştt ında hiicumlarını hafl[lct
nıeye mecbur kalan Alıttan,•a 
erkinıhorbiye.coinin Britan~·a 
adasını birkaç giindc istila ~f
mck iizere hazırladıkları pl3. -
ıu geri bıraktıkları anlaşıl -
maktadır. Bununla beraber 
Alınan hava ve deniz ku\'vet
lerinin toplu bir halıle (İngil-

Berlin de 
askına 
Uğr dı 

---·---
Taarruz şiddetli oldu 

Vasington, 24 (A.A.) - Resmi 
makamatta ınevcut o!an kanaat 
ist.iliının Uzak Sarktaki Birleşik 
Amerik3nın menfaati ve sivase
ti icin cid<li bir tehlike teşkil et
mekte oldu{:u yolundadır. 

Tokyo, 24 (A.A.) - D. N. B. 

ı/skenderiyeye 

\ Hücum etti 

Yunanistan ve 
Suriye niçin 

Tehdit ediliyor 
• 

istilası imkansız 
Mnı;kova, 24 (AA.) - •Kras

nava Svesda• ı:azetesinde Sov -
yet hava generali İanof ıım.asi- • 
le cıkan bir makalede şeyle de- l 
nılnlC'ktedir: 

•Almanya İngiltereyi muraf-

jakı~eıt 1ş\jııl .. un,ıdır.ılc i.s" lıer t 
şeııdeıı cı:vcl Jnqiliz lıava ve de
niz kuı>vetlenle lıaı;a mudafaa
sım ortadan ka!dımw.sı icabeder. 
Halbuki bu kuvvetler asla izale J 

edilmemiştir. 

Hk ihraç edilecek kıt_alar üs- 1 
tün kuvvetlerın fevkal.dde ş>d -

1 
detli mv.kavemeııle karşılacc;k 
ve sadece hava kuvvetlerinin yar
dımına güvenebileceklerdir. Al
man lıara kuı;vetleri adet itiba
rile lngiliz hava kuuvetlerinden 
oldukça öııcLe ol1nakla beraber 
İnailiz haı•a louvvetlerinir. şidr 
detli bir mukavemete muktedir 
dört beş bin taııııaresi vardır. 
Btına mukabil Almanlar, yalmz 
kendi basma bile ihraç lıareketi
ıti durdurmnıa muktedir olan In
qil·~z donarınıasınııı tesirini her· 
taraf için mu=am miktarda tay
'~are ayımı11a mecburdur!a~. 
· Ge~ral 1anQf, şunları ılave e-
divor: 

cBundan baska pek yakında 
hat·ada vukubulacak ~id.detli de
.. 'klı'k istila teşebbusune me-
9ısı. ı· .. mur ola11lar ta1111are enn muza-
heretinden mahrum kalacaklar 
ve kıtaat ihracı Atman bah.rıııe-
. . u"t/ıı·s bir qayrct goster-

s1nı1ı m · · 
mesine t•abeste katacaktır.• 

( Arkası 3 üncii .<a1Jfada) 

birçok yangınlar çıktı 
Londra. 24 (A.A.) - Reuter 

bildiriyor 
Hava nezareti teblıi!ı: Dün bu

t ün gece İngilız hava kU\·vetlerı 
·bom'bard<ııman taı·vareleri !Bcr
lınde ve cı\'anıı<la askeri hedef
ler şıdd tli bır hucum vaı>mıs
lardır. B - 1,Jm f'inı<li .....ıwtdar 

\:ıpıl anlardan daha bıiyük bir 
mik:vas"ta yamhnı.stır. Alınan 

iptidai raııorlnr cck hasar oldu
ğunu göstemııekt<'d:rler. 

Tayyarccilerimiz tarafından se
cilen ve ,iJdetle bombardıman 
edilen hedefler arasında Rangs
dorf demir yolu ıtarı ve miıtead- 1 
ılit emtia garları ezciıınle Grun- ' 
dcwald _garı bulunmaktadır. Wul-ı 

(Arka.<> 3 ü11cü saufada) 

Başvekil yak nda 
Hata a ide ek 
Refik Saydam dün Yunanistan! 
BÜ y Ü k elçisin i k a bul et t i 1 

Ankara, 24 (İKDAM Muhabirınden) - Ba,.,.ekil Doktor Re -
fik Saydamın ıili üc güne kadar Hatava lıarf>keti ve orada bir kaç 
r.iııı kalması muhtemeldir 

BASV'EKİL YUNA.'I ELÇİSİNİ KABUL E'I'T'İ 
Ankara. 24 (A.A. \ - Başvekil Refik Saydam. bu!Jiın. Yunanis

tanın Ankara büyü:t elçisi Rafael'i~abul etmistır. 

ajansı bildiriyor: . 
Yomiuri Clıımbun gazetesı Va

( Arkası 3 üncü sayfada) 
--o---

Fransızlar 
Cebclüttarıka 
Hücum etti 

Da karda şiddetli 

murebcler oluyor 

Vişi, 24 (A.A.) - Fransız A
mirallik daıresinin tebli_gi: 

23 eylülde, iki zırh!~ bir çok 
kruvazör, torpid-0 ve asker nak
Jlye ger.ı:sinden mürekkep bir 
lngiliz fil-0su, Dakar önüne _gel
mistir. 
Sabık _general De G:ıulle, Fran

h:Z makamlarına sehri terketıme
ierini bıldinniştir. ~'ransız ma
kamları, bu ult1matı.ıımu reddet
mistir. Bunun iıze, ıne, İnj(liz 
fıİ<.ıSU, şehir iız<:rine ateş ~ı.ş.

tır. 

Muharebe esnasında denizaltı
Jarımızdan birisi, PrrS<'C. bir İn
giliz kruvazörüne kahramanca 
hücum ederken batırn•tır. İn
ııiliz kruvawrurıe muhakka.k su
rette torpıl isabet etmıştir. Deniz 
altının miırette':wt n an buy<ik 
bir kısmı kurarılmıstır. 

De Gaulle'ün emri altında, 
Dakarın cenubuna dört ve şar -
kma iki asker çıkarma te~ebbu-

N A

l I BUGÜt.I lhAL ·. UmumAı nu·· f us sayımı :~~pl!~~~~k~:t~;:.:ı~~rin Bu mU\·affaltiyetsizllk karşı -
sında, İngiliz amirali, saat 1.30 

MıK KEM hazırlıkları.nın so.n . :i;~~m;;~;'1 
Niz;;.ıtin Nııızif' in safhası tetkık edıldı 1 -- • 1 
Nefi• bir ma•ahabeai 

1 K n A r.ı, yeni şöhreti~- ı Temizlik buhr&nı 
le tahrir kadrosUJlU takvıye Taksim Belediye &'llln06U, tvvtl-
etmiştir. İKDAM'da roma:", ki &'ece leltlş edilmiş ve neUcede 
hikaye, fıkra, makale. ve mu- sulno müsteciri hakkında mulfaim-
sahabelerini okuyacagınızıl ta- d• temlzliie ria7el edllmedltL ..,. 
nuunı• imzalardan baz arı: 

Abidin Daver, Selami izzet, luk yemeklerin a(ıkla lefhlr e<llldl-

h 
t i'l ve la<dikıt tarife kııııaı..Jıowlı.fı 

Nizamctlin Nazif, Ma mu 
Yesari, Suat Dervi" Osman 
Cemal. A. Şekip, Şakir Ha
zım. General Koeer, Hfönid 
Nuri Irmak, Faik Bercmen, 
İbrahim Hoyi, General 111. 
N., Ziya Şakir, Sdaeddin Ka- ( 
ranakçı .• 

y 

ıA 

R 
1 
N 

•• Faih Be r cm• n 'in 
11üzcl b i r hi/Wyc•İ 

TARLALAR 

ARAS_l_N~#ı vua11eııe yapılan toplantıya i§tirak edenlerden bir kısım 
(Y aıısı 4 üncü sayfada) 

cörülerek ceı.a kcsu.m.ı.ıt 

Hayret dtiU ml1 .. 

.Belediye» a.dını b.fı1an. 90tlW 
aıüt.eha».ıS& sahip ve btanbulun 
en yeni en modern ca:ıtnosu da pJ~. 
oıiş!.. insan bir an bt.a.nbulda,kl bu 
temizlik buhranını düş.ii.DUnce hay. 
relin fevkinde bir bisae kaınhyor. 

insafın fevkine tıkan bu hallerden 
hem İstanbullular hem Belediye ne 
saman kurhıla.cak a.ca.ba? .. 

Şimdiki lı.a.lde •ı>lellb b'berlerl
nı okuduktan ııonra midemi> bala.ıı

madan rahat :rtylp l9ileulı. hiç bir 
:rer bulım•JJ4UIU>, lla&in deill mi?!. 

M. K. 

İngiltere Mısırın si
ya! etinden memnun 

Kahire, 24 (AA.) - !nl(iliz u
mumi kararır§hının bugün neş
retti.i'!i resmi tebliğ: Garp çölün
deki vaziyeUe ıh içbir deitişiltlik 
yoktur. 22 eylı'.ıl akşamı topçula= birkaç düşman bat.arya -
sıru i.skfıt etmişlerdir 22/23 ey -
liıl gecesi tayyareler Maturuha 
dört defa hücum etmi.:;lerdir. 

lo.fısırda: Garp çölünde vazi -
yette hiçbir de~işikl?k yoktur. !. 
kenderiye, Si.eli - Han~ ve Mat
ruh, düşman tayyareleri tarafın
dan bombardıman edi~. 
~rı.ota. düşman. Marlu ir.o -

yuna bir hücum yapmış, fakat 
hiobir hasar> mucip olmamıştır. 

!talyada bir mahal: 2-4, (A.A.) 
( Ark4St 4 üncü MVfcıda) 

Askerlerimize 

ispanyanın Cebelüt
tarıka hücumu istendi 

• 
Şiddetli mu -
harebel c r e 
sahne olan 
Liby ao.ın yer
li ahalisin -
den bir kaçı. 

• 

Londra, 24 (A.A.) - Riblıe t
rop'un Roma ziyaretim mütalea 
eden Manchester Ouardian dli
J"()r ki: 

c1taLyan pa?J\tahtında cereyan 
eden btı wriizakcrclerle, Sumerle 
11ap•lacak 11eni m;;ıakaıın nasıl ol
duQILnu öğreıımek kabil degıl
se de her/ı.!ıl.de biribirine baqlıdır. 

İspan!/Ol nazırımıı Berline ııaır 
tığı Alman na.zınnın İta!ıuıııa 
ııaptım ziyaretlerin, Yuna~isİa
nı tehdidin, Suriyedc entrikalar 
çevrilmesinin sebebi budur. 

Almanya lıpanyanııı İngilte
re aleyhine haroe qirmesini lıiç 
değilse Al.man kıtalanna yol tı<~ 

(Arkası 3 üncü •cıııfada J 

Kış Hediyesi 
Sonbahara girdik; kış geliyor. Türk ordusu, hudutlarda, Tiirk 

yat.anını ve istiklalini korumak için, bekliyor. Ordumuzun hiitun 
ihtıvaçla~ı~ıı, Devlet hazinesi ttmio ediyor; fakat k~hraman ııs
k_cr)':l'~ı~ı her Türkün düşünnıesi, onlara bir kış hedıye~ı .'·erml"·-
sı mılh hır borç, ios.ani bir \azifedir. Bir hol"!' ~tkısı. bır .~"" 
yelek. bir ııoruk, bir yün eldiven Md•metçikl~rıın!z!n heııı. ~uc~ı
dünü ısıtır, henı ~ünlünü alır. Fakat, bu kı!ii hrdıy~sını tc:. ~ılatl_~ hır 
~cki!de npııı.ak lazımdır. Kızılay ,·e Halke.' ~erı, bu ı ı, .. bu tun 1 
memleket ökü,undc muvaffakİ) etle ba~ara~ılırler. Jler .1:ur~; en 
büyrik memnu•iy...tle böyle bir ~~ bedı,·esı .. ~azır~ı) abıh~, l~ı~k 
kadın ve kızlarınm ~!katli ellerı. he~ ask~r .'~''.' hır ~e~· orebılır. 1 

1 
Se\'eili askerlerimi••· bir ıu~ hedıyesı temını ıçın teşkı.latlı bir, ç_•- ı 
!ışına teklif ediyoruz. ABIDI".'< DA\ ER 

'-------- -- - . 



SAYFA-~ 

Büyük Tarihi Tefrika : 41 - SOL 

Muaviye din 
biri birinden 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

ile dünya işlerini 

tamamile ayırmıştı 
fOğlu (Yezid) in, istikbaldeki 

saltanatını temin etmek için, 
(Muaviye) hazreti (Hüseyin) e 
karşı etmiş okluğu ahdi de nak
zetti.l 

Ve .. artık hayatının oon demle
rine geldiğini hissedioce, oğlu 
{Yezid) i kendisine (veliaht) ta
yin ettiğini iliin eyledi. 

Muaviyenin bu hareketi, artık 
(cumhuriyet) devrini resmen il
ga etmek demekti. Ayni zaman
da, (Ali Resul) e mensup olan -
ların, (hilafet) makamı ile mad
di ve manevi alakalarını kesmek
ti. Hiç şüphesiz ki bu vaziyet, 
{Muaviye) için emsalsiz bir mu
vaffakiyetti. Ve daha dün islii -
miyeti kökünden devirmeye ça
lı.şan adamlar, bugün bu muvaf
fakiyet sayesinde, isliim dinini 
vaz ve ihdas edenleri bütün hak
larından iskat etmişler .. onların 
yerlerine geçmişlerdi. 

Muaviye, bu büyük galebe ve 
muvaffakiyeti, ancak zekiisile 
kazanmıştı. Bunda da çok mü -
him iki sebep vardı. 

