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/ 

Yıl 2 Ho. 409 - ili 
B•ttnuharrlrl ı A8IDIN DAYER PERŞEMBE • 28 • EYLOL • 1940 

P efen Fransasının 
şu haline bakınız! 

" D ı· . t üım•n• I•• ımıy• , 
clo•to mulıeo•m•t,, po
litilı• •ı telıip •"•" Viıi 
lıtılı.ümdl , ba yolıl• , 
lngilt.re ile lıer6• ta• 

tuını•t• lteıl•r ,tJ.r 
mi ? Giıler.. intiluır 

•lıniı olar. 

Yaran: ABiDiN DAVER 
re ransa, hakikaten mônen r çürümüşmüş. Almanya-

-- ----

nın bir tek darbesile 
çö~mesinin en mühiın sebebi, bu 
":'anevi çürüme olduğu gün geç
tık~e anlaşılıyor. Hemen ilave e
delim ki kasdimiı Fransız mil
letinden ziyade Fr~nsız devlet a
damlarıdır. Bu defa, siyasi rical
den, ne bir Klemanso ne bir Pu
•nkare, askerlerden de ne bir 
Jofr, ne bir Foş çıkmadı. Üçüncü 
cumhuriyetin son ba$vcki1i olan 
Reyno'nun, Fransayı kurtarSm
lar diye iş başına getirdiği Pe
ten'Ierin, Veyı;and'Iarın ilk işi, 
.ı\:lınanya ile Italyanın önünde 
dız çöküp münferiden mütareke 
Yapmak ve arkasından arkadaş
ları Reyno'yu hapse atmak oldu. 
Bu eski büyük şöhretlerin birer 
•şöhreti kiıibe• oldukları git -
tikçe anlaşılıyor. Meğer onları 
büyük adam gibi gösteren Kle -
ınanso'lar, Puankarc'lcr, Jofr'lar, 
Foş'lar imiş. Dayandıkları kale 
ıtibi hakiki büyiik adamlar, ta -
rihin sinesine "'Ömiildükten son
ra, bunlar mesnetsiz kalarak ,-ı
kılmıslar da Fransanın hab~ri 
hile olmamış. Haberi obaydı 
Reyno, bu iki eski kumandanı ' 
tutup Fransız ordusunun ve 
Fransanın başına gecirir miydi? 

BiR !NGILİZ PİWTU VE BOMBA iSABET EDEN B1R VAPUR .. 

Petcn ile Veygand, pekaliı. $i
ınaJi Afrikaya eekilip mücaoe -
leye devam edebilirlerdi. Elle
•i.nde üç buçuk milyon asker, i
Yı bir bava ordusu ve dünyada 
d?rdüncü, Avrupada ikinci de -
b~z kuvveti olan yepyeni, koca 

ALMAN HOCUMU 

Son akın 
şiddeti i 
olmadı 

• 
Dün 23 Alman tayya· 

resi daha dü~ürüldü 
Londra, 25 (A.A.) - İnııiliz 

hava ve dabli emniyet nezaret
lerinin tebliği: Düşman tayyare
leri, bugün Dodeset sahillerini 
a•mışlar ve Britola hücum et - . 
mişkrdir. Sahıl civarına ve Bristo 
etrafına bombalar diişm~tür. 
Bir miktar hasar ve ölü ve yara
lı vıırdır. 

1nııilterenin cenubu şarki mın
takası üzerinde de tali mahiyet

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Amerika ~r donanma bulunduğu halde, 
hıçbir üınit kalmadı, diye teslim E d • d 
oldu~a~. Onlar, Almanya ve !tal- n 1 şe e 
Ya gıbı Fransanın kanına susa -

1 nıı,, iki düşınanın müri.ivvet, •---
'?erhamet ve atıfetine dehalet et- • d" " " "h •ı Af 
hler. Fransayı yeı:ane kurtaracak Hın ıçını 1 tı a ının 
d~vl~t olan lngiltereden yüz ce- - - • k 
Vırdıler ve mütarekedenberi de, buyumeSJDe afŞI 
İ T Fngı ız düşmanlığı yapmakla, .dd" l db• 1 
ransayı kurtaracaklarını sanı- cı 1 e lr a ınıyor 

Yorlar. Eğer, Almanya razı ol
saydı, nıar•~al Peten Alman ~
ııali altındaki Parise gidip ora
da lıükum•t sürecekti. Bu Fran
tız maresalının, esir bir İstan-

ulda tiic ve tahtını muhafaza 
~tmek için, bütün Türkiyeyi fe
i 8 ederek Sevr idam hükmünü 
.;z~layan son Osmanlı padişahı 
•hıdettindcn ne farkı vardır? 
Peten hükumetinin idaresin -

deki topraklarda çıkan Fransız 
r•~t.eleri, Fra~sız milletine hep 
ngılız diişmanlığı telkini ile 

ıııcl>l?uldilrlcr. }lrpsi İngilterenin 
j"i':lubi~·etini temenni ediyor -
ar. Bu mürailiii'in Fransayı hır
~arncal'{ını sanıyorlarsa gafletin 
h 11 derecesine ihanet demek da-

a doirfu olur. 
k Pcten Fransanın şu haline ba-
ınız: Memleketin beste üçü iş

ıı:aı altındadır. Kalan ikisi de ga
!1P~ere boyun eğmiş, onların ıa
e~ne dua etmekle mesııuldür. 
~ııstevli ordu, İngiltenye kuşı 

Japonlarla yapılan ltilllfı sakıt 
telcikki eden Fransanın Baş

,,ekil mwıııini Lııoaı 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 

,-ASKERi VAZhET 

Hav• muharebeleri 
Almanyaya intikal elti 

Dün gece yarısından sonra
ya kadar gelen resmi tebliğ ve 
bitaraf ka~·nakların · verdiği 
ma!Umata göre hava harbi Al
manya semalarına intikal et
mistir. Bilhassa Berlin mın
tal~ası İngiliz a~ bombardı
man tayyarelerinin şiddetli 
hücumlarma maruz kalmak -
tadır. Alman menbalan •şid
deUi müdafaa ateşine rağmen 
İngiliz bombardıman tayyare
lerinin Berlin mıntakasına gir
dikleri• ni bildiriyor. Alınan
lar tahribat ve dü~ürülen İn
giliz tanareleri hakkında hiç 
bir malftmat vermediklerine 
göre İngilizlerin çok az zayi
at verdikleri kabul edilebilir. 