1 - Hazreti (Ali) ile onun ev
latları ve hakiki müslüman olan 
taraftarları, isliiıniyete yalnız 
(dini) cepheden ehemmiyet ve
riyorlar... n,rnslümanlık, dünya 
işlerinden tamamile tecerrüt e -
derek sadece (ahiret) umurile 
me•qul olmaktır.) diyorlardı. Ve 
böylece (tevekkül) e tabi olu -
yorlar .. Her şeyi (kaza ve ka -
der) e terkediyorlar .. Maksat uğ
runda mücadeleden çc:.iniyor -
!ardı. 

2 - Halbuki Muaviye, (din) 
ile (dünya) işlerini birbirinden 
ayırmıştı. .. Camiye, gidiyordu. İ
badet, ediyordu. İslamın asli er
kanını, kiimilen yerine getiri -
y<ırdu. Ve, mutaassıp bir müslü
man görünüyordu ... Lakin, hü -
kirmet islerinde muvaffak ol
mak i<;in de, başka türlü düşü -
nüyor .. Bu hususta, ne (Kur'an) 
ın ayetlerine ve ne de (Resulül
lahl ın hadislerine zerre kadar 
ehemmiyet vermiyordu ... Haz -
reti Peygamberin, (Ali) yi (Ha
san) ı (Hüseyin) i herkese sev -
dirmek için müteaddit beyanat
ları vardı. En açık ve sarih ifa
delerle, birer birer isimlerini zik
rederek: 

- Her kim ki (Ali) ve buğze
derse ... Her kim ki, (Hasan) a 
bui(zederse... Her kim ki (Hü -
seyin) e buğzederse, bana bui(
zet.miş olur. 
Buvurmuolardı. 
Muaviye, Resulü Ekremin bu 

emir !erine en küçük bir ehem -
miyet bile vermemişti. (Cennet) 
vaitlerile (cehennem) tehditle -
rini düşünmeye de lüzum gör -
memisti. Ya, zehirle sararm1ş ve 
vahut han<;er darbelerile al kan
lara bulanmııı olan nftşlara basa 
basa, muhteşem bir saltanatın 
tahtına çıkmaktan başka bir şey 
düşünmemişti. 

* (Muaviye) en büyük zekasını, 
oğ'\u (Yezid) i veliaht yapmak i
şinde gösterdi. Evvela, oğlunun 
rakiplerini anlamak istedi. Bir 
gün, halkın ileri gelenlerini Sam
daki sarayına toplayarak: 

- Artı.k, ihtivar oldum. Hayatı
mın ron devresini yaşıy<ırum ... 
Benden sonra hilafet mevkiine 
geçecek zatın intihabı için, si:zi 
serbest bırakıyorum. 

Dedi. 
Mecliste, derhal bir müzakere 

cereyan etti. Bu müzakere neti
cesinde, bütün reyler ve d~n
celer, Suriye fatihi (Halit bin 
Velid) in oğlu (Abdurrahman) ü-

zerinde temerküz eyledi. 
(Muaviye) bu vaziyet karşı -

sında, en küçük bir telaş bile 
göstermedi: 

- Pekala.. Siz, fikirlerinizi 
söylediniz. Ben de biraz dÜ.şüne
yim. 

Dedi... Fakat ertesi gün, Ab
. durrahmanın ani bir ölümle ve
fat ettiği işitildi. Çünkü zavallı 
adam, o gece İbni Esal tarafın
dan hazırlanan bir zehirle !es.mim 
edilmişti. 

* Muaviye, oğlunun yak:ınindeki 
rakibi ortadan kaldırdıktan son
ra, gözlerini uzaklara çevirdi. U
zakta bir tek korkunç rakip var
dı ki, o da (İmamı. Hüseyin) di. 
Viıkıa (İmamı Hüseyin) ciddi bir 
kuYvet.e istinat etmiyordu. Fı>kat 
Muaviye, mizaçları mütelevvin 
ve meşrepleri dönek olan (Irak) 
ve bilhassa (Kı1fe) halkından çe
kiniyor.. Bugün kendisine itaat 
eden bu halkın, yar;n oğluna kar
şı isvan etmelerinden endişe e -
diyordu. 
Eğer İraklılar elde edilirse, 

artık (İmamı Hüseyin) hiçbir 
yerden, hiQbir kuvvet temin e -
demiyecekti. Medinenin ücra bir 
köşesinde, hayatı sönüp ~idecekti. 

Muaviye, oğlunun müstaldıel 
saltanatını temin etmek için, (I
rak ve H<ırasan valisi, Zeyyat ib
ni Ebi) yi Şama celbetti. Mak -
sadını ona izah ettikten sonra, 
yapılacak işlere dair müzakere -
ye girişti. 

Zeyyat, (Ebfısüfyan) ı.rı (gay
ri me"u veled) i ve binaenaleyh, 
Muaviyenin de baba cihetinden 
biraderi idi. Bu itibarla, Muavi
yenin bütün arzularına ,hizmet 
edeceğini vadederek, (Irak) a 
avdet etti. 

Muaviye, qğlunun veliahtlığı. 
için Suriyelilerin muvafakatle -
rini alırken, Zeyyat da, !rakın 
bütün eşraf, ayan ve İnutebera
nını topladı. OnlarıJJ envaı va -
itlerle vüzlerine J!,Ü)erek (Ye -
zid) i (veliaht) tanıttı. 

(ATkası vad 

ANADOLU 
HABERLERi 

Erzunımun bir kaç köyünde 
heye an alametleri görüldü 

Erzurum, 24 (Hususi) - Ka
zmnızın bazı mahallerinde ırnü
hlm heyelan alametleri ıbaş gös
termiştir. Bunlar bilhassa merkez 
nahivesine bağlı Tortum kale, 
Sağır ve Rabat köylerin.dedir. 

Toprak bazı yerlerde bir buçuk 
metre kadar cökmüş, bazı yer
lerde de metrelerce kaymıstır. 
Vaziyet köylıii arasında endişe 

uyandırnııştı.r. Bazı 'kövlülerin 
müşterek bir ınida ile vilayete 
müracaat ettihleri söylenmekte
dir. 

TORTUMKALE MEKTEBİ 

Köy ıınekteplerinin fu; SUU'f
tan lbeş ıanıfa çı.kanklıo ıma
Iüıııd ur. Tortum ırnerkez nahiye
sine bağlı Tortum kale mekte
bi de bu meyanda beş sınıfa çı
karılmıştır. Ancak mektepte bir 
muallim ve bir de dershane vm:

dır. Si.mai bir dershanede beş 
sınıfın talebesi bir muallim tara
fından okutu.lına:ktadır. Bu ted
ris seklinin ne !kadar faydalı ola
cağı belli değildir. 

İkdamın Edebi Tefrikası : 18 1 

KISKANIYORUM! 
1 Yazan : S E L A M 1 1 Z Z ET 

Bedia el cırpıyor: 
-!IOe güzel yer burası ... 

- Yeryüzünün en güzel mem-
le!.etine sahibiz Bedia. ben de 
bu memleket kadar güzel bir ka
duıa sahibiın! .. 

Haliç bir yılan gibi kıvnlarak 
tızu,Yor, Boğaza karı$ıyor •. Sular· 
da nıinarelerin gölgesi var ... 

- Şu ağacın altında oturalım 
mı?. 

- Otı:ralım ... 
Giinesbatmcaya kadar oturu

.J·oruz ... 
Artık her giin geziyoruz. 
Gülhane parkındayız. Park 

tenha. Tek tük bir iki kişi dola
şıyor, tek tük bir iki insan tah
ta kanapelere oturmuşlar u,yuk
luyorlar. 

)
' Bedia ile kolkola geziJoru:ı, 

tarhların arasında dolaşıyorw, 
saray duvarının dibinde yürü -
yor, l\larınaraya nazır sahaya ge
liy<ıruz. 

Bedianın üstünde, bütün vücu
dunu yoğuran açık mavi bir tu
valet, başında bir hasır şapka 
\•ar~ Güneş yüzünde tanelenerek 
oynuyor, 

Parktan çıkıyoruz, Beyoğlun -
da. küçük bir muhallebicinin 
dükkanında, üst katta oturuyo -
ruz. Bedia muhallebi yiyor, ben 
başımı omuzuna dayıyorum. A
şağıdan çırağın ses; duyuluyor: 

- Buyursunlar efendim ... Ver 
iki muhallebi!. 
Akşam ıı:ec vakit Bedia.Yı evi-

htimlaklcr bitti, Mısırçarşıs1 bu kış yeni 
ve modern bir hal olarak açılıyor 

j§{ elediy~ Reisliği şehrimizde imar işleri hakkında yeni ve e -
saslı hır çalışına programı hazırlamıştır. Bu programa göre 

faaliyet Kadıköy ve Üsküdar meydanları ile Mısırçarşısı, Eminönii -
Unkananı arasının ve Azapkapının tanzim ve imarlarında tekasüf 
ettirilmiştir, Yol ve istiml~k işlerine de bilhassa ehemmiyet verile
cektir. 

Mıs.ırça~ısındaki dükkanlardan yüzde 80 inin istimlak muamelesi 
ikmal oh!n.1Duştur. Mütebaki yüzde yirmisi de bir aya kadar bitiri -
lecek ve hemen tanzhn faaliyetine başlanacak, Mısırçarşısı da mo • 
dern ve yeni bir lıal olarak kışın açılmış olacaktır. 

Dllllll~~~~~~~~ 

Kadıköy Halk- Temizlik amele
• • evr ınşaatı terfihi • • 

sının 

Bağdattan getiril
mesi için teşebbüs

ler yapılıyor 
Bağdat ticaret ataşemiz a. 

Iilkadarlara. gönderdiği bir 
mektupta, Bağdatta mühim 
miktarda madeni eşya oldu -
ğunu ve 6000 liralık akreditif 
temin edilirse bunlardan ınem
leketimize lüzumlu olanları -
nın satın alınabileceğini bil -
dirıniştir. 

Madeni eşya ithalatçıları 
birliği reisi dün mmtaka ti - } 
caret rnüdürlüğii ve Merkez ' 
Bankasile hu hususta temas -
!ar yapmıştır. Malların geti -
rilıncsine çalışılacaktır. 
Diğer taraftan birlik reisi

nin idaresinde üç kişilik bir 
hey'et madeni eşya satın ala
bilmek maksadile buııünler -
de avrupaya tFidcccklerdir. 

Durdurulduğu haberi 

Bıştanbaşı asılsız 

Maaşlara zam yapıldı, yurt .......... _; __ ._. ... ....,....,. ..... 

Dünkü sabah ,gazetelerinden 
bazıları Kadıköy Halk.evi ~
atının durdurulup tehir edild:i
ğini ve 300 bin lira sarfolunan 
bu binaya 300 bin lira daha har
canacaıhnı yazmışlardır. Dün 
lkendisile göriiştüğ'Üımiiz alaka
darlar bu haberleri tekzip ede
rek şu izahatı vermişlerdir: 

•Bahariye caddesinde yapı! -
makta olan Halk.evinin inşaatı 

telıiT edilmiş değildir. Binanın 

çatısının alınması da dahi! olan 
birinci ihalesi tama'!'Llanmış ve 
bu inşaat te~iş heyeti tamfm
dan çok beğenılmiştir. Saniyen 
birinci iha!e 200,000 !imya deijil, 1 

147,000 liTaya yapılmıştır. Bina
nın ikinci ihalesi için Avrupadan 
gelecek mal.ıemeve ihtiyaç oı
mayıp yalnız çeTçeve ve sıvadan 
ibaret olduğundan ikinci ihale
de yakında yapılarak inşaata b~ 
!anacaktır. İkinci ihale de takri
ben 200,000 liraya yapılacaktır. 
Ve bu yeni bina Türkiyenin en 
büyük Halkevi olacaktır.• 

Küçük heberlw 

* Silivri limanına bağlı 10 tonluk 
'iedıi Abdullah motörünün geçen gÜll

kü fırlıoadan Riva adacJ.k.ları civarın
da karaya düşerek butlığı ve mü
rettebatuun kw·t.arıldığl haber alın
mıştır. 

* Eski Maarif Vekili ve Üniversi
te proieaörlerinden Hikmet Bayur 
halka nıahsus konferanslar verecek
tir. Bunlardan birincisi cuma günü 
saat 17 de Üniversite konferans sa
lonunda, ikincisi de ertesi gün saat 
13 de Şehir Tiyatrosunda yerile

cektir. * Beynelmilel Viyana sergisindeki 
pavyonumuzun komiseri Ticaret Ve
kitleti kalem uıahsus müdürü Fazıl 

Cesal dün sabah şehrimize dörunüıı
tür. * Şehrimizin tekmil semtlerinde ay 
başında başlanılan Cumhuriyet l-Ialk 
Partisi ocak kongreleri pazartesi gü
nü bitecektir. 1 teşrinievvel salı gü

nünden itibaren de nahiye kongrele
rine başlanılacaktır. * Beyoğlu k?ymakamlık ve Beledi
ye binasının esaslı bir ;,ek.ilde tamir 
ile yeniden boyatılması kararlaştırıl
mıştır. 

+ Şehrimizdeki Belediye hastahane
lerinin hepsinde modem mutbah te
sisatı yapılması ve çam.aşırların ma
kine ile yıkanması ka.rarla§tırılmııi

tır. 

ne bırakıyorum. Ortalık kararı -
yor: 

- Allahaısmarladık! .. Ne gü
zel gezdik değil ıni?. 

- Evet. .. Amnıa bunun mü -
kafatı yok mu?. 