İngiliz tayyareleri Alman
yanın merkesl mıntakasındaa 

(Arkası 3 üncü sa1'fada) 

Mihverin 
maksadı ----Hitler dün ispanya 

i nazırını kabul etti 
1 harbe devam edilecek 

Berlin, 25 (A.A.) - Reo:mi teb
liğ: Führer, bugün öi(leye doğru 
yanında Von Ribentrop da :-.J.ı

_ğ<ı halde, Scrrano Sumeri ka
bul etmiş ve kendisi ile ıızun 
'bir görüşmede bulunmuı;tur. 

Berlin, 25 (A.A.) - Roma gö
r usmelerinin nihayete ermiş ol
ıması münasebetile, bugün Ber
linde saliıhiyettar bir menba, 
aşağıdaki sarih müşahedelerde 

bulunmıu;tur: 

..Mihver devletlerinin müca -
delesinin uzlaşma payı yuktur. 
Binaenaleyh bir uzlaşma, bir 
ikcrnpromi sulhü bahis mevzuu 
olamaz. İngiltereye karşı müca
deleye bütün cephclcrtle devam 
edilecektir.• 

Roma ııörüşıneleri, bittabi yal
nız askeri sahaya inhisar etme
ırniştir. Daha "şmı<liden, askeri 
çarpışma devam ederkeh, yeni 
siyasi nizam, umumi hatlarla, 

(Ark= 3 üncü sayfada) •rbe d<>vam etmek ii2ere İşgal 
(Arkası 3 üncü savfada) 

ABİDİN DA VER 

:J;i$A~ETLER ı 
Asıl ifrazat! 

nir lk.t razf'~ bir kaç ıUndür çok 
lnlıhim c !) bır meselenin münaka
'-4-''11na slltunlarında bu kıt r..a.manda 
bot, bol yer verl7or. 