- Nedir mükiıfat? 
- Seni bir kere öpmek .. 
- Sokak ortas.nda mı?. 
- Kimseler yok ki ... 
Bedia apartın1arun kapı eşiği

ne sığınıyor: 
- Ben kapıyı çalarken boy -

numdan öp diyor ... 
- Teşekkür ederim Bedia. 
Ve öpii.yorum ... 
- Yetişir. 

- Bir kere daha Bedia. 
- Yetisir artık. 
- Neden? 
- Bu soru]ur mu? .. Hiç de an-

layışlı dei!ilsin. 
- Öpülmek hoşuna gitmiyor 

mu? 
- Anlayıolı dei!ilsin dedim ya .. 
Evime dönüvorum. Yüzüm gü

lüyor. İçimde .bir ferahlık var. 
Mes'udum: evet mes'udum, bu
na şüphe yok .. 

Fakat hazan allegl'o bir müd -
det dtıruyor, Bethovenin bazı 

ve ucuz lokanta acılıcak ı ADLiYE va POLiS ,. 
Şehrimizde temizlik amelesi 

:h=~f;st:ı~=:~!z:r~e!e~= Tren kazasının mes-
ra zam yapılması kararlaştırıl-

m~~~n 15 lira almakta olana- ulü hat bekçisi imiş 
meleler bu suretle 20 şer lira ala- _,. -.:.--
caklardır. Ayrıca bunların maz
but yerlerde barındırılması i-

çin yeniden üç büyük yurd te

sis olunacak ve her semtte ucuz 
.lokantalar gösterilecektir. Kış 
ıınevsiımi münasabetile temi.ziik 

aıne.lelerine mı.ışamba ve çizme
ler de yaptırılıp tevzi olunacak
tır. --<J----
BELEDİYi: 

Kömüre acaba narh 
konulmalı mı?!. 

ManJ!,al kömürcüleri ve oıvnan 
müımessilleri dün Belediyede toır 
!anarak kömüre narh 'konulıJP 
konulmaması hakkında ııoru.,
ırnüşlerdir. Yapı.lan tetkiklerde 
yerli kömürlerin 5,5, Bulgarya 
kömürlerinin de 6,5 kuruşa sa
tılması icabettijii ileri sürülmüş
tür. Narhın konulup konulmı
yacağı bir iki gün içinde belli 
olacaktır. 

MAARİF 

Maarif müdürü Anka
raya gıdiyor 

Y aarif müdUrü Tevfiik Kut bu 
akş»ın Ankaraya gidecektir. Mu
maileyh lise ve orta mekteplerde 
imtihan randımanları, kadrolar 
ve ihtiyaçlarla }"eni ders yılı ha
zırlıkları hak.kın<la Vekalete i
zahat verip direktif alacaktı.r. 

DENİZ 

Vapurlara demir tel 
lazım 

Vapur sahh>leri vinçlerde kul
lanılan demir tellerden bulama
ıınıya başlamışlardır. Bir müddet 
sonra bu vaziyetler yüzünden 
bazı vapurların isleri akınyaca
ii:ı lleri sürülıınclctedir. 

.Aııınatörler Birliği vaziyet 
hakkında alakadar Vekiiletlere 
müracaat etmiştir. 

scnfonyalarındaki tembal ses • 
!eri gibi, uzakta kalhinıin sıkıntı 
ile, endişe ile çarptığım hissedi -
yorum.. 

* Bu gezintiler meslek hayatı -
mı altüst ediyordu; ayni zaman
da uni müvazene de bozuluyor
du. 
Gezmeleri~iz devam ediyor. 
Bu ~ezintiler benim için ar • 

tık yegane cinsi zevk halini al -
m~tı. Bundan başka zevk duy -
mu yorum. 

Eski maceralarımın bir ikisini 
ihya etmek istedim, eski aşina -
lnrdan bir ikisini çai:ırdım, bir 
iki kelime konuşup başınıdan 
savdını. 
Başka kadına el süreıniyorum. 
Bedia yalnız bıına hatırası ile 

hükn1etmiyordu, ayni zamanda, 
:vanımda baska bir kadın bulun
duğu sıralarda, hayalile aİ"anuza 
giriyordu. Beni başka kadınlar
dan ayırıvordu. 

Avnarozdaki papazlara benze
mi~tim. 

Bedia ise son günlerde. arka -
daslığın barid muhabbetini aş -
mağa başladı. İstanbulun ıssız 

Çekmecede tren gılir· 
ken geçili kapıtm.emış 

1 Evvelki gün bir mar~ndiz treni 
Çekınecede bir arabaya çapnnış, ara-
ba parçalanmış, arabacı da a,Cır ya-
ralanrnıştı. 

H3dise tahkikatını yapan müddei-
umuo1i muavini Reşad Saka dün Do-
kuzuncu İiletme müdürü, bir mühen -
dis ve üç müfettişle beraber vak'a 
mahallinde keşi! yapm~tır. Neticede 
geçid bekçisi Ahınedln o sırada vazi
fesi başında bu.lWlmadığı, geçitteki 
pannaklıkln.rı indirmediği anlaşılnuş

tır. Bekçi hak.kınUa takibat yapıl -
maktadır. 

13 yaşında sabık•h 
Evvelce bırsralıktan 14 gün hapse 

mahkilm edilmiş olan 13 yaşında 
Mehmet Olgu dün de Kant.arcılarda 
bir arabanın arkasından bir kutu ço
rap çalarken yakalanmıstır. 

Üçüncü Sulh ceza mahkeınesinde 

yaşının küçüklüğünden gizli olarak 
yapılan muhakeınesi neticesinde 19 
gün hapse malıkfım edilmiş ve he
men tevki! olunmuştur. 

• * GELİBOLUDAN gelirken vapurun 
güvertesinde uyuyan yolculardan A
linin 17 lir(i::;ı ile nüfus cüzdanını ca
lan Mehmel dün 8 inci Ashyc ceza 
mahkemesinde 2 ay 20 gün hapse 
mahküm olmuştur. * SABIKLI eroincilerden Feyzi1 Kü.
çük:pazarda eroin satarken yakalan
mış ve üzerinde 12 paket bulunmuş
tur. * BEYAZITTA sabıkalı eroinciler
den Kürt Kemal tenha arsalarda e
roin çeken Mehmet, Nadide ve İs
mete eroin salarken suc üstü yaka

lanmıştır. * ŞOFÖR Osmanın idaresindeki 
2309 No.lı taksi Karaköy caddesin
den geçerken 14 yaşlarındaki' Yaa.
koya çarparak yaralamıştır. * KİBRİT fabrikası işcilerinden 16 
yaşındaki LUtiiye çalıjırken elini ma
kineye kaptırmıştır. * NURUOSMANİYEDE oturan M. 
Ali sarhoş bir halde Vezirhanı cad
desindeki kasap Mahmudu.n dükkA
nında şakalaşırken Mahmudu kasap 
bıçağı ile bacağından yaralam.ıştır. 

yerlerinde geziyoruz. Pendi<.e gi
diyoruz, Büyükçelmıeceye ;::idi
y<ıruz, kırlarda dolaşıyoruz. Be
dia tenha bulduğu her yerde 
boynuma sarılıp beni öpüyor, 
hem de candan öpüyor. 

Ben de onu candan öpüyo -
rum, m8ni olmuyor. 

Bir gün Yakacık sırtlarında, 
biribirimize sarılmış otururken: 

- Bedia dedim aşkunızı ağaç
lara, gökyüzüne teşhir etmekte 
mana var mı?. 

Bedia güldü: 
- Çok.. .• 
- Öyleyse?. 
- Gülünç :şeyler yapıyonU". 
- Yapmıyalmı. 
- Nereye gidelim? 
- Bu da sual mi Bediaı. 
- Neden ohnasm?. 
- Apartınıanımız yok mu bi-

zim ?. 
- Hala duruyor mu apartı -

man? . 
- Elbette duruyor; kontura -

tı senin kaprisine göre değil, be
nim a5kıma göre imzaladım. 

- Yani? .. 
- Ölesiye kontıırat yapton" 

(ATkası vm-} 

Yainız ana caddelerden kırmızı tabelalar kaldırılacak 
ve car.ılara sahip adı ile numaralar da yazılacak 

Belediye ReisliJ;.inin dükkan. -
!ar için yeni bir kristal tabelii 
nümurıesi hazırlatmasının bazı 

, dükkancılar ve esnaf arasında; 
yeni bir mecburiyet şeklinde an
laşılarak hoşnutsuzluklara se'bep 
olduğu görülmüştür. Dün bu )ıu
susta belediyede seliihiyettar bir 
zatın bir muharririmize verdiği 
izahata göre esnaf ve dükkancı
lara böyle bir mecburiyet tah -
mil olunmıyacaktır. Maksat bil
hassa ana caddelerdeki büyük 
dükkanlarda göze çirkin gelen 
kırmızı tabelaları kamilen kal -
dırmaktır. Bunların yerlerine is-

teyen dükkiıncı.Iar kristal tabela 
asacaklar ve i.stemiyenler de ca• 
mekiinın üzerine yazdıdtlan ma
ıtazalarının ismi yanına dükkan 
numarasını ve sahibinin adı.nı da 
ilave edeceklerdir. 

Yalnız; kristal tabela asılsın 
veya asılmasın her dükkiindan 
yine tabe11i resmi alınacak ve 
bu resim de arttmlmıyacaktır. 

Bu yeni şeklin tatbikatına da 
evvela Beyoğlu ve Eminönü kay· 
makamlıkları hududunda ana 
caddelerde bulunan dükkanlar -
dan başlanılacaktı•. 

Eiınrn ~ , m = ~~rnrını 
Rumenlerle yeni ticaret anlaş

ması bugün imzala;1ıyor 
Ticaret Vekaleti d>Ş ticaret dairesi reisi Servet Berk.in bu sabah 

Ankaradan şehrimize gelecek ve V eki'ıletten aldığı talimata göre Ru
men ticaret hey'etile temasa geçecektir. Ticaret anlaşmasının bu -
gün imzalanması beklenmektedir. Misafir hey'et yarın vapurla 
m~-mleketine dönecektir • 

I hra cat mal
lar Lnın nakli· 

• 

Amerikadan 
gelen vapur 

• 
znıire haftada bir ilave lngilizlerden müsaade al;n. 
postası yapılması kararlatış madığı için izmirde kaldı 

Denizyolları İdaresi İzmir li
manında biriken ihracat eşyası -
m nakil için önümüzdeki hafta
dan itibaren İstanbul - İzıınir a
rasına .veni bir i11ive ı:ıostast ko
yacaktır. Bu suretle İzmir - İs
tanbul seferleri haftada üçe çık
mış olacaktır. 

Diğer taraftan Akdenizde bu
lunan Sakarya şilepi İskenderun
dan Mersine gelmiştir. Dönüş se
ferini y aµmaktadır. 

Üzüm satıı;ları 
İzıınir, 24 - Dün borsada incir 

üzerinde hararetli sat•~lar ol
muştur. Fiatlarda hafif bir yük
seliş olduğu gıbı vazıyet teref -
füe mütemayildir. Bunun sebe
bi Amerikadan mühim sipariş -
!er !(elmiş olmasıdır. 

Amerika mal alıyor 
İzmir, 24 - Amerika için mal 

almak üzere Yunan bandıralı So
litis vapuru dün limanımıza ı:ıel
miştir. 

Bogazda sonbahar 
tarifesi 

Şirketi Hayriye, B<ığ~ oon
bahar vapur tarifeleri önümüz,. 
del<i ay başında tatbi'ke başlana
caktır. Mektepler açılacağından 
sabahları ve aksamları ders sa
atlerine göre vapurlar k.onmll$
tur. Boğazdan köprüye olan 5Qn 

vapurlar biraz erkene alınımş
tır. 

Amerikadan İzmire gelen Yu
nan vapuru İnJ!,iliz kontrol he.v'
etinden icap eden müsaade alın
m=ıııı olduğundan İstanbula ka
dar gelememektedir. Limanımı~ 
da Amerikaya gönderilmek üze
re hazırlanm;ş tütün ve diğer ih
racat malları bulunduğundan a
lakadarlar bu hususta icap eden 
müsaadevi alıınak için İngiliz 
kontrol hey'eti nezdinde teşeb

büsleri! girişmişlerdir. 

1 
Ankara borsası J 

- 25. 9. 940 -
Kapanış fiatlan 

Açılış 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 132.20 
100 İsviçre Frc. 29.600 
100 Drahmi 0.9975 
100 Leva 1.6225-

100 Peçe ta 13.90 
100 Pengö 26.5325 
100 Ley o.~ 

100 Dinar 3.175 
100 Yen 31.137:; 
100 İsveç Kronu 31.005 

ESHAM VE TAıHVİLAT 

Ergani 
İş Ban:kası nama 
Merkez Bankası peşin 

19.51 
8.65 

103.5() 

~-R--L~--~JI -······· ,., ........... M O R İ D E (; İ L cesi bir kız çocuğu doğurdu. 

S EY D t .. 

Osman Ergin kıymetli mü
tetebbilerimizdendir. Sina -
n'ın Bulgar ve Mehmet Ali pa
~amn Arnavut olduğunu iddia 
edenlerden bahseden yazısın -
da: 

- Bre insaf mori! 
Demiş. Nanemolla ile J!:"ÖTÜ " 

şüyorduk da: 
- l\lcb.met Ali paşanın Ar

navut olduğunu iddia eden 
Mısırlı olduğuna göre ona bra 
insaf ya seydi .• demek gere -

kirdi... ' 
Dedikten sonra, ilave etti: 
- Zaten İ<; .-ücü bırakıp hu 

sırada hep •tarihi şahsiyetle -
rin mi1Iiyetlerini soymak),., 
uğraşanlarla mücadeleye baş
ladık. Fakat, •İt ürür, kervan 
yürür. dersek de ayni müca
deleyi kendiliğinden yapnıq 
olmaz mıyız?. 
ÇELİK CİÖERLİ 

ADAM 

Şi.kago bir mucize seyreder 
halde. Bütün telgraflar yağ -
mur hııliode şu haberi hilıli -
riy-or: 

- Çelik ciğerli adamın "ev-

Nanemolla da bu havadis 
okumuş olacak ki: · 

- Şu Amerikalılara sivri a 
kıllı derim de inanmazlar. 

Demekle iktifa etti! 
PERİLER VE 

GENÇLER 

Abiclin Dino, adlı şaire göre: 
- Artık ilham perileri genç• 

leri tercih ediyor ... 
Nanemollaya: 
- Ne buyurnlur, üstat?. 
Diye sordum; 
- Periler için evet .. Fakat, 

ilham için asla... diyebilirim. 
Cevabını ''erdi, 
MERİH VE 

İNSANLAR 

Bir muharrir soruyor: 
- Mcrihte insan yafı:yor 

mu? .. 
Naııemolla ile keyfiyeti mü

şavere eyledikte .şu neticeye 
visıl olduk: 

- Belki ... 
Zira, aramnda baıan o ka -

nar kayıtsız ve vurdum dny
mazlara rastlanıyor ki, insan 
gayriihtiyari oelara: 

- Merihli ... 
Diyecek oluyor!. A. ŞEKİP 
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e er abrika• ihv rı 1 aCi10 mCffiUf~a- Evvelisi gün Son Tclgrnf'da 
ema 

1 1 ı k' 
Necip Fazıl yanlı.ş, bozl'k konu-

a r l işçi 1 C r i kararı } ,..l tuva et yasa 0 $Ulan \'e yazılan Türkçc<'m ~ir 
takım örnekler gösteriyordu. 1 -

---·--- aı, leride daha başkalarını da gös -
G" d • D h 1 V 1 b termek üzere, şimdi burada, ben 

un e üç sa•t fazl• I k • i iye eka eti ir de Türkçemh:de yanlıs olarak 
m . ki Harbin 5ik et mer e- kullanılan ve bütün İstanbul 
esaı yapııca •r Akd • famim gönderdi garsonlarını saran bir kel;,.ıeyi 

. Ankara, 24 (İKDAM Muhıııbi- zi Manştan enı- Ankara, 24 (İKDAM Muhabi- göstereceğim: 
nnıien) - Seker fa:brıkaları iş- ze nakledilecek rinden) - Merkezlerde çalışan Birkaç yıl var ki bütün !okan-
cile.rinin gündelik mesailerine fu: kadın m"1nurların siyah önlükle ta ve gazinolarda çalışan garson-
saat ilave edil.ı:nesi ve bu üç sa- Londra, 24 (A.A.) - Daily çalışmaları ve her ne suretle o- !ar, nedense, o canım •ııcki· ke-
at fazla çalısınıva mukabil de Mail şunları yazmaktadır: !ursa olsun başka tuvalet kullan- limesine sıkı bir boykot yaptılar 
1$ k. anunununda yazılı azami \le- b ı mamalarını ~eobur'ı kılan ta - ve onun yerine «evet. kelimesi-r t cBir çok menbalardan e iren "' · k il 1 H e ın tcıdiycsı Vekiller Hey'etin- mim Dahiliyece bildirilmiştir. nı u anmaya başladı ar. an -
ce karar altına alı.nıınıstır. . al411U!tlere bakılır•a, mihver dev- gi garsona: 

ıetıer,i harbin sıl<let merkezini - Bana bir döner, bir pilav, 

İngiliz Hücumu 
( Bastarafı 1 inci saııfada) 

n!esdrof l(annda J:ıi:r elektrik sant
ralı, Danzigerstrasse'da ve N ev
roeln'de gaz fa.l>rıkaları, Charlot
lerrbur11 ve Spandau'da f2brika
lar, Brandenbull!'da otomobil 
fabrikası ve sair hedefler. bom- ' 
0arcttlllan edi1rnislerdir. 1 
Kuvveıli bombardıman tayya

resi grupları, Flessingne, Anvers, 
~nkerk. üstende, Zeebrul(ge, 

avre, Calias, Harphleur, ~rest 
1 

d e hman tesisatına, doklara ve 
sevrısefaine de hücum etmiştir. 
T~vvarelerimizden üçü üslerine 
donıınEllllişlerdir. 

Nevyork, 2 (A.A.) - Buraya 
Relen haberlere göre. Berlın dün 
R1:Ce harbin en şiddetli akınına 
u!!"aıını,ştır. Banliyödeki sanayi 
bölgeleri hücumun başlıca he
defini teşkil et.ıniı;tir. Baskın ge
<'<> \'arısından biraz evvel baş!a
ınıs ve dört saat sümıü.stür. 

Londra, 2 (AA.) - İnı<ilizler 
tarafından düış:marun istila li -
~!arına karşı ya,µmakta. olduk
arı hücumların muvaffakıvetin

den bahseden Yortsbire Post'un 
il'lluhabiri, bitarafların mü.şahe
datını nakletmektedir. 

Bu müşahedata ııöre, İngiliz
lerin bombardmıanları, düşma 
nın istila kuvvetinın ücte birini 
"1ahvetmi~-tir. Yani ibin kadar 
Vapur, romörkör, mavna ve kü
ÇÜk vapur tahrip l'<liLmis veya 
lllühim surette hasara uj!ratıl -
nııstır. 

Alman hücumu 
Londra, 24 (A.A.) - Bu sa

bah düşmanın pek büyük bir 
hava filosu görünüştür. Bu fi
lo, Times halici üzerinden Lon<l
raya do[nı gitıınel<te idi. Tayyare 
dafi bataryaların müth:iı; bir ma
nıa ateşi, düşman filosunu dağıt
mıştır. Londra mıntakasında Teh-
1.i.ke işareti verilmistir. 

Londra, 24 (AA.) - Salihi
~·ettar menbalard:ı.n öğrenildiği
ne göre, 21 eylül gece yarısı bi
.ten hafta esnasında. İngiltere ü
zerinde yapılan muharebelerde 
Alıınanıar 265 tavvare kaybetmiş-! ,, 
erdir. 

Fransızlar 
(Bastara.fı 1 inci saııfada) 

da ikinci bir ültimatom ı:ıönder -
tniş ve İngiliz kuvvetleri ile Da
kara bizzat hücum etmek mecbu
r iyetinde kalacağını., sabah saat 
6 Ya kadar şehir teslim olmazsa 
ıstih karnlan tahrip edeceğini ve 
~'.t'aların · n şehri isgal eyliyece
j(lni bildirmiştir, Umumi vali bv. 
ultimatoma da red cevabı ver -
iniştir. 

Madrit, 24 (A.A.) - Algesi -
rasdan alınan haberlere göre, 
b~ öğleden sonra bir İngiliz 
kruvazörünün, dört torpido muh• 
ribin ve iki denizaltı gemisinin 
Atlantiğe dôğru CeJ:ıelüttarıktan 
geçtiği görülmüştür. Bunların 
Fransı.z müsteınlekelerine karşı 
harel<et edecekleri sanılmakta -
d:r. 

Mihverin gayesi 
(Bastarafı l inci sal/fada) 

mesini barız bir sekilde istemekr 
tedir. Fakat sulh taraftarı büyük 
bır lspanuol efkôrı umumıyesi 
v.ardır. ispanyanın lıattı hareke
tıni .deqistirnıesi icin Almanya
nın Ispan;ıaya şimali Fransız Af
rıkasında daha qerıis bir lm.para
toı"uk vadeımı$ olması muhte -
r.ı "ldir. 
Cebelüttarık 11olunu temin et

nıesi icin Almanlar ve lıalyan.
lar bi~".Jiik M idler yapabilirler. 
A 'dt nız !'man!arını A!manlarm 
eii,,de bulundurması için bütün 
F rrıl'l ':an,n i{ 9ali de bahis rnev
>uudu•· Bu r;ibi meselelerin R.o· 
ma oi;ıaret nde qörüsülmüş olma
sı :nuhteıneldiT.• _.,,......__..._ 
Kaymakamlara veri

lecek izinler 
Ankara, 24 (İKDAM Mururbi

rinden) - Dahiliyece alınan ye 
ııl bir karara göre valiler kaT
IOaka:m!ara ancak bir hafta ka· 
dar iz.in verebileceklerdir. 

Ma~ deni.zinden Akd.eni .. u nak- KISA A..JJANS yahut su! 
Deseniz. o da hemen şu eveti 

ıetmiye karar vermişlerdir. Bu H A. 8 E R L E R 1 bastırıyor: 
mülahazaya varmak için ortada - Evvet! 
üç lııidise mevcuttur: italyanıa- Yine mesela tezgahtar garso -* Bükre~, 24 - Erki\ru.harbiye, na sesleniyor: 
nıı Mısır sahili boyunca i!eri ha
reketıeri, Von Ribbentrop'un Mu-
soıiniyi ziyareti ve qeneral Fran
ko ?n1'rahhas!arım Hitleri ve son· 
ra da Musoliniyi ikı defa ziyaret 
et>rniş oı malan.• 

Dail y Telegraph · ~azetesi de 
ayni mevzu lı.a:kkında şu rnüta
leaları yürübnekted.ır: 

•Kahirede bulunan bitaraf mü-
şahitlerin mütalealarına qöre, Al
manya ve lıalyanın niyetleri kış 
zarfında gayretlerini Akdeniz ve 
Mısır üzerine teksif etmektir. 
General Frarı.ko 1nü.messiUerinin 
Iiitler ve Musoıiniııi ziyaretleri 
de burnı atfo!unmaktadır. Mih
ver devletıerinin ümidi Cebe
lüttarık\ı zaı:ıtedere'k Akdenizi 
kapamaktır.• 

Askeri Vaziyet 

müsadere edilmiş olan münakalat 
vasıtalarından bir kısmının ziral sa
banın ilcaatını tatmin için sivil .Caa-
liyete terkediln~tir. 

20 eylülde 115.000 den fazla ihti-
yat efradı terhis edilecektir. 

* Nevyork, 24 - (Stefani) Pica -
tinny _ Nev - jcr~ey - tersanesi, bir 
infilak yüzünden hasara uğraınıştır. 

Bu infilak neticesinde iki kısi ölmüş, 
altı ~i yaralan~lır. İşle kundak-
çı.lık: oluI)' olınadıgı ara~tırı.lm.akta -
dır. 

* Stokholm, 24 - (Slc!an) 20.000 
gönüllU kadın, bütün bir halta ev, 
ev dolaşarak deınir, aHıminyum ve 
kalay parçalan loplamışlardrr. 

* Vaşington, 24 - Kordel Hu!, 'Tha
iland -Slam-a satılacak o1an tayya
relere ait müsaade vesikalarının tet
kikine başlanacağını beyan etmiştir. 

* Bükreş, 24 - (Stefani) Eski ida-
re zamanında Romanyada ya~ılnuş 

olan siyru)i davalar hak.kında tahk.i-

kat icrasına memur adll komisyon, 
Codreana'n1n mahkUmiyeti ile neti
celenmiş olan davanın yeniden tet
kikine başlamıştır. 

* Bükreş, 24 - (Ste!ani) Bir Ma-

- Al oğlum, şu kompostoyu 
knrşıki masaya götür ve o yine 
ayni şeyi tekrarlıyor: 

- Evvct! 
Heın bunu yapan garsonların 

yüzde doksanı da Türktür. Hal
buki Türkçede evet kelimesi 
•böyle mi, söyle mi, öyle mi, be
nim dediğim gibi mi?• sualleri -
ne kar~ı k'llllanılan bir tasdik 
sözüdür. •Peki. kclin1esi ise «şu
nu al, hunu ver, onu getir, be -
rikini götür!ı. emirlerine karşı 
verilen bir cevaptır. Ben garso
na: 

- Şu nedir yahu, pilav mıdır? 
Diye sormuyorum ki: 
- Bana bir pilav getir! 
Diyorum; fakat o bana •peki!• 

diyeceği yerde •Evel!• diyor. 
Vakıa sinek ufaktır anı • 
ma mide bulandırır! dedikleri 
gibi bu da dil işinde ufacık bir 
şeydir amma, ne de olsa kafa bu
landırıyor. Vaktile Tiirk olmıyan 
ve dil bilmiyen herhangi bir gar· 
sonu.n bütün garsonlarımna Y~ -
digar etmiş olduğu bu yanlış -
1ık, bari bundan sonra düzeltil -
se, benim bu yaznnı okuyan gar
sonlar, artık pek kabak tadı ve
ren şu •evet!. kelimesi yerine 
•peki!• yi kullansalar ne iyi o -

(B~taratı 1 inci sa11fa.daı) 
tere hava kuvvetlerinin Ame-
nka ve Dominyonlar tarafın
dan daha fazla takviye edil -
mesinden evvel) Britanyayı 
istila leşebbiisünde bulunma
ları da beklenebilir. Fakat bu 
ihtimal şimdiki halde zayıftır. 

Hülilsa; Alman hava kuv -
velleri çok büyük bir iistün -
lük temin edemediklerinden 
çok evvel hazırlanan ve Bri -
tanya adasının 15 günde isti
lasını istihdaf eden plan İn -
gilterenin sür'atle müdafaaya 
hazırlanması ve Amerikadan 
mühim yardımlar gönnesile 
bugün için tatbik sahası ba -
ricinde kalmıştır. Ancak; İn
giliz müdafaa kuvvetlerini bir 
çok yerlerde meşgıı] etmek 
gaycsile Mısır ve diğer İngi
liz miistemlckelerine yapı

lacak İtalyan taarruzile bir -
Jikte Britanyaya bir istila de
nemesi şeklinde taarruza ge
çilmesi bugün için en kuvvetli 
ihliıpaldir. 

l 
car bombardıman tayyaresi, Rum.en 
arazisinde Orad civarında yere in -
miştır. 