Yağ fiatları normal 
hadde indiriliyor 
Valinin 
yaptı ve 

emrile komisyon yeniden 
şikayetlerin ha k l ı olduğu 
~~~~~~~~~~ 

tetkikat 
anlaşıldı 

1 INGILIZ HOCUMU 
1Havaharbi 
Be r 1 in.' e 
intikal etti ___ .. __ _ 
Berlin ve civarı dün de 
şiddetle bombalandı 

BAŞVEKlL MUAViNt ATTLEE 

Londra. 25 (A-A.) - Hava ne
zareti istihbarat servisi bildiri
'.V(lr: İngiliz hava kuvvetlerine 
mensun 1';;,'1iJ< bombardıman tay
yareleri salıyı carş:>mbaya ~ai(
lıvan dün ııcce yenı<ten harbı Al
man hükumet rnerke7i üzerine 
ı;ıötürmüşlerdir. Bu ikinci gece, 
Berlinin ı;ıöbei(inde müteaddit 
askeri hedefler secilmjş ve yapı-

, 
( Arkası 3 üncü saııfada) 

lleuGON il " TARLALAR 
ARASINDA 
Failı Bcrcm•n'in 
pz.•I • i r lıilı.ayHI 

İ K D A M, yetti şöhretler
le tahrir kadroı;uau takviye 
etmiştir. İKDAM'da roman, 
hikii:ıte. fıkra, makale ve mü
sababelerini okuyacağınız ta
nınmıs imzalardan bazıları: 

Abidin Daver, Selimi İnet, 
Nizamettin Nazif, Mahmut 
Yesari, Suat Dervis, Osman 
Cemal. A. $ekip. Şakir Ra
zım, General Koçer, Hamid 
Nuri Irmak, Faik Bercnıen , 
İbrahim lloyi, General M'. ( 
N .. Ziya Şakir, Sefacddin Ka- ı 
ranakçı.. · 

• • Bu me ... -ıo bir l'encin qlir bir if
ra7.alhr• demC8\ndrn çtkmış! Anket
ler. sualler. ce\ıapla.r palamut bollu
iunu ha.tırlatac:ık ka.dar faz.la,. fl.klr
leı· l' k tt Şark davts.ı kadar ka.nşık.! 

y 

Vali muavini, dUn beyanatta bulundu A 
~u hakkındakı şHtavetlcrin <kıiiru- R 

Emclcli General 

Kof•rİn mühim 

bir Nlıeri m•-Bu hal kan;ısulda yoklukta bol 1le-
9eden harcanan ütun.Ja.ra, savrulan 
ti.kirler" bakıp a.sıl ifrazatın sütunla
r i.$&.11 sual •e eıe-n.plar oldutuna 
IUaıaetmemeı. kabil delil! r.ı. iL 

Yai( hakkında yapılan yeni tet
kikler Trabwn ve Urfa gı1ıi y:ığ 
istılısal merkezlerindeki !iat te
reffüünün şehrimizde ayni nis
bette olm;zyı.p ihtikar bulundu-

lul!ımu meydana ~>karmıştır. Bu ı · 1 
merkezlerdckı yükseliş kilo ba-
şına 10 - 15 kuruş olduğu halde \ N 

(Arkası 3 üne ü saııf ada) \t;,., ..... .,.!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!'!!!!!!!!~ -

D.N.B. ajansına göre 

Sovyetler 
Balkanların 

Dışındadır 
---•ı---

Sovyetler kendilerine 
ait ihtilafları halletmiş 
Moskova, 25 (A.A.) - D. N. il. 

bildiriyor: 
Krasnaja Svesda aazetcsi c.İkincı 

emperyalist harbı ve Balkan devlet -
le.rj> başlığı altında neşrettiği bir ma
kalede cereyan eden hOjrbin illt gün
lerindenberi İngilız - Fransız em -
peryalistlerinin Balkan devletlerini 
kontrolleri altına almak ve iptidai 
madde bakımından zengin olan bu 
memleketleri projelerinin tahakkuku 
için yani Alınanyayı oıt~..:.:ı.n kald1r
mak ve Sovyetlere hücwn etmek j

çın elleri altına alınayı güttüklerini 
tebart.ıı. ettirmektedir. 

Krasnaja Svesda, garp devletleri
nin cenubu şarkl dc-vJetlerinJ ve hep
sinden ev,:el Türkiye, Yun~nistan ve 
Roınanyayı maruf liklrlerınin tesiri 
altında bırakınak için yaptık.:arı te -
şebbiıslerin tefern.hıtuu h.ikaye. et 
mek!edir. 

Muazzam de\ lc>tlerin, Balknn dev
letlerine tah::tkkum etn1ek için yap - ! 
tıkları mücad~:leyc rUcu eden gazete 
Rornanyanın İngiliz - Fransız garan
tisinden kurtulduğunu tebarüz ettir
mektedir. Rumen _ Macar !htiliı!ı hal

ledilmiştir. Almanya ve İtalya Ru
men topraklarının tamamiyelini ga-

.ı ranti cbnişlerdir. Ayni zamanda ce
nubi Dobruca meselesi de bir hal su-

( Arkası 3 üncü sal/fada) 

Fransızlar 
• 

lngilizlerle 
harhedigor 

---·---
Fransız tayy•relerinin 
Cebelüft•rıka yaptığı 

hücumlar şiddetl•ndi 
Alııeziras, 25 (A.A.) - D. N. 

B. : Bir çok Fransız tayyare fi -
!oları, bugün öğleden sonra da 
saat 14.45 de yeniden Cebelütta-
rı.k'a hücum etmişler ve kale 
ve liman tesisatı üzerine bir çok 
·büyük çapta bombalar atmışlar -
dıc. Birbirini takip eden dal,ga -
lar halin.de yapılan hücwn, sa
at 16 da hfila devam etmekte idi. 

inııiliı hava dafi bataryalar>, 
bir Fransıız tayyaresini düşür -
müşlerdir. Bu tayyarenin müret
tebatı para~iitle atlıyarak kurtul
muştur. 

Salı günü boğazda duran ·1n
ııiliz donan:ınası cüzütamları At
lantikte yollarına devam etmek
tedirler. 

FRANSIZ TEBLiC.i 

Visi, 25 (A.A.) - Havas bildi
riyor: Fransız tebliki: Dakarın 
bır İngiliz filosu tarafından bom
bardımanına mukabelei bilmisil 
olmak üzere mühim bir Fransız 
hava kuvveti 24 eylhlde l:ebe -
lüttank lirr. / .• nı bombardıman 
etmiştir. 

Tersane ve kısın.en cenuı:ı dol
ma rıh turu Ü%erine 4.5 ton bom
ba atılmıshr. 

( Arlca.aı 3 ii1aCii sa.yfada) 

~----

Teı~. fst•nb11l • lkıtaın T•I. l l l >t> 

istanbula Piyasadan 
Daha ucuz buğday 
Verilmesinden cayıldı 

Oris dünden itibaren 20 para 
zamla buğday vermeğe başladı 

Böylece bazı muhtekirlerin buğd•yl•rı civar 
vrlayetltare satarak hazinenin fedakarlığını 
kendi ceplerine indirmelerine mani olunuyor 
İstanbulun ııündclık bui(day 

ihtiyacını tesbit içın yapılmak -
ta olan tetkikler bitirilmiş \"e 300 
ton buğnay kafi ııörülmüştür. 
Son buhranın, hazinenin feda -

MISIR DA 