1 
* Bükreş, 24 - Be.arabya Alman
larının anavatana dörunelerine ba-

!ur. 
OSMAN CEMAL KAYGILI 

Merkez bankası U. M· 
muavinliği 

• • 
• • 

kan komisyonun iki vapuru içinde 
.ı.soo Almanla pazar günü Kalastan 
Almanyaya doğru hareket etmiştir. 

* Alına, 2• - Başvekil Metaksas 
Türk BiiJ'ük elçisin! kabul e~-
tir. (A.A.) 

Ankara, 24 (İKDAM Muha:bi
rinden) - Merkez Bankası İs -
tanbul şııhesi müdürü Nedim 
Bankanın u:rmını müdür mua
vinliğine tayin edilmiştir. 

Yarın akşam SARAY Sinemasında -
Holivud'un göz kamaştıran güzel yıldızları 

BÜYÜK CAZ'ın A L ı· c E F A y E 
Unutulmaz yıldızı 

CONSTANCE BENNET - NANCY KELJ.y 
iıe beraber yarattıkları Frans<Zca sözlü 

KANATLI KBDINLAR 
Taksim gazinosu ile Dilyük aşk ve kahramanlık romanını takdim ediyor. 

park otele ceza verildi . -----ı·· h .. l.ır.as-oyu·n·u·n·a·y·n·n·a·n·m·a·ş•ullka·l-ar·ın-dr-amı_ .. _. ----
Rumen tebaasından M. Yorl(O 

Alesko tarafından kira ile iı;le -
tilmekte olan Taksim Belediye 
gazil119sunda evvelki l(ece emni
yet müdürlüğü 6 ncı şueJ:ı me -
murları tarafından ani bir teftiş 
yapılmıştır. Neticede tasdikli ta
rife mevcut olmadığı, soğuk ye
meklerin açıkta teşhir olunup 
gazinonun mutpağ1:'°a .. temizli
ğe riayet olunmadıgı ı::orulerek 
ceza zaptı tutulmuştur. 
Diğer taraftan ayni gece Ayas

pasada Parkotelinde de dondur
maların t:ısdikli tariefden 45 -
50 kuruş fazlaya verildiğı görül
müş ve derhal ceza kesilmiştir. 

Fakat meclisi harpte hazır bu
lunan Macar asılzadegaru kra • 
lın münferıden hareket eyleme
sini tasvip etmiverek Türk or -
d u.s u nası l ki padişahlarının e -
mir \'e kumandas•nda bulunu : 
yorsa, Macar kralının ~a kendı 
ordularının kumand~lıgında bu
lunmasını ileri surd_uler .. 

Bu mütalaa üzcrıne kral,_ ~ 
vakte kadar geçırdı,ğı tereddudu 

silerek: . . d . 
_ Herkes işin ilerısıne. aıma 

beni sürüvor. Memleketı mu -
dafaava daima hazırıım. Madem
ki bensiz hı.çbir yere !(itmek is
tenilmi vıor. 

Pekala!. Ben de Cenabı Hak -
kın muavenetıne sığınarak onla
rın istedikleri yere kadar gide
ce2im.. dedi. 

!lu ~uretle kral mu-hareheye 
kat'i s.ırette karar ven:niı; oldu. 
Bunun üzerlne krabn kuman -
dan.uAı etrafında şiddetli haur
lıklar yapıldı. 
Mustıaswı on dördüncü 2ii • 

• BU 
A K Ş A M ____ amı ___ mcıı_ 

M 1 k' t ASK VE KISKANÇLIK e e e LÜKS Vı<; ... SEFAHET ... 
İÇiNDE ... 

BİR BALO GECESİ 
Seven ve kıskanan bir kadınla, macera peşinde koşan şöhretli 

bir gencin harikuüıde bir macerası 

Başrollerde: WİLLİAM POWELL - LUİSE RAİNER 
Frank Morgan - Mady Christians - Virginia Bruce 

Ayrıca: YENİ FOKS dünya havadisleri 

lmı•• Numa~alı koltukları erkenden aldıruıız. Telefon: 40868 ..... 

• .._YAZAN: M. Sami Karayel 

KANUNİ SÜLEYMAN 
VİYANA KAPILARINDA 

Tefri/ra No. 17 --
nü kral Ltii, .Seksarda ordugah 

kurdu. ld 
On altıncı günü Bataya ge _ı. 

Burada, en ziyade orduya bır 
başkumandan intıhabıle \fleşgul 
oldu . . ,_ T 

Kral papaz ve ı:ıısı<Opoo omo-
rinin ev>af ve cesaretim takdır 
ey !ediğinden, Tomorıyı baı;ku
mandan tayın ve, Z>ben voyvo -
dasının kardeşi Zapolyayı da mu
avin sı!a tile maiyyetine aldı. 

Bata, cıvar> büyük süvari küt.. 
lelerinin yayılmasına müsait ol
madığından ordı.ıJt3hın Muhaç o
vasına kurulmasına ve Türklerle 
aç.ık sahrada muharebe edilme -

sine karar verildi 
Türkler Esek üzerine doğru 

harekete mübaşeret ey !edikleri 
sırada Tomorı, maiyyetındeki 
kuvvet Tunanın sa/( sahilınde o
lan Bezdan mevkıınden geçerek 
Tı.mşıvar havalısinden !(Önderi -
len Kıtaat ile beraber altı bin ki
sive l:ıali,ii olduğu halde Muhacın 
yirmi dört kılometre cenubun -
da kain (Baranyavar) mevkime 
gel.misti. l:ral maiyyetinde olan 
kısmı külliye iltihak etme{?e ça
lışıvordu. 

Kral, eşyalarının gelmemesi 
oolayısile harekatı bir derece a
ğır alıyordu. 1uhaçtan on üç ki-

Namık Kemal bir atmosfer· 
dir. Bir devrin heyecanıdır. 
O bir mü7-ik değildir ki ne 
&düğünü anlamak için 
notaiart tetkik edilsin 

Namık Kemali anmuda scvmi1en 
yoktur. :Sanuk Kemal, bütün bayah 
hayal kırıkhkla.rı içinde l'eçıui.ş ol
ma._.;;ına rai'm.cn öyle bir llihi tallin 
adamıdır ki muasırları arası:ıd:ı da 
kendinden evvel ve sonra g'elmit o
lanlar arasında da böyle bir talic U· 

Ja.şnııf bulanana. hemen hemeo ras'· 

bu U'l.aklaşmada, küçUk bQü.k birer 
rol oynadıJar. 

Niçin? 

Zira Namık Ke.maı bir havadır. 

Bir atmosferdir. Bir devrin heyeca
nıdır. O bir mi.i.züt dt:fildlr ki ne 
idüiünu. anlamak için uobları t.elklk 
edilsin. Bir şiir, bir b.ıkiı.ye, bir pi-

liı.nıak mümkün 

de~ildir. 1"amık l 
Kemal, neslinin 

Yazan 
yes, bir ro~u bir 
mensure d~il -

dir kl metlıııcrin 
ka.r1Şiuılma.."'t ile 
anla.şıla.bil:ti.n. O 
L.r heyecandır ve 

de, kendini ya Nizarnettin Nazif 
şar buluo devrini ------------
devrimize bağla-

mış olan nesillerın de ve DC.!)limizin 

de mut.laka sevdi.il adamdır. Bu 

adam ki ne yalnıx bir politi.kıı&.c ı o
larak bir ıdare<:i veya bir ihtil:i.lci 
olarak ne de ~ece bir edip bir şa
ir olarak değil, do!ruda.n doiru1·a 
Namık Kemal olarak sevilir, bu a
danı, kendj adına polilik.anın, ilıtil.i.

Jln, şiir, san 'at. ve edeblyaUJı şu. ve
J'a bu çeşoislnl, fU veya bu rengini 
katmış olan. bir adam olm:ıkWı. zi-
1·a.de kendi adını başlı başwa blr 
ifade yapmış olan adamdır, Namık 

Kemalde buylik olan lhtila.lcl deiil
dir. Namık. Kemalde bü.yuk buldu
ğumuz edip ın.idir? Ha.yır- S!yasi 

midir? İdareci mut.a&arrıf Beyden.., 1 

dl midir? Bayır .•. Onu ölmezleştiren 
Ui.hi ta.ra.f şllnndekl tercnnum mıi
dllr'! O da defil. Ya nedir? Na.mık 
Kemal Kema.lliktlr. O kendmden 
öyle orijinal bir nii.mune vermiştir 
ki röçüp gltmiyen bu nümu.ne, ko
laylıkla benzerleri yapılabilen bir 
blt.andard olarak bayağıla.şiınla.madı .. 

iı "'yle dunun, ootu:ıuna sebep 
olan şartların biısbütün ortadan kal
k.ıııı dahi kıymeilnl ek>.lllemcmlşllr. 

Namık Kemal bir siyasi mo.va.ffakı

yet midir'! Bllakis pek bedbaht bir fi
yaskodur. Naınık Kemal bir lçlimai 
di.va. muhr? Bir cüi.opi• dahi dejil
clir. Namılı: Kemal bir ed<:bi devir 

ınidir? Belki bir devre onwı adını d:J.
hi k.arı.:;;tıranlarımız oluyorsa da mu.

asırlarının edebiyattan en uzağı olan 
ŞiDasi de, zama.nının asli Utinci plin- , 
da blr şa.hsiyeU olmaması lizım ı-e
len Ziya paşa da (Hazret.) den çok 

ziyade o devire a.d vermek hllkmı 
hah: gibi görüueblllrlcr. 

Namık Kemaldeki N:uınk Kemal
Uiln sırr ıiştc bundadJJ'. Zama.runm 

en yüksek edibi olmamasına rat -
mm edebb'atla bir lliınalaya ,.ıw 

,.numek. uman~ en içli şalri 

olmamasına raimeo şiirinde OJympe 
rü.za-irJarını nu.ı.ra.!> l'lbl kulla.nıyor

lllWi vehmini verebilmek, zamanında 
bir M.iUıat. pa.ı;a mevcu.t. ol~uıa ve 
lhtilil.l uğ-runda kelles.inl da.bi ver
miş bulunmasına. ratmen re.ııc Os

ım.nlılar der demez, AbdUlar.iz, Be
tlncl Murad ve Abd.ü.lba.mid devir
leri hat.ıra. l'tlir cel.meı; hemen bir 
ate.fil iht.llalci hallnde dil ucunda 
bellriverm.eL 

Acaba bu sat.alan yaz:m.aktcr.n 
kasdlmlz ne? M.aksadlDllZ Nıunık. 

Kemali lnki.r etmek midir! Bili -
kls.... Bls Namık Kemalin asli in
kir edllemlyccek bir vadık olduiu· 
na inanlardaınz. Ve bu satırların d.i
vuı Namık Kemali uıl orljlnai la
ratı ile lcbu'üs eUlrmel<Ur. 

NcsUler blrlblrtnl kovaladıkoa or
tadan hakiki Namık Kemalln uzak
laşır clbl olduğunu c-örüyonun. Son 

beş 71lda 7apılaD sayı.su auket.lıer, 

münakaşa.tar. çık.anlan bl'OfÖJ'ler, 
söylcsıe.n nutuklar, konferanslar, 

loınetre mesafede Donazekzu 
mevkünde bekliyordu. 

Bu sırada Türk ordusundan ge-

bu heyttanın nev'i •Nam.ık Kemal
lik• dir Işt.e bu kadar. 

• •• 
N.ı. .nık Kemah •• oıze ulaşan fÜh-

reti, ona en hay['an ol1Lnlarımız La

ralındau dahi muila.k.a ;t u,1; ıni li bin 

uıi.sli e~ı.o~ilerek ct.edavuut ett.icıJ

mekt.edir. Zlra ~ amık h. mail ede
b!s&t ve polit.ika tarihine bırak~tı 

ve!ofikalarla mutaleaya L.alkc:miLk:, 

~dece on& k.ıymaktır, onu huca -
maki!r. 

Dcvrmde ıaldıfı .,Ohrcti anlamak, 
nukaleleri 

okumakla ne dlllerde \·c defterler -
de dol.a.:p..ıı nazını dOk.Un,uleriıı.i tek .. 
rarlamakla. mlimktlııd\ır. 

Tevfij:iıı rjsale hatla.nnda 
Ebuzzlya 
imzasını 

taşıyan 7azııar. muharrirleri i~ln 

üst.l t rine konmuş ot:ıu şu debdebeli 
u.n\· a.nla.rı bugiut ha..kh gu.sl.erebile -
cek bl.l' kcymeL a.ddedileme:ı.le-r: 

.ı::J.ibi muhı.crem. IJ:ıhii izam. 
WJadı mubtevew. N.unık Kemal Be

ycfendlnbıdlr• 

Bu Yiıl.Zıiar bll&kls bD&"ün, bat.ta 
o devrin edebi telakkilerini tamam.i

le cmbSedcrek.», k&falaruu o devire 
core ay~rlı.yara.k U.erlerine dlkileıı 

I01:1erde bir hayranlık uyandlI'•bll-
mek.tcn çok uzaktırlar. 

İşte, yeni nesiller lcinde .Namık 
Kemali sevenlerin lizmı olduğu de .. 
recede kudretle sevemem.eler! bun
dandır. Ve itte yeni uesWer içlııde 

ban unsurlann; 
c- Canım... Bu Namık Kemalde 

sevilecek, hayran olacak ne var!a 
Diyebilmeleri bu.ndaı1dır. Edebi

yat hocalarının tevazuu elden bıra -
kıp ancak hakiki sa.n'atk.i.rın yap.a.
bilecetl bir L'}i baş.anruya. ktı.fk&ŞDllJ 

o1ma.ları ... 