kar lığile şehrimize 2() para ek
siğine verilen buğdayların ci -
var \"iliiyetlcrc ı:öndcrilmesinden 
ileri geldiği de tesbit edilınjştir. 

(Arkası 3 üncü M1'fada) 

SURİYE D-E 

Siyasette italyaya 
değişiklik alehtarlık 
.yoktur! büyüyor 

111 

\ngilizler Ha b • ş i stanı 
Bombırdımın etti 

Peşaver, 25 (A.A.) - Reuter: 
Kabile gitmekte olan yeni Mısır 
sefiri Süleyman, Reuter muha -
birine beyanatta bulunmıu; ve ez
cümle demiştir ki: 

•- Mısırdaki kabine buhranı 
do~tlanmıza karşı dü.rünlii.ğil -
müzde hiç bir değ4iklik yapmı-
114caktır. 

Orta ha!!i Mısırlılar Demokra 
8i lehindedirler~ Mısırda tabii de
mokratlar tarafındadır .• 

Sefir, Mısırın dıs siyasetinin 
herkesle iyi g~inmek olduğunu 
teyid, fakat Mısırın herhangi bir 
müstevliye karşı :memleketi mü
dafaa hususunda tereddüt et.mi
y.eceitini ilave etmiştir. 

Nairobi, 25 (A.A.) - Reuter 
Resmi tebli~: 
Cenırbi Afrika hava kuvvetlP

( Arkası 3 üncii sayfadıı) 

H•ran 

sındın 

• 
bir ihtilaf çıkma

endi~e ediliyor 
Kahire, 25 (AA.) - Reuter a· 

jansı bildiriyor: Suriycde İtal
yan aleyhtarı )·enı tezahürler 
kaydedilmektedir. Elmısri gaze
tesinde intişar eden bir Be\TUt 
telgrafında şöyle dl"Ooilmekteair: 

Bütün Suriye milli teşekkül
leri, memleketin nihai mukad -
deratının İngiliz zaferine baitlı 
olduj(unu gözönünde tutarak İ -
talvan hey'etine ka1')ı açıkça hu
sumet göstermektedirler. Her iın 
bir ihtilalden endişe eden ko -
misvon pek Hıtiyatlı hareket et
mektedir. Komisyon azasına bir 
QOk tehdit mektupları ııelmiştir 
ve aza taarruza uğramaktan kork, 
tukları için gece dışarı çıkma -
roa'<t rlır. 

Kt s radyosu tarafından ha 
b<>r 'erilen Ha,•fa bombardıma
nı İtalyanlara karsı Arap husu
metini bir kat daha arttırmıştır. 

Büyük denizci Barbaros 
ihtifali yarın yapılıyor 
Merasime askeri kıt'alar, tayyareler va
purlar, mektepler ve halk iştirak edecek 

PreveZ<> zaferinin yıl.dönümü
ne müsadif olan ve her yıl ·Bar
baros Günü. olarak ıkutlulanma
sı kararlaştırılan yarınki 'J:I ey -
Hll cuma ııünü şanlı ve büyük 
Türk denizcisi, Barbaros Hayret.. 
tinin ~ makberesln -

dıe bir ihtifal yapılacaktır. 
Bu merasime sabahleyin saat 

10 da başlanılacak, kara, deniz ve 
hna ilrnvvetlerile mektepler, mü.o 
ea;eseler, halk teşeloküllerinden 
ayrılan CÜ2Ötamlar iştirak ede
Cl!kierdir. ( .Arican 3 isacüdcl 



' 

GAYFA-Z 

Büyük Taıil1i T efrikıı: 42 
A. so 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

gözalıcı parıltısı karşı

Yezide biat etmişti 
Kılıçların 

sında herkes 
Bu haber, (Ali Resul) taraftar

laruıa de~t verdı. 1''akat artık, 
is iı;ten geçmişti. Hindistanın 
eflake ser çeken daii;larından, 
Atl.rui Okyanusunun kı.yılarına 
kadar dünyanın bir köşesinden 
diğer köşesine hükmeden Mua -
viyenin ordularile mücadeleye 
girişmek mü.ınkiln değildi. (İma
mı Hüseyin) için artık yapıla -
cak bir sey kalmıştı ki o da, ha
kikaten Medinenın ücra bir kö
şesinde, inzivaya çekilmekti. .. 
Nitekim, İmaıru Hüseyin de bu 
fikirde idi. 

Fakat Muaviye, işi bu kadarla 
bırakmad~ Meseleyi daha sağ -
lam esaslara bağlamak için muh
telif vilayetlerin ve şehirlerin 
ileri 1?elenlerini Sama topladt. 
Büyük bir meclis akdetti. Ken
disi de bu meclise geldi. 

İhtiyarlık ve hastalık Muavi
yeyi artık o dereceye geti:rmiş -
ti ki; onu yatak odasından bir 
tahtırevana koyarak meclis sa
lonuna getirmişlerdi. 

Maamafih Muaviye, henüz bü
tıin kuvvetini kavbetmemiı;ti. O 
halinde bile, lisanuıı.n tala.katini 
muhafaza ederek herkesin ruh
larında tesir yapabilecek bir hut
be irat etti. Davetlilerine teşek
kürlerini bildirdiık:ten sonra asıl ı 
maksadına geçti: ı 

- (Alil ile aramızda cereyan 
eden kanlı hiid.isatı biliyorsunuz .. \ 
Çok korkuyorum ki, vefatımdan 
sonra da ayni hal tekerrür ede
cek.. Hil.ifet makamı yüzündcr· •. 
yine bir çok kan dökülecek ... İş-
te ben, böyle bir hadisenin önü
ne gecıneyi düşünüyorum. Ve 
kendi sağlığımda, oğlum yezide 
biat etmenizi istiyorum. 

Dedi. 
Muaviyenin bu sözleri, orada 

bulunanlardan bir çokfarına hay
ret verdi. Hilifet makamında bi
ri oturup dururken, dij'ı:er bir 
atlama, ne diye biat edilecekti. 

Kirle eııraf.ından (Mehmet bin 
Amr bin Hazın) isminde biri, i
tiraz etti: 

- Ya Emirübniiminin! .. Oğ ; 
!un Yezit, h~ gençtir. Cahil
dir. Hil8.fet makamını, nasıl çe
kip çevirecektir? .. 

zuğu çehresini, salondakilere çe
virdi. 

Yezit salona ~irerken, orada -
kiler ayaj\a kalkmı.:;lardı. Yezit, 
durur durmaz, biat merasimi 
başladı. Kılıç .korkusundan, biat 
etmiyen hiı; kimse kalmadı. On
dan sonra da herkes, yerli yeri
ne dağıldı. 

* Muaviyenin bu davetine, Me-
dine eşrafından hiç kimse işti -
rak etmemişti. Muaviye, bunu 
evvelce tahmin ettiği için, kat' -
iyyen te18.ş etmedi. .. Ancak biat 
merasimi bittikten sonra, - O 
tarihte Hicaz valisi olan - (Mer
van bin Hakem) e bir mektup 
_ııönderdi. 

( Ojilum Yezit için, Medine hal
kının biatim al.) 

Dedi. 
Muaviyenin (Medine halkı) 

demekten başlıca maksadı. (İ 