Yeni nesillere Namık K"mali 7a 
biç soyle.nıemelL l:.',,Wut. 50y1i1ebil -
mek sa.lahlyeh.ııi bıbat edcbUe.ıı.lere 

sOyletmelL 

Acaba ldm.lcrde bulunabilir bu •
li.hiyet.? 

San'ak heode:H davası h:ılJcder 

l'lbl halletmek llletlne lulAılm•mıt o
lanlarda bUlunabilir. Faraza bU&un
lenle Namık Kemali YUDlll'& başla.

dıiuu haber aldı.fım doc;t.vm Necip 
FaıW<la... 

Neciıt F"zıluı ant.enleri, kubbe
deki hot &adalar arasıı:dan 1"amık 

Kemali oJdutu ıibi t.oparh,yabilecck 
mi? • 

Eıı fazla bir bcclblnllk dahi bıı 

suale benden şu. cevabı a.1abildi: 
cBilmem amma... Bu,-Wıe kad3r 

yapılllll.lj olan böt.ü.n mektep hocası 

l'&;rreUerbı.t fen;a.b, fersah l'Uide bı

ra.kacaiını ve aalına en yakuı port.
nslnl çhebllecetlnl ummaklaymı.• 

Naımk Kemal bir macslro'dur, 
Bir tn.ae8lro nedir? 

Anıl zamanda biç ve a:rnl za • 
manda her te1' ... 

Her ileltn Daınl çalmd,ğnu ita. 
ele ve tedris m.Umkündu.r. Fakat 

bir mMılllroıuuı --1 tekevvün eW

ilııl balı etmek de, macotroıutıı öf-1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
len ca.suslar, Türklerin derme 1 
çatma efrattan mürekkep olduk- - l_I_ - · - - -
larıru ve içlerinde müsellilı ola- 2 t • 
rak ancak pek az bir kuV\!ct bu- 3 - - t • ---
lundui(unu haber verdiler.. ı 4 - - mi -

Macar kralı ve zabitanın bir • 

kısmı casusların verdikleri bu 
5

6 _ -= -=~·ı-- • 
ha:berlere itimat gösterdilerse de • 
b~kurnandan Tomori kat'iyyen 7 _ __l!!I _ . 
ehemmiyet vermedi. Kıt':ılarına -t 
muharebe tertibatı almalarını ~ ,· 

11
- - • 

emreltı. ' • 
Türkler, kendi kuvvetlerini giz. 

Jemeyi ve küçültmeyi bilirlerdi. 
Kanuni Süleyman, kuvvetle -

rimn ne miktarda ve ne derece 
intizamda olduklarını gösterme
mek içın her türlü hu~i'aya te -
vessül eylemiş bulunuyordu. Ma
car casuslarının derme çatına di
ye götürdükleri haber pek yerin
de idi. Padişahın istediği de bu 
idi 

(Arkan tııır) 

Soldan saııa: 

1 - Çok hoppa ve cilveli. 2 _ 
Afrikanın llimall earblsinde bir ~ 
kını ada, biliıımeden gelen fe!Aket. 
3 - Halsiz, Allaiı. 4 _ Eski ma _ 
bwilardan, bir ilin tam yapılma za
manı. 5 - Bül"W<çtı, ced. 6 - Cins, 

sıfat edatı. 7 - 'hdedeı:ı, bU" ııtır!in 

okunlJIU, 8 - Duadan sonra ıelir, 
vilayet. 9 - Bir cihet, saha. 

Yukandan ~ 

le:::>~ u harbe, garip ve tuhaf 
c::> harp diyenler, meğer, 

ne kadar haklı imişler. Baksanız 
a, geçen sene, bu tarihlerde, ye
ni nikahlanmış bir çift gibi, bir
birlerine ebedi sadakat vadeden, 
yalnız ordularını değil paraları
nı, maliyelerini, ticaretlerini, ik
tısadi işlerini birleştiren Fransa 
ile İn~illere, birbirlerinin toı>
raklarını bombardıman edip du
ruyorlar. 1 

Almanya ile İtalyanın karşı - ' 
sında, harbe devam ederek ha -
!imiz kalmadı, diye diz çöken, 
İn:?ilterenin ve bir kısım Fran -
sızların harbe devam arzulan 
karşısında •mütarekede, müta
rclı:e! • diye ayak direyen mare
sal Petain simdi, aslan kesildi. 
Bu ı?idisle Almanya ve İtalyanın 
yanmda İngiltereye karsı cephe 
alıp barbedecek galiba. 

İn~an, Dakann mukavemeti ve 
mukabelei bilmisil olarak Cebe
lüttar1k'ın Franc;ız tavvarcleri ta
rafından bombardım~nı kar§t -
sında_, mndenı ki Fran~anın da
ha lın~bedecek kudreti vardı da 
nef!en dü~manlanna teslim oldu 
diye hayretler içinde kalıyor. ' 

Geçenlerde, Alman ve İtalyan· 
]arın ınü ·aadesile denize çıkan 

ve Cebelüttanktan gecip Daka -
ra giden Fransız harp geınjleri _ 
ııin oraya neden gittiklerini de, 
'"imdi anlıy"ruz. Dakar, general 
de Gnullc'iin emrindeki Hür 
Fransaya iltihak etmesin de, su
radan buradan oraya _girecek o -
lan Almanların kontrolü altına 

geçsin diye bu gemiler de oraya 
ı:önderilmistir. 

General de Gaulle ile bu kadar 
şiddetle mücadele eden mareşal 
Petain hükfuneti, artık büsbü -
tün Damat Ferit hükumetine ben 
zedi. Hür Fransnnın mümessili 
de Gaulle ile mücadele eden esir 
Fransaııın kuv\'etleri, Damat Fo 
ridin, Anzavur kwnandasında 
Kuvayı Milliye üzerine musallat 
ettiği •Kuvayi İnribatiye. nin 
tıpkısıdır. General de Gaulle ile 
onun emrindeki kuvvetlere ku
manda eden amiral Muselier, 
Atatürk'le arkadaşlarının kurta
rıcı hamlesinden ilham alıyor -
tar; mareşal Pelain ile hükfuneti 
de sultan Vahideltin ile Damat 
Feridi taklit ediyorlar, Biz, Türk· 
!er, bu benzeyişlerin sonuna ka
dar devam etmesini ,.e neticenin 
de Milli Mücadelemizinkinin ay
ni olmasını temenni ederiz. Çiln· 
kü, Fransa zillet ve meskenelle 
de~I; ancak mücadele ederek 
kurtulabilir. A. D. 

Leningrad mıntakası 
manevraları bitti 

Moskova, 24 (A.A.) - D. N. B 
bildirivor: 

Pravda ııazeteı;i Lcningrad aıı
keri mıntakası manevralarının 
dün ·bittiğini haber vermektedir. 
Fınlandiya muharebesine iştirak 
eden ıki fırka da bu manevra
lara ıı;tirak etmiştir. 

retm.t'k de mümku.n delildir. 
Maestro kendi kendini yapan ad•· 

ma derler bir maestro ancak bir 
mae.lro larafmdao a.nhşılabilir. 1"e

clp Fazılm ıiriıılitl bıı leerii
benin muvaffak. ol~• Ue olmaJ'lfl. 
bizi şıı iki nellceden birine vanlı

raeak: 
Ya Necip Fazıl'da mcutroıııt isti

dadı oıwııuııı kaba! cclcccf1a. Yabal 
bu blidQ.Uaıı bir miiddel daha malı· 

nm b11hmdufaııa -ııaeaıa. 
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B E • KIE s E_ -r •Ki K N A 
Evvelki bnlmyN\Ul halled.JIJD~ şekli 

1 - İmalilhane. 2 - Bir şeyin 
diğer şey üzerinde bıraktığı eseri 
taharri olunan (iki kelıme), 3 - Kı
sa kayıt, mahkemeden alınır . 4 -
Ağırlık ölçülerinden, bir daha tek
rar ederseniz iniltiyi tas\.1r etmış o
lut"SWlUZ.. 5 - Bir hiıkmdara uyma. 
soru edatı. 6 - İki harf yanyana, 

bunama. 7 - Sıkıda, mütl'allik. 
s -, H~lt işkence, nota. 9 - Ne
ukeb>izlik. 
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Umumi nüfus sayımı 
hazırlıklarının son 

safhası tetkik edildi 
' Vilayetimize merbut tekmil ı 
!kazaların kaymakamları ve nahi
ye müdürleri dün iabab vilayette 
Vali ve Belediye Rew Liltfı Klı'
darm reislitinde buyük bır top-

11 bin 26 sayını memunınun, 
2882 kontrol memurunun ve ıry
nca da 542 yedek memurun ca -
lışt ırılması kararlaştırılmıştır. 

Sayımın ~rimizde ve mem
leketımizın her tarafında öğleye 
kadar bıtirıhnesine gayret olu -
nacaktır. 1935 tahriri nüfumında 
teJcnı1 vilayetler arasında sayı
mı en .ııeç hitirnniş olan İstanbul 
vıliyetının bu yılki sayım<ia bı
rinci ikmal eden olmasma da bil
hassa çalı.şılacaktır. 5 yılda00eri 
şehrimizde nwnerotaj ~]eri e -
SMlı bır faalıy etle tanzım edil -
miş oldu/?Undan bunun. netice -
nın çabuk temınınde rrıührm bir 
rol oynayacağı kuvvetle tahmin 
olW\maktadır. 

lan tı yapmışlardır. • 
İstanbul Viliyetı 54yım !aıımi

tesi halarmm, Vali muavinlerı
nin de iştirak ettikleri bu top -
lantlda 20 teşriaievve.I tahriri nü
fuını etrafındaki son bazırlıklu 
ııöııd.en .ııeçirilmiş ve Valı ile sa
yını komitesi reısı <Alınan Er~ 
tara!ırnlan kaymakamlarla na -
hiye müdürlerine icaı:ı eden di -
rekti!ler verilmis tır. Bilahare de 
hep beraber Alemdar sineması -
na ,ıtidilerek saymı fili!lli ı;eyro
lımm~. 
Tahrirı nüfuıı .ııii'nü ~™le 

Amerika men- Mihvercilar ispan
faati tehlikede yayı harbe sürükli
(~ 1 inci stıyfad< , 

~nun iyi malümat alan ma
ıbafilın~n bal:ıer a.khıl'ırıa /f:Öce, 
Um Sarlı:ta esaslı btr detıUiik -
fil oldu,tu tıı.kdiro.e her t'llrlü ih
timallere kazşı b3%1C bulunmak 
üıere, Birlqi;k. Amerikanın Pa -
aifik clonamnP11ı Sinııapurdan ay
rılmıştır. 

\ ALINAN TEDBİRLER 
Nevyorlr.. 24 (A.A.J - Reuter 

bılıdırıyoc: 
hsocıated Pres!ıe'e Vaıinıı

tondan Qelrilen bir te1'!ra!a ruı

zaran yarı resmi mahfıller Ame
rlk.arun iaııonyaya yapılan petrol 
ve dıım.rr ıhracatıru tamarnile ıııe
:ne'Wnesı ve buna mukabıl şarki 
'.Hıolanda Hmdistanma l:ıaro leva
zmu teslımatJnın arttırı.lrnası fik
rındedir. 

, ÇİN"İN KAN AA Ti 
~ 24 (A.A.) - çın 

, lllVasi maiıtillerinde ~ut o
lan k.anaat.e aöreı Hındıçinidek:i 
japonlaruı teşebtıusu sadece Ci
oe karıı hır hareket olmavııı bu 
miıstem1ekeden .i6ti!ade ederek 
baska bır yere yapılacak J?eniş
leıne planına daılııl bulw-.nak
tadır. 

FRANSIZ - JAPON 
ÇARPIŞMALARI 

Hayfoo,ı(, 24 (A.A.) - Jaoon
lar la Fransız kıtaatı arasında ce
.. evan eden muıl:ıarebeJer saba!ı
levıo saat birde el'ıın devam et
mekte buium.y<>rdu. lıki japon 
tavyıırESi ~~ür. 

OİN'İN ALDICI TEDBİR 

CJıunıı-Kiııı;ı. 24 (A.A.) - Söz 
9ÖY lemwe &alirh.ıvelıtar bir Cin 
memuru, Hmdiçinı ı tıl.iiı hak -
llonda ~u sO:zleri sôvlemiştir: 
•Çımn bu ihtimale k~ ha.ar· 

lamnak için çok vakti olmuştur. 
11 areketimizi et>tıelce ihzar ediL
mi$ oUın pı.ina tevfikan tanzim e
decec;iz.• 

Yunnan ve Kwanııı:ııidek.i Çin 
ltıtaatının mi'ktarı malfun okna
makla beraber, hudut boyunca 

;toplaıwnl$ oları askerlerin miık
tarı 200,000 kadar tahmin edil
ml'ktedir. 