mamıl Hüseyin) di. Muaviyenin 
en büyük icra vasıtalarından bi-. 
ri olan Mervan, onun ne demek 
istedi.itini derhal anladı. Ertesi 
ııün, bütün halıkın camiye top -
!anması için emir verdi. 

Halk camiye toplandıktan son
ra Mervan da geldi. Minbere çı
karak evvela Muavieynin ve 
Yezidin lehinde bir hutbe söyle
di. Sonra, ahaliyi Yezide biat 
vermive davet etti, 
Mervanın bu sözleri, evvelA 

derin bir sükut ile karşılandı. .. 
Sonra, (Ebubekirin oğlu Abdur
rahman) ayağa kalktı: 

- Ey Mervan! .. Muaviye ve 
Yezit hakkında sövlediji;in met
hiveler, yalandır. Muaviye, ha -
ris ve ahlfil< düşkünü bır insan
dır. Ehli islam arasına nifak so
kan, Muaviyedir. (Resultıllah) m 
bir torununu zehirletip öldürt -
müş .. Diğer torununun da hak -
kını ııaspetmiştir. Biz, ona bile 
biat etmedik. Onun oğluna na
sıl biat ederiz. 

Diye, bağırdı. 
(Arkan var) 

ANADOLU 1 
HABERLERi 
~~ 

Dedi. 
Muaviye, hiç telaş etmedi: 
- Haklısın.. Bunu. ben de dü

şünmedim, değil ... Ancak şu var 
ki, (Resulıillııh) ın eshabından, 

meydanda ancak bir kaç itişi 
kalmıştır. Onlar da art:Bt, tama
mile ihtiyarl~ardır. Hiç şüp
hesiz ki bu yaşlarında. hilafet ve 
hükı'.ımet iı;lerile mesırul olamır 
yacaklard.ır ... VB.k.ıa hunların ev- ı 
18.tları ile, bir de (Ali) nin oğlu 
{Hüseyin) vardır. Fakat bunlar 

Par•şülcülerimiz Diyar
bakırda atlamal.ıır yaptılar 

da hilafet mevkilne gelince, bi -
taraf kalamıyacaklardır .. Bir ta
kım hadiselere sebep olacaklar
dır ... Bu sebepten dolayı oğlum 
Yezidin bana halef olmasını ter
cih ediyorum.. Sizin de, derhal 
oğluma biat etmenizi istiyorum. 

Diye, mukabele etti. 
Muaviye, bu sözleri ııöy~ -

ken, tahtının arkasında ve salo
nun kapılarında, ellerinde yalın 
ki! ıçlar bulunan zırhlı muhafız
lara göz gezdi:crnişti. Muaviye -
nin bu hareketi, derhal tesirini 
,göııterdi Yalın k:tlıçların panl -
t:sı karsısında, herkesin çeneleri 
kilitlendi. Ve her baş, öne doğru 
eğildi. 

O zaman M'Uaviye, kapıda du
ranlara işaret etti. Yezit, muh -
teşem elbiseler ,ııiymiş olarak 
salona girdi. Babasının yanına 
kadar ilerledi. Onun 901 tarafm
da durarak esmer ve çiçek bo -

Diyarbakır, 25 (Hususi) - Dün 
sabah Urfadan hareket eden ha
va kuru:mu tayyareci ve para- ' 
şütçüleri S,30 da Diyarbakıra gel
ıınis ve tayyarelerile şehir üze
rinde dolaşarak konfet a~mışlar
dır. Gençler tayyare meydanın
da umum müfettiş Abidin Öz
ıınen, Korkomutan, müfettiı;lik 
baş müşavir. vali. sivil ve aske
ri erkan ile on binlerce halk ta
rafından karştlanmış!al'dır. 

Biraz sonra tayyareler uçuşa 
başlamışlar y_, paraşütçüler hal
kın sürekli alkışları arasında mu
vaffakiyetli • atlayış gösterileri 
yapmışlardır. 

Mı\NİSADA HASTA BAKJCI 
KURSU 

Manisa, 25 (AA.) - Dün Hal
kevinde hasta bakıcı ve he,,.....;
re kursu açıhnıştır. Kurs 45 gün 
devam edecektir. 

MARMARİSTE SÜNGER 
İSTİHSALİ 

Marmaris, 25 (A.A.) - Bu se
ne yalnız Marmaris mıntakasm
da istihsal edilecek süngerin 10 
bin kiloya varacak! talmıin edili
yor. Süngerciler haJen sünııer a-
vında bulunuyorlar. ' 
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KISKANIYORUM! 
L ! Yazan: SELAMI iZZET ! JI 

Bedia tatlı tatlı yüzüme bak -
tı, göğsüme ya.sland~ kollarımın 
arasına büzüldü: 

_ Peki dedi, oraya gidelim!, 
Gene yerimdeyim: Sokabıı 

ba,mda-. Gene bekliyorum. Fa
kat bu sefer gelecek mi? Gelıni
yecek mi? diye yüreğim oynama
dı. bu sefer saatlerce kaldırım
da dolaşmadım, bir paket sigıı -
ra içip tüketmedim, satıcı kızlara 
merak ve tecessüs mevzuu olma
dım. Bu sefer Bedia tam vaktin
de geldi. 
Apartımana girdik. 
Gene Bcdiaya kavuştum, o -

nunla gözlerden usak, yanyau, 
basbaııa kaldım, ODU istediğim 
gibi sevip okşadım, istediiiro gi-

bi rahat rahat konuştum. Koku
sunu aldım ve bu güzel koku i
le sarhoş oldum. Bu ndis sar -
hoslukun bir kere daha zevkini 
sürdüm. 

Fakat Bedia dqişnıiştj. Hiç 
uysal değildi, bilikis kafa tutu
yor, serkeşlik ediyordu: Amma 
benden yBJlL OnUA biittin bu 
serkeşlikleri benim lehime idi. 

Durup dinleameden, nefes al
madan sevilip okşanmak isti -
yordu. J[endi9ine durmadan aşk
tan, aşkımdan bahsetmemi isti
yordu: 

- Söyle diJ'W1ha, güzel şeyler 
söyle ba ... !-

Bir umenlar aşkımdan bah
settiğim zaman dinlemiyea, din-

~ 

u:::;rnı"ı; 
::U,.Jflff u. 

1 KD A M 

I tal yanın bize borcu 
iki milyona indi 

Ticari münasebetlerini genişletmek istiyen 
İtalyanlar 1 milyonluk mal gönderdiler 

n taly&dan son giinlerde kağıt, kırtasiye eşyası ve diğer bazı 
maddeler üzerinde ithalat f4e,·am etmektedir. Memleketi -

mizle ticari münasebetlerini genişletnıek arzusunda olan İtalyanlar 
borçlarını ödemek için mal se'·kine devam etmektedirler. Bunun ne
ticesi olarak 3 milyonluk alacağımız 2 milyona inmiştir. Yı.:a.ında 
bütün alacağımmn tasfiye edilcce;, anlnşılmaktadır. 

Belediye otobüs- Oduna yeniden 
leri yola çıktı fiat ko~1acak 

---cı---

Bunlar Kerestecı ler, Eyüp 

arasınd• çalıştırılacak 
Belediye Reisliği tarafından 