Afrikada Harp 
. ( Bll$taratı 1 inci sal/fada) 
Italyan umumi karargfıhınuı 

109 numaralı tebliği: 

yebileceklar mi ? 
(B~makaleden ~vam) 

teyen İspanyaJı, ayrıca Fransız 
t'a:;ıad.aıı toprak vadetmek su -
rctile harbe teşvik etmek ve ıe
neral Fra•konun emperyalist iş
tihasını arltırnuık, herhalde Ber
lin ve Romada coktanberi peşin
de koşulan bir iştir. İngilterenin 
mukavemeti arttıkça, ispanya -
nın miidahalesi kıymet kazan -
maktadır: fakat yine, İngiltCf'e
nin mukavemeti arttıkça da İs
panyanın cesareti kırılmaktadır. 
t'ransız ordusu mağlfıp olup da 
mütareke hül.- i inılerine tevfi
k:tn Alman askerleri, Fransarun 
Atlas Okyanusu kıyılarını kil -
milen işgal edip İspanyol hudu
duna dayandıkları zaman, İs -
panya hemen ·bitaraflık· yeri -
ne •ıayri muhariplik. ilan etmiş 
ve biiylece general Franko, Sin
yor Musolininin 1939 eyliılün -
den 1940 haziranına kadar tut -
tujiu politika1·ı takibe baslamış
tı. Biz, o zaman, mihvcrcilerin 
İspanyayı da harbe sürükleme -
!eri ve miistereken Cebeliitta -
rık'ı İngilizlerden almağa kal
kısmaları ihtimalinden bahset -
nıiştik. Çünkü İspanyol gazete
lerinin dili değişerek harpçı bir 
şekil almış ve İspanyada İngil -
fere aleyhinde nümayişler baş -

• laınıştı; bunları mihver propu -
gandacılarının yaptırdıkı, harp 
lelıi11deki hareketlere rai!'men, 
İspanyanın mücadeleye iştirak 
etmeRtesinden anlaşıldı. İspan -
yanın harbe girmeyişinin sebep
leri, İspanyol milletinin daha 
dün biten kardeş kavf'asından 
çok yorgun çıkması, harpten mü
teneffir olınaSl, zevahire rağmen 
milli bir!ii(in teessüs etmemi~ 

bulunması ve bir de, memleket
te adık ve zarurettir. Muhtelif 
tarihlerde İspanyadan gelen 
Türk gemicileri, bize, İspanya -
nın iaşe vaziyetinin ve iktisadi 
durnmunun, pek berbat olduğu
nu söylerken general Franko -
nun, Cebelüttank macerasına a
tılmak istememesinin hakiki se
bebini öğretmiş oldular. 

DALGA UZUNLOOU 

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

1648 m . 1%8 Km. 120 Kw. 

7.30 
7.35 
8.-
8.10 
8.20 
8.30 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 
H.-

18.-
18.05 
18.,/,0 
19.15 

19.30 
19.45 
20.-
20.15 
20.50 
21.15 
21.30 
21.50 
22.30 
22.45 
23.25 
23.30 

Program 
Hafif musiki (pi.; 
Aıaruı haberleri 
Ev kadını - yemek listesi 
HaJıf ·musıloı (pl.) 
Kapaıı~ 

* Program 
Türk müziği 
Aıaııs haberleri 
Türk müzıgı 
Radyo sal<ın 01'kestrası 
Kapaıııı; 

* Proqram 
Cazbant (pl.) 
Fll$ıl heyeti 
Konu<ma (dış politika M
diu!erı ) 
Türk müziği 
A jans haberleri 
Türk miiZ'l!ii 
Operaya daır kont<~ 
Milli 01ımı havalan 
Flıi.t so!otan. 
Radyo gauıesi 
Riyaset icu.nıhur bando$u 
A ians haberleri 
Dans müzi.<Ji (pi.) 
Y annki program 
Kapanış 

Postaya 111üteallik 
notlar 

P. T. T. İsleri reis mu -
avini Ş,kıp &,kin (fustaya mü
t ea ll ik notlarım) adlı bır eser 
neşretmiştir. Postacılığa ait kıy
metli maliJmatı ihtıva eden bu 
eser, büün postacılar ve oosta 
;Jc fazla işi olanlar için çolc fay
dalı bir rehberdir. Muharririni 
tebri!k ve eserini alakadarlara 
tavsiye ederiz. 
•ı~~~~~~~~~~~~ı 

IK D & • 

f Yüksek deniz ticaret mektebinden 
bir memur aranıyor 

cP. 12> oekıen beş lira ücretli dahiliye memurluğu münhaldir. J4eklcp
te kalındığı müddetçe yemesi ve yatması mektepcc temin olunur. 

Wakal orta mek.tep mezunu bulunması, sabahları talebeye beden bare
ketıeri yaptıracak ve akşamları !:.<iPoritif oyunları idare edecek kadar spora 
vukufu bulunması, ya§ ve sıhhatini bu işlerde faaliyet &ösl.ermesine mü

.t olmaSl lhı.mdır. 

Bu şartları haiz olup da evvelce 
miş bulunanlar tercih olunur. 

İ~kliler vesikalarile 
r;;caat edebilirler. 

birlikte Ortaköyde mektep rırild\lrJ<;tııne mU
(8082) 

Beykoz tümen ıatınalma komisyonundan: 
:ıı.mtarı Cinsi 

1000 
1000 
9000 
9000 
6000 
6000 
4500 
6000 

Beyaz peynir 
Zeytin 
Kuru fasulye 
Nohut 
Kırn ı ız ı mercimek 
Makarna 
Şc:h r iye 

Sabun 
1 - Askeri iht.iyaç için yukarıda yazılı y iyecek paz.arlık1a satın alma-

caktır. 

2 - Pazarlut günU 27 eyhil 940 cuma günü saat 5,15 dedır. 
3 - Ta.karri.ir edt."Cek .li.a.t illerinden teminatı knl'iye alınacaktır. 

• - Taliplerin Beykoz Halk Paı. lisindc ask.eti saLın alına komisyonu-
ııa müracaatlarL (9095) 

Açık Arttırma ilanı 
Haydarpaşa hsesi sabnalma komisyonundan: 

Haydarpaşa lisesi pansiyonu yemekhanelerinde 31 mayıs 1941 tarihine 
kadar toplanacak olan ekmek kırıntıları ve yemek artıklirı açık pazarlık 

suretile satıı.ıga çtkarıhnıitır. 

Tahmin bedeli 400 lira ve teminatı 60 lınıdır. 

Pazarlık 27 e1l\ll lHO cuma iiJnü saat 14 de Beyoğlu İst.iklAI cad
desi Karıman karşuıında Liseler alım satım komisyonu binasında toplana
cak olan komlııyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere mektep idaresine müracaat etme-
leri , belli gi.Jn ve saatte komisyona gelmeleri. (9081) 

Beykoz tümen satınalma k.omisyonundllD: 
ron Pazarlık .-ün Sa.al -----
600 l-teşrinievvcl-940 15 

Askerl ihtiyaç için 20/9/ 940 günü kapan zarrıa munu:asrun Din edil
m i ş -"'lan 600 ton sığır etine talip çılfmamış olduğundan bli" ay zarfında 

paıaılık intacına karar verilmiş ve Uk pazarlık olarak l-teşrinievvel-940 

günü sa.at 15 de pazarlığı y apılacağından taliplerin tem.inatlarile birlikte 
Beykozda askeri Sôltın alma komisyonuna müracaatları. (9096) 

; 

Skandinavya İf 9 J Gümrük Muhafaza Genel K. Istanbul Levazım 
ticaret başlıyor 11~~~:i~~ ~:~·g:~1:~ 1~~.rı:!:y::~~~::~ 
(B~tarafı 1 inci satffcıd4J 

kilde muamele göreceklerdir. 
~iğcr taraftan Finlandiya 

ve lsveçten sonra Norveçle de 
ticari temaslar başlamak üze
redir. Norve<;ten alakadarlara 
ve tüccarlarınuza müracaat e
dilmiş ve bilhassa tütün is
tenmiştir, Yalnız hükumeti -
mizin ihracata müsaade et
mek için No'rveçten ı:elecek 
malların daha evvelden yola 
çıkarılmış olmasını şart ola -
rak kabul etmesi üzerine der
hal mal mübadelesine başla -
namamtııtır. Vaziyet Norveçe 
bildirilmiş ve kai:ıt, sellaloz, 
işlenmiş ince koyun derisi ve 
rönar Arjantin gönderilıne<ıl 
istenmi tir. Cevap beklen -
mektedir. Derhal mal müba
delesine başlanacaktır. Ceva
bın müsbet olacağı ümit edil
mektedir. 

TÜRKİYE - YUGOSLAV -
YA TİCARET MUAHEDESİ 

ta1um kışlık er elbi~eııi alınacaktır. M.uhamm.en bedeli 5750 ve ilk temi
natı 431 lira 25 kuruştur. Evsafüe nümune ve prtnamcsi komisyonda her 
gün görülebilir. iıteklilerin teminat makbuzlarile gunünde Galata Mum-
hane caddesi İbrahim Ri.fat hanındaki komisyona ıelmeleri. (9084) 

Sivas C. müddei umumiliğinden: 
Slvasta yeniden yapılacak ceza evi lıı;aatı kapalı zarı usulile elı:slltmi,ye 

konulmuştur. 

I - Münakasa 14/10/940 tarih.ine tesadU.! edtil pazartesi 
15 de hüküınet konağı dahilinde C. Jl<IUddelwnumlllği odasında 

olan Adliye ln§aat eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

ııünU aaat 
toplanacak 

II - Bu İ.Jl18al.ın muhammen lteşi! bedeli 54573 lira J6 kul"llftur. 
III - l<Wvakkat leminat 6036 lira 68 kuruı;tur. 
IV - Bu işe ait evrak §Wılardır: Mukavele projesi, eluiltme ~ame

si, Bayındırlık işleri genel pr\name si, fenni prtname, mesaha cetveli 
İstekliler mez.k.Ur evrakı Sivas, İstanbul, Ankara C. Müddeiumumf-

lik.lerinde görebileceklerdir. 
V - Münakasaya girmek istiyeı:ıler Re1erans ve dlitt vesika.la.tını bir 

lst.ida1a bo.i\Jyıırak m!inakasa tarihinden en az sekiz gün evvel vllliyet ma
kamına vermek sureti.le bu iş için ehliyet vesikası istiyecekler ve bu vesi
kayı telr.li1 z.arflarına koyacaklardır. 

VI - ıııunakasa1a iltirak ede<:ek olanlar 2490 nuına<alı arttırma ve ek
siltme ve: ihale kanunu ile eksiltme fD.l't~ mucibince ibrazına mecbur 
olduklan evrak ve vesaiki mezk'Or kanun ve eartnamenin tarlfab daire
ıinde hazırJzyacakları telr.li1 zarflarını 14/10/ 940 pazarte.i günü saat ıs e 
kadar numaralı makbuz mukabilinde milookasa komisyonu başkanlıj:ına ver-
nıi~ olmaları lfızımdır. (6030 - 9102) 

ZA Y1 - Kumkapı Orta Oku -
!undan aldı,<t •m 1105 sayılı l:ıel -
l{eyi zayi ettim. Yenisini alaca -
ğundan eskisinin hükmü yoktur. 

... Dr. İHSAN SAMİ .. 

TİFO AŞISI 

Ml!tt:ın 

Tahmin 
bede il 
Lira. 

İlk 
lemlndl 
Lira Kr. 

128,000 adet 3840 288 3 santimlik k· ' an tokası 
82,0UO • 2460 184 · 50 3,5X4 santimi, doll k~e hail<• 

112,UUU > 3920 294 3,5 santimlik çıkırık!ı l"k dilli tu!<'-
196,000 > 5d~O 441 2,5 santimlik çift yanlı toka 

430 kilo ) 1,5 santimlik bakır perçin çivisi 
149 > ) 1,5 santimlik bakır perçin pulu 
400 > ) l santimlik bakır perçin çivjsi 
200 > ) 3537 21111 rı 1 sanUmllk baltır perçın pulu 
Yukarıda :raoılı malzemelerin pa:aırbkla eksiltmesi 1/10/940 salı gün 

saat 14 d~ Tophanede Ist. Lv. Am.irlJj,i satın alma komisyonunda yapıla 

caktll'. Nümune ve prtnamesı komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni v• 
sikalarile belli saatte korıUsyona gelmeleri. (408 - 8976) ... 
Mıdoırı Tutan Temlııdı 

adet Lira Kr. Lira Kr. 
---~-----~ ~~-~-C:...c::::..:. 

595,UUO 4462 50 334 69 4X8 perçin çivi ve pulu 
2, 128,UUO 4256 - aıu 20 Buyuk madeni düğme 

59>,IJUO 13,367 50 lOOi 06 Koprulu surgü. 
59J,UOO 10,412 50 '130 94 Köprüsüz sürgü. 
580,UOO 14,500 1067 50 Kesme kanca. 

Yukarıda yazılı bet kalem malzemenin pazarlıkla eksillme>i 30/ 9/94' 
pazartesı gUnu saat 14,30 da Tophanede İst. Lv. Amirligi satın alına kom.iS· 
yonuuda yapılacaktır. Nümu.ncleri komisyonda aoı-uıur. İ.ateklüerin belli si 
atıe korrusyona colmelcri. (403 - 8916) 

Hlk.ta.rı 

Adet 

Tr.hmln 
bede il 

Lira 

* İlk 
Teminatı 

Lira ltr. Cbııd 

1,972,000 2465 184,87 Küçilk madeni düğme 
13,19!>,000 26,390 1979,25 Buyük madeni düğme 

Yukarıda yazılı llı;J kalem düğmenin pazarlıkla ekaıltmesi 30/9/940 pao 
tartesi günü saat 14 de 'l'ophanede İst. Lv. Amirliği ıatın alına kom isyo
nW1da yapılı:ı.calctır. Nümuneleri komiGYonda &örülür. İstekWerin kanuni ve 
ııil<alarile belli a<uttte komisyona &el meleri. 001 - 89H) 

Ml!ttarı 

Adel 

Tahmlıı 

bede il 
Lira 

* İlk 
lemlnab 

Lira 

840,000 8,360 252 1,5 unt.imlik çıkırıklı toka 
1,680,000 8,400 630 3 köı;e halka 
4,200,000 92,400 5870 27 milimetrelik k iıprulü stirgil. 
3,360,000 57,120 4106 2 santimlik köprtılu sürgü 

Yukarıda yazılı dört kalem malztmenin pazarlıkla eksiltmosl 30/ 9/ 94' 
pazar tesi günü saat 16 da Tophanede İst. Lv. Amirliği satın aln1a komisyo 
nunda yapılacaktir. isteklılerin kan11nl veslk;ılarile belli saatte komioyo~ 
gelınel.ri. (409 - 8977) 

l\tl!tlan 
Adel 

2,520,000 
5,040,000 

840,000 
420,000 
720,000 
960,000 

6,360,000 

İlk 
Tutan teminatı 

Lira Lira Kr. 