Atinadan getirtileceğini haber 
verdiğimiz -dört otobüsün bu.l!ün 
yola çtkanl;ıcaklan dün Atina 
Belediyesi tarafından Belediyeye 
telefonla bildirilmiştir. 

Ati.na Belediye Reisliğinin İn
giltereden satın aldığı ve en mo
dern tipte olan bu otobüsi<>rin 
beheri Belediyemize 6500 er lira
ya mal olmaktadır. Mezkür oto
büsler KeresteciJer - Eyüp hat
tına tahsis olunacaktır. 

Belediye evvela bu hatta ken
disi otobüs işletecek ve müteaki
ben de İnı::iltereden diller oto
büsler tr&mvay idaresince ı?e

tirtilece'ktir. 

BELEDİYE 

Keresteciler • Eyüp yolu 
Keresteciler - Evüp otcıibüsle

rinin .geçtiği caddenin bozuk kı
srmlarının ay başında esaslı bir 
şekilde tamir olunması kararlas
tırılınıştır. Büvülı:: ve ana cadde 
ancak ileride asfalta cevrilebile
cektir. 

MAARİF 

Leyli meccani imi ihan· 
!arının neticeleri 

Lise ve orta m"1deplere alına
cak olan leyli meccani talebe
ler için açılan iımtiban1arın ne
ticeleri leşrınievvelin ilk hafta
sında tebliğ olunacaktır. Mual
lim mektepleri. San'at okulları 
ve inşaat usia ımekteplerine ley
li ve meccani olarak glıııniye ta
lip olanların imtihan neticeleri 
de ayni zamanda belli olaca:k -
ttr. 
_ Neticelerin hu yll ancak mek
tepler açıldıktan bir hafta son
ra tebli.I! olunabilmesine sebep 
müracaatların çok ve imtihan 
kai!ıtlannın 4000 i bulımasMl.ır. 

M°(}TEJ!'ERRİK 

İngiltere ile posta 

n•kliyatı 
Şelırimjz ve memleketimiz ile 

İngiltere arasında Po61a nakliya
tınm Ba{!dat .volile yapılabile
cejli anlaşılmıştır. Badema her 15 
günde bir bu nakliyat yapılacak
tır. Bu suretle İngiliz ııazete ve 
mecmuaları da getirilınış olacak
tır. 

!erken alay eden: • 
- Bütün bunlar masal, ben 

masaldan hoşlanmam!. 
Diven Bedia, bugün sevda 

masalı dinlemek istiyordu. 
Basını dizime dayamış, kana

peye uzanmıştı. Ben ona aşktan 
bahsederken, o gözlerini yum -
muştu. Sessiz, kımLldamadan t ... ,_ 

nıyor, ben henı saçlarını okşı. -
yor, hem konuşuyordum. 

- Dinliyor musun Bedia? 
- Dinliyorum, güzel bir nin-

ni gibi! .. 

Ve Bedia uyuyakaldı. Uzun 
bir müddet, eüzel yli:riinü seyre 
daldım, kımıldamadan, sessiz 
durdum, uyansın diye bekledim. 

Bedia uyanmıyordu. Uynyor
du. 

Gün kararmak• baslamıştı. Ak
şam etrafa kanat geriyordu. Be
dia bili lonuldamıyordıı. Yüzü
ne dikkatli baktım: 

Sahi ovuyor muydu? Yaşıyor 
maydu.? 

- Be<iiıı!_ 
Bileğini battum, nabzuu ara

ılnn: 
-Bedia! 

--•ı---

v.linin emrile yeniden 

tetkıkat yapıldı 

Şehrimızde odun fiatlarına ko
nulan narhın ekseri haııumızı ' 
memnı:n etmedıiti görülmüş ve 
Belediyeye müteaddit şikayetler 
yapılmıştır. 

Bu şikayetlerle Vali ve Bele
diye Reisi Lutfi Kırdar bizzat 
meşgul olmuş ve neticede bir 
komisyon teşkil edilerek veni ve 
esaslı tetkiklere j1"eçilıni~'tir. 

Şikayetler; bilhassa narhta me
şe ve giir,l!enlerin sadece . Ana
dolu• ve ·Rumeli• di ve L1<l kıs
ma ayrılıp yaşlık veya kurulu
ğun nazarı itibara alınımam:ısı 
üzerinde tekasüf etmektcdır. Ne
ticede şıkayetler haklı ve verin
de görüL:n tiştür. 

Binaenaleyh, fiatlar veniden 
teo.ıbit' olunacak ve kuruluk. vaş
lığa göre iki fiat tesbit oluna -
caktır. Kuru meşe. vas meşe ku
ru gürııen, yaş l(Ül"l!en namile de 
böylece yeni dört tip mevcut o
lacaktır. Bu suretle de odunların 
ağır çekmesi için ıslatılm:ısı da 
(;ıılenmiş olacaktır. ----Dahiliye, Adliye ve 
Nafıa Vekilleri o: idi 

• 
Dahiliye Vekili bugün 
T ekirdagına gidec•k 
Dahiliye Vclcili Faik Öztrak 1 

dün öğle trenile Ankaradan şeh
rimize ııelmiş y_, Floryada isti
rahat e!ımiştir. Dahiliye Vekili 
bu sabah intihap dairesi olan 
Tckirdağına gi<ierek halkla te -
mas edecektir. 

Dün saba.itki trenle de Adlive 
Vek:li Fethi Okyar. Nafıa Veki
li General Ali Fuad Cebesoy 
şehriımize gelmişlerdır. 

Küçük haberler 
* Cumhw-iyet bayramı güni.ı olan 29 
teşrinievvelde :>e}ırimizde ve İstan
bul köylerinde yeni 22 ılk okulun 
açılma merasimi yapılacaktır. 

Belediye Reısliği dün kaymakam
lıklara bir emir göndererek: bunların 
açılma merasimi programlann.ı.n ha
Zll'lanmasını ~ild..inniştir. 

* Ticaret Vek11eti milsteşan Halid 
Nazmi bugünlerde An.karadan teh
rimize gelecek, bazı tetkikler yapa -
roktır. * Maarif Müdürü Tevfik Kut dün 
iSğle trenile şehrimizden Ankaraya 
l"i.tmiştir. Maarif müdürü imtihan Jis
telerini ve yeni ders yılı ihtiyaçJen 
evrakını da beraber götürmüştür. 

Omuzunu tutup silktim. İçhne 
bir kasvet çökmüştü: 

- Bedia! Bedia! .. Bedia ca
ruın!. Sesini çıkarsana! 

Güzel, harikulade vikut hare
kete geldi, göğsü inip kalktı, göz
ler açıld~ kirpik.le. oynadı, Be
dia yavaş yavaş do~ruldu, ko -
lunu omuzuma attı, yanaiını ya
nakınıa dayadı. 

lcimde yüksek hislerin grup 
şeklinde tezahüratı beliriyor. 
Ask, minnettarlık, ~efkat, mu -
habbet, gurur biribirine karışa
rak bağrımda parlıyor. Koltuk
larım kabarıyor, göğüs l(eçiriyo
rum. 

Sevmek, sevdii(i kadınn sahip 
olmak, sevgilinin ten tema
sını tende hissetmek ... Bedianın 
yanağı yanağımı okşuyor... Ne 
harikulade, ne bulunmaz, eşsiz 
bir his bu! .. 

Bediayı baknına bastırıyorum, 
sıkıyorum, sıkıyorum. 
Konuşmuyoruz. Bedia da ko

nuşmuyor. Biribirimlıe artık ne 
söyliyebiliriz ki ... 

Yolda elektrikler yandı, soluk 

Demir satışı 
• 

Koodinasyon he
yeti aylıı<: beyanna
me usulünü kaldırdı 

Ankaradan gelen haberle -
re güre. koordinasyon hcy'c -
ti elinde demir stokları bulu
nan kimselerin her ay başı 
vermeke meebur oldukları be
yanname usulü.nü la~etmiş
tir. Bundan sonra tüccarlar 
serbestçe salış yapacaklar ve 
bunları bildirmeğe meebur 
olmıyacaklardır. Yalnız, bu 
karar henüz resmen alakadar
lara bildirilmemiştir. 

l ADLiYE ve POLiS 1 

Bir domates va bi
ber ihtikarı davası 

..---·---
Büyükdere de bir m•

nav mahkemeye verildi 
Asliye Altıncı ceza m.ahkemesi.n

de dün bir dom.a"e::; ve taze biber ih
tik.1rı davasu>.a bakılmıştır. Mc::;ele 
şudur: 

Büyü.kdere iskelesi civarında ma
nav ve sebzecı Koço, Sarıyer ıske

le;l kar~ısında :rı.ıustafadan 5 ve 7 ,5 
kuruşa aldığı domates ve Oibcr\eri 
15 kuruşa salmi:l.k. suretile :rı.tilli Ko
runına kanununa ınuhalif hareket et

n1istir. 
1\1.aznun Koço mahkemede doma

tes ve biberleri 15 kuruşa değil, 10 
kuru~a sathgını ve bu miktar Urın 
d0:t norınal olduğunu söylemiştir. Ay
ni zamanda ayni suçtan dolay>. Bele
diyece bes lira ceza alındığını, ay
ni zamanri.a mahkemeye verilmesinin 
de doğru olamıyacağı.nı söylen1iş ve 
muhakeme Bele&liyece alınan cezan1n 
mahi,yeün.in sorulması için başka gü

ne kalıruşlır. 

Bir aylık Belediye 
cezaları 

Emniyet Müdü.rlüğü Altıncı şube 

memurları tarafından muhtelit Be -
lediye suçlarından dolayı son bir ay 
zarfında 728 şoför, 85 fınncı, 117 ka
sap, 380 muhtelil esnaf, 557 kişi tram
vaya aU:ı.maktan cezala.ndınlmı~, 56 
dHenci yakalanmışbr. 

• * TAKSİI\1: stadyomunun Panora
nla klSnundaki Belediyeye ait muşam
ba.lan çalan gazinocu Moizle Niko, 
İspiı·o ve Vasll dün sorgu h5.kimli -
ğince isticvap ve tevkif olunmuşlıır
dır. 

* SULTANAHMET civarında Con
ker apartmanının 8 numaralı daire
sine girerek hınazlık yapan Mehmet 
10rgu h3.k.imliı;:l tarafından tevki! e
dilmiş ve Yedinci Asliye ceza mah -
kem esine verilmiştir. * EVVELKİ gün Tahmis caddesin
de kestaneci Mehmetli bıçaklıyarak 

öldüren seyyar kavuncu Ahmet di.Jn 
İkinci sorgu b&kimliğince tevki! edil
miştir. 

lngiltereye &atılacak 
Uzüm ve incirler 

İ=ir. 25 (A.A) - Burada bir 
kahve taciri gümrükten çıkardı -
ğt mühim miktarda kahveden on 
çuvalını Ticaret Vekfüetinin tes
bit ettiği fiattan fazlaya satarak 
ihtikar yaptığından mahkemeye 
verilmiı;tir. 

bir ışık tanesi pencereden ~t:zü
lüp tavanın bir köşesine Y~Pııı
tı. 
Boğuk gürültüler geceyi ha -

her veriyor. 
İstanbulun ne. karakteristik 

sesleri vardır. Sabah, öğle, ak -
sam ve gecenin sesleri ayrıdır. 
İki gözü kör bir İstanbullu, et -
rafı dinleyince vakti anlar. 

Bedia oturdu, gerindi, kalktı, 

yan odaya girdi, biraz sonra ba
şında şapkasile geldL 
Kaptım. Gülüyor: 
- Bundan fazla kalamıyacağı-

mı biliyorsun ... 
Boynum bükülüyor: 
- Dokru! .. 
Aynanın karşısında şapkasını 

tekrar ..:vdi. Artık ona yardım 
ediyorum. MantO!>uııU tutuyo -
rum ... 

Gene konusmuyomz. 
Bedia hazırlandı, bana döndü, 

her zamanki gibi dndaklarının 

ucunu alnıma dokundurdu, ben 
elini öptüm: Her zamanki gibi. 

(Arkası var) 
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GÜNÜN TENKİTLERi=:: .. :=:= 
Maarif vekaleti hücuma yer vermemelidir 

Arada sırada, fırsat düşsün 
düıımesin, İstanbul Şehir Ti
yatrosuna hücum etmek, ban 
muharrirlerdç fikri sabit hali -
ne gelmiştir. On iki senedenberi 
perdesini bir kronometre hassa
siyeti ile tam vaktinde açmak -
ta olan, on iki sene içinde sah -
nemize batının beynelmilel şöh
retlerinin eserlerini kazandırmış 
olan, on iki senede bize en güç 
eserleri temsil etmeğe muktedir 
genç san'atki.rlar yetiştirmiş o
lan, on iki sene zarfında dinle -
yiei ve seyircilerinin sayısını yüz 
bine çıkarmış olan, Ankarada 
verdiği temsilleri seyreden kor 
diplomatii(i: •Neden inkar edi -
yorsunuz, sizin mükemmel bir 
tiyatronuz var!• dedirten İstan
bul Şehir Tiyatrosuna hücum e
denlerin çoğu da on iki seneden
lıeri İstanbul Şehir Tiyatro una 
on iki kere gitmemiş olanlardır. 

Dilin kemiki yok demişler. 
Herkes tiyatro bahislerinde de 
istediğini söyleyip istedii(ini yaz
makta maalesef serbesttir. An
cak ya kavli mücerrette kalan 
hücumların, kalı eski bir kuyruk 
acısı ile yapılmış tenkitlerin res
mi sütunlarda yer bulmasını ter
viç ctn1cmeliyiz. 

Maarif Vekilliği tarahndan se
nede üç kere çıkarılan •Güzel 
San'atlar• mecnıuasınd~ Devlet 
Konservatuarının tiyatro şube

si temsillerine dair yazılanlar a
rasında Bay İsmail Hakkı Bal -
tacıoğlu, Devlet Konservatuarı
muasmdaki bir fıkrasının ileti -
bas edildiğini gördük. Bay Bal
tacıo"lu, Devlet Kanservatuan-

Selami izzet Sedes 

nın tiyatro şubesi talebelerinin 
muvaffakiyetini metlıettil..ten 
sonra: 

•Bir de şunu ilave edeyim di