60,480 
12,600 

8,780 
27,300 
14,400 
16,320 
26,440 

4274 
945 
283 50 

2047 50 
1080 
1224 

* 
C 1 D 1 1 

5X6 perçin çivisi, pulu. 
2,5X6 perçin çivisi, pulu 
2,ŞX12 perçin çivisi, pulu 
Çift dılll palaska tokası 

Büyük yanm yuvarlak halka 
Küçük yarım yuvarlak halita 
Palaska tokası için erkekli dişili 

kap sol 
Yukarıda ,.azıh yedi kalem malzemenin pazarlıkla eksiltmesi 30/9/940 

pazartesi günü saat 15 den 15,30 a k~dar Tophanede İst. Lv, Amirliği satın 
alın::ı komisyonW'ldn yapılacaktır. Nü mune ve ,artnamee:i komlıyonda gö
rülür. İsteklilerin kanuııi ve&ikalartle belll saaue komisyona ıelmeleri. 

20 adet Hel,yatrop alınacaktır. Pa
Ul(lıkla eksiltme•i 26/9/ 940 pcrı;em
be günü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alına komisyonunda 
yapılacak.tir. Tahmin bedeli 360 li
ra kat'! teminatı 64 liradır NUmu
neol komi.o1onda görülür. (412-11980) 

* Be§ milyon büyük madeni düj:ıne 

alınacaktır. Pazarlık.la ekailtm.et,i 
26/9/940 perşembe günü saat 15,30 
da Tophanede Lv. AmirliiJ sat.n 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 10,000 lira ilk tem· -
natı 750 liradır. NUmune ve p.rtna
mesi komisyonda görülür. ic;teklile
rin belli saatte kom.U;yona eelmele-
ri. (402 - 8915) 

* 600 adet gemıci feneri ahnacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 28/ 9/ 940 per
şembe günü saat 15 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alına. komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin getirecek
leri nümunclerden beğenilerek alı -
nacağından Liteklilerin nümune ve 
teminatlarile belli saatte komlı-yona 
gelmeleri. ( i07 • 8920) 

(410 - 6978) 

Beş ,.UZ bin paket çorbalık sebze 
kcrmprime!:i inin pau1rhkla cksiJtmesi 
4/10/ 940 cuma günü saat 15 de Top
hanede Lv. Amirliği Sijtın alma ko
misyonwıda yt:ıpıJacaktır. Tahmin 
bedeli 62,500 ilk teıninati 4375 li
radır. $art.name ve numunesi komlıl
yonda görülür. İsteklilerin kanun! 
vcslka1arile belli saatte komisyona 
ııelm<leri. ( 430-9104) 

* 
ıo,ooo kilo benzin ve 5000 kilo mo-

torin alınacaktır. Pazarhkla eksilt .. 
nıesi 1/10/ 940 salı günü saat 14,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komilyonunda yapı lacaktır. is .. 
telı.lilerln ,t.eminauarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (432 • 9106) 

* '150 adet katlanır demir karyola 
alınacaktır. Pazarlıkla cks.iltreesi 
4/10/ 940 cuma &ünü .aat 14,30 ıl• 
Tophanede Lv. Amirllğ sııtın alm• 
koınlsyonunda yapılaca1.-tır Tahmın 

bedeli 16,500 lira ilk tc11 inJ.tı 12.17 
lir;;ı 50 k u: • ~: tur. Nümunesi koınlş-

yonda göriilur. (431 - 9105) 
Şimali Afrikada : Mersa - Mat

ruh müstahkem mevi<ü tekrar 
muvaffakiyetle bombardıman e
d i lm iştir 

Tobruk ve Bardia'ya yapılan 
düşman akınları neticesinde za.. 
yiat olmam.ıştır. Hasar mahdut -
tur. 

İspanya, İngiltere ile harbe tu
tuşnrsa, bugün İngiliz abluka -
sının müsaadesine rağmen fena 
olan iaşe ve iktisat vaziyeti büs
bütün kötüleşecektir. Cebelütta
rık'ın ne kadar zamanda düşece
ği asla malum değildir. Bu kaya, 
uzun müddet mukavemet eder
se, İspanya tamamile aç kalır. 
Hatta Cebelüttarık düştükten 

aonra bile açlıktan kurtulamaz; 
çünkü abluka devanı edecektir. 

Bu itibarla Fransanın çökmesi 
üzerine İnıtillerenin daha kendi
ni top\ayamadıii;l anlarda, harbe 
girmeyen ıı:eneral Frankonun 
~imdi, İnıı;iltere, adasında Alınaıı'
yaya, Mısırda ve Akdenizde ltal
yaya şiddetle mukavemet eder -
ken neticesi meçhul bir nıacera
ya atılacağı tahmin edilemez. 

Ankara, 24 (İkdam muha -
birinden) - Tiirkiye - Yngos
lavva yeni ticaret anlaşması 
mer'iyyete girmiş bulunmak
tadır. Bu yeni an\a.şmaya gö
re, gerek mü badele, gerek ta
kas suretile Yug~lavyaya pa
muk, tiftik, keten tohumu, pa
lamut, anmak ·ağacı, mazı, zey
tin~·ağı. zeytin küspesi yağı 
gi bi maddeler satılarak yerine 
scllliloz. maden cirliği, 

0

üzüm1 

şeker ve saire için tahta, fıçı 
tahtası, sigara kiıf:ıdı, nıevad-

1 
dı madeni~-.. elcktri'k malze
mesi alınacnktır. 

Tifo ve para tifo hastalıkları
na tutu]manıak için tesiri 
kat'i, muafiyeti pek emin ta
ze nşıclır. Her eczanede bulu· 

Bey kor tümen satınal=a n~~:~:;:~:~t~~:~ ı __ ın_h_ıs_a.r.ı_ar_u_m_u_m_M_u_d_ür_ıu_o_un_d_ı_n ..... 
Kilo Cln!ti 

Kumkapı Orta Okulu sıni! 2 
talebesinden 784 No. lı Sa -

bahattin Sunman 

Bir tayyare fil.omuz Port Sou
dan tayyare mevdanını bombar
dıman etmiş, yerde bulunan düş
man tayyarelerini ağ~ hasara uğ
ratmıştır. Düşnan hava icuv -
vetleri Gura, Adiugri, Sciascia
manna ve Diredauayı yeniden 
bombardnnan etmişlerdir. 

İNGİLTERE MEMNUN 

Londra, 24 (A.A.) - Reuterin 
diolomat'.k muharririnin selfilıi
yettar Londra mahfillerinden öğ
rendil!;nc ,(!Öre, İngiliz hü.kılmeti, 
bu~n kü \'az! ·et te M:"1r hükO. -
metinin hattı hareketinden <;(ık 
ml'mnundur ve M,.,,. hükümeti
ni rı vaziyet icap ettirirse. lüzum
lu b üHin tedbirleri alacağına 
emindir. Sadist partisi azasının 
hattı harekeli. buraoa tamarr::le 
anlaşılmakta ve takdir edilrm•k
tedir. Su ciheti kat'i surette gö
ronündc t utmak IAı.ımclır ki İn
ı::ilız hükimıet i, M iS trı k-bir za
man harbe ,ıtirmeye icbar teşeb
büs'linde bulunmamıştır ve har
be ,ıtirmek kararını vermek, val
mz Mısu· hükiıınetine ait bulun
maktadır. 

-· 

İspanyanın harbe girmesi için, 
Büyük Britanya a,ılasmdaki, Mı
sır ve Akdenizdeki İngiliz mu -
ka vemetlerinin çökmesi 18zım -
dır. General FTBnkonun üstadı 
ve himi,i Sinyor Musolininin ta
kip ettii(i •en az zayiatla en Lü
yük kar• politikasını taklit ye 
takip etmek iste'Oeccği, akla en 
yakm ve en mülıhiın gelen ih -
timaldir. Halbuki bu politika da
hi. bugüne kadar, bdüenen ne -
ticeyi verm.~mi~tir. 

ABiDl~ DA VER 

İmtiyaz Sahi!>i ve Ne~riy~t Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer. 

SON TELGRAF Basımevi. 

·- - s 
Otobüsle kamyon 

çarpıttı 
Şoför Abdülııaıı.ınln idaresindeki 

3018 No.lı Taksim - Yıldız otobüsü 
ile §Oför Hasanın kullandığı 3643 
numaralı kOmur kamyonu evvelki 
akşam ~ıktaşta çarp=~nlır. 

Otomobil ve kamyonun ön kı.sunlan 
hbara uğramış, otobusteki yolcular
dan AyŞ(' , Ayten ve Erdoğan yaralan
ml.11ardır. 

TÜRK BAYANLARI 

Biçki - Di l,i~ Terakki Yurdu 
Bı ~ki ,.e ct1k1s h ic bılmıvenle

re 9, b;leniere ö ve dık ışı bilıp 
m akastar olm ak istıvenlere 3 av
da bütun iocelik \ C teferruatı -
le esasi. surette öi(re tır. Tas
d;klı dıploma verır . talebe ka v
dına basla nm1.Ştır. Cumartesi ve 
pazaru.:ın >naada saa t 9 - 12 ve 
14 - 17 ve kadar herııün müra-
caat kabul olunur. 1 

Beııoc'ilu Altın Bakkal Babil 
caddesi N o. 63 

..-. -

_;__~..;_~~~~~~ 

15000 
71000 
38000 

t50GOO 
sooca 
42000 

Kuru fasulye 
Pirinç 
Soğan 

Kuru fasuJ1e 
P1rinç 
Soğan 

20,21 eylül 940 ıarihlnde münaka.., ,.aptlııcalı IlAn edilmiş olan 1\lka
nda cins ve miktarı yazılı üç kalem iaşe maddesine talip çıkmam~ oldu
iurıdaıı bir ay zarfında pazarlıkla lntacın.a karar ver.ilmiş ve ilk pazarlığın 

2 teşrinievvel 940 günü saat 15 den sonra yapılacal!ndan taliplerjn temi
natla.rilc birlikte Beykozda Askeri satJn alına koınlıyo.ouna müracaaUarı. 

(9097) 

- İT AL YAN LİSESi .... ' 

1 - Şartnamt'&i mucibince ..SO> çift l<i.stik çizme pazarlıkla saun alı

nacaktır. 

ıı - Patarlıl< •tl0/94e cuma günü saat 15 de Kabataı;ta lc\'azım ve 
möbayaat 1Ubesindek.i alım komisyonund.1 yapılacaktır, 

ın _ Sartname SÖZÜ ıeçen ;ıubeden parasız almabilir. 
rv - }oleklilenn tayin otnnan sün ve ııaaıte 'üzde 7,5 ııü,enm. pa-

ra\m'ile birlikle -fır ~ ınüracaatları , t9128) 

Fi at mürakabe komisyonundan : 
18 numaralı ~ _ zılhlrenin perakende satışlannda evvelce t.eibit ve 

UAn edilmil olan yıizde on kir haddinin hami yuzde on bCje, Trabzwı 

yağlannm perakende satışlarındaki yüzde 15 kflr haddinın de !lz.ami yuzdc 20 
)'e çıkarılması muvaiık görülmüştür. Trabzon yağıarı için kabul edı!mış olan 
bu nisbet Urfa ya!hınna şamil olmayıp diğer 1ağlar eskh,. gib i ~zam l } Jıde 
15 .kiır haddi ile satılacaktır. (Dı26) 

Tom-Tom sokak, Beyoğlu Tel. 41301 1 
ve İTALYAN TİCARET MEKTEBİ ı ~mmaımıı::s:ı:ıı:ııs-._. ....................... .. 

Pazar<Lın maada hcrgi'ıı <aat 10-12 arasında kayıt muamelesi yapılır.' 

İnhisııırlar İstanbul 811ş. Müdürlüğünden 
M.oıyL<t 941 sonuna kad3r anbarlanmıza gelecek ve ihraç edilecek tahmi

nen 3500 ton t uzun tahlıye ve U.hmil isi açık eksiltmiye konulmuştur. 
Mu,·akkat teminat 263 liradır. 
i steklilerin şa rtnamey i görmek üure her gün eksıltmiye itUrak için 7 

teşrin ıevı.: cl 9 ~ 1 tar ih ine müsadif paıarte•i &ünil saat 14 de baş müdilrlilğü-
muze müracaatları. (S013) 

lstanbui Vakıflar direktörlüQUnden 
Yıllardan.beri tevl~et vazi!esine al3ka göstcrmiyen ve ıdaremizde ka-

1ıtıı adresinde bulunmıyan (merhnın Hacı Rami Mehmet posa ) mWh a• 
tmdan (Sil:>.hiÖr Ahmet Bey) vakJın1n müte\·elliyesi Hayrıye il n tarihın
den itibaren on beş ıün zarfında jdaremiz mülhak vakı!lar kısım tımırlı~ı ne 
mUTacaaUa vakfına ait muameleyi ~kip ve bayır ~tı.rtlar 1 nı ifa <>tmest, oksJ 
takdirde hakkında kanuni mııam1>le yauılacalı il!ın olu.nur. (9124 \ 