yor: Yıllardanberi dü iinürüm, 
nasıl olur da Türkçe gibi birin
ci derecede te-Dl!il ve ifade cev
heri taşıyan bir tiyatro dili İs
tanbql Şehir Tiyatrosunda bu 
derece bo:ıulabili.t? Bunun sebe
bi: Türkçenin bu yaratıcı kud
retine inanmamaktı,,. 

Bir muharrir, bir mecmuada 
bu yolda bir fikir yürütebilir ve 
bir tiyatroda konuşnlan Türkçe
yi beğenmediğini söyledik(en 
sonra fikrini •Türkçenin bu ya
ratıcı kudretine inanmamaktı• 
gibi ilmi bir sofizma ile yaldız
layabilir; bu lıüküm muga!ata -
dan, basit bir polemik sondajın
dan başka bir şey değildi.t; mü -
nakaşaya bile dekınez; bir rnec
maada tesadüfon okunup geçilir. 

Fakat bu fikri Maarif Vekaleti 
benimsemeyip kendi ~ıkardıkı 

bir mecmuaya alırsa mesele de
ii~ir. O zaman söz yarı resmi bir 
mııhiyet alır.Tiirk neslini aydın
latmakla miikellef olan \'Üksek 
bir müessesenin, çıkarmakta ol
duğu yüksek bir kültür mecmu
asında intişar edecek her fikir, 
hiç değilse mecmuanın nefis ku
şe kiığıdı kadar değerli olmalı -
dır; yoksa Güzel San'atlar mec
muası basit bir polemik ceridesi 
haline düşer. 

Maarif Vekaleti Güzel San'at
lar mecmuasile meşgul olanla -
nn kulabnı bükıneli, hücuma, 
şahsi iğbirarların tatmin edilme
sine yer vermemelidir. 

SELAMİ İZZET SEDES 

ı::Jn~~· mı=t•mil·l~~ı 
Liz bondtı ki 1 Ingiliz müba-
kahvele:--!.miz g a a şirketi 

Kıptanın israrı yüzünden 

bışkasına satılmış 

GWTırükteki 2!i bin çuval kah
venın 12()(){) Quvalı çı.karılmıştır. 
Geri ıkalanlar da yavaş yavaş çı
k.anlacaktır. 

Amerikadan gelirken Li<zlxında 
kalan kahve şirketine ait 15 bın 
çuval kahvenin cıkan bir ihtilaf 
yüzünden başkasma satıldı)!ı ha
ber alınmıı;lır. Bu vaziyet kar -
ş,..;ında yeniden Brezilyaya sipa
rişler verilecektir. Lizbondaki 
malların satılmasına vapur kap
tanı sebep olmuştur. Kahveler 
limanım.za kadar getirilece.k.ken 
kaptan Akdenizi tehlikeli gör -
.mü~. ve hepsini Lizbona bo~alt
tığı ,l!ibi kahve şirketinden de li
mammıza kadar olan nakliye pa
ralarını istemiştir. Buna imkan 
"örülemediğinden kahvelerin 
başkasına satılmasına mani olu
namamıştır. 

lzmirden Amerlkaya 
ihracat 

İımjr, 25 (A.A.) - Şehrimiz 
kuru meyve ihracatçılan birliği 
dün bir toplantı yaparak İngil -
tereye satılacak üziım ve incir -
!erin ihracalçılar>mız ve ihracat 
müesseselerimiz arasında tevzii 
işini ,l!öriiş.müştür. Üzüm ve in -
cir hnalathaneleri bu tevziata 
tıi)re yapacakları imalat için ça -
1.ışmaktadırlar. 

NİÇİN 

BÖYLE? ------
Bir _gazetenin tertip etti.ki 

mükiifntlı bilmeceyi okuyan 
Nanemolla: 

- Hayret! .. 
Qedikten sonra, devam etti: 
- Yirmi sual soruyor, bun-

ların doğru ve iğriliğ:inin is .. 
pat edilınesini okuyucuların
dan istiyor. Hepsi de feleki -
yat ve semaviyyata ail Oku -
vucularını hep müneccim sa -
n!yor galiba .. BUn<lan büyük 
hata mı olur?. 

HANIM-

HANil\tCIK 

Başmuharririmiz Abidin Da
ver bir teklif yaptı: 

- Askerlerimize kış hediye
si olarak kadınlarımız yün "I· 
divcnden başlıyarak yün ka
zak, boyun atkısı yarabilir • 
Jer .• 

Bu yerinde teklif üzerin -
de Nanemolla ile konuşuyor -
dok da: 

Bizden 12 milyon kilo 

tüfün salın al•cak 
İngiliz mübayaat şirketi bu 

yıl memleketimizden 12 milyon 
ıkilo tütün mübayaa edecektir. 
Bunun yarısı F.ge mınta.kasından 
diğer yarısı da Samsun ve diğer 
mıntakalardan alınacaktır. Mü -
ıbayaatı ııeçen sene olduğu ı?ibi 
yine Britiş Amerikan Tobako 
şirketi yapacaktır. Bu sene tü -
tün fiatları her tarafta iyidir. Son 
İngilizlerin faaliyete geçmeleri 
üzerine muhtelif mıntakalarda 
yüzde 20 - 50 arasında fiat yük -
selmesi görülmüı;tür. 

1 
Ankara borsası ı 

- 25. 9. 940 -
Kapanıs fiatlan 

Açıl~ 
1 Sterlin 5.24 

100 Dolar 132.20 
100 İsviçre Frc, 29.75 
100 Drahmi 0.9975 
100 Leva 1.6225 
100 Peçeta 13.90 
100 Pengö 26.5325 
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.175 
100 Yen 31.!375 
100 İsveç Kr. 31.0050 

ESHA MVE TAHVİLAT 
Ergani 
Umwn tivatro 

19.51 
32.75 

- Halll.Dl hanımcık.. diye 
bir tabir vardır. Kudınları • 
mız bu hediyeleri ile işte o 
vasıfta olduklarını bir kere 
daha gösterebilirler .. 

Dedi ve .. ilave etti: 
- Bir askere hediye edile

cek bir yün yelek veya eldi -
ven yerine göre bir kadının 
cephede döiiüşmesine muadil 
bir hiznıcttir. Böyle bir biz • 
nıetUın elbetteki kadınları.ın.ız 
çekinmiyeeeklerdit. 

MESELE 

YOK .• 

İki sene sınıfta kalanlann 
mektepten çıkarılmıyarak ü
çüncü sene dahi ayni sınıfta 
okuyabilmelerine l\laarif Ve
kaleti müsaade ediyormuş. 

Bu havadisi Naneınollaya 
okudum da gülerek u cevabı 
verdi: 

- O halde mesele yok. İki 
yıl sınıfta kalanlara üçüncü 
yılı da ayni sınıfta geçirmele
ri için gün doğdu .. demektir!. 

A. ŞEKİP 
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IKDAll 

~~fj!E[ =1i.I!3rn l~oar;.?~ Yağ fi~tlan normal [~A$i;,~j 
lngiliz hücumu 1 lngiltere'nin Amerika Çekirde~teın ~·1~·· hale ındiriliyor Bukadar müli mefa-

1 hıı~ıarafı 1. faci saııfada.) d t. t. Endişede Dün g:::~~ beş küçük - (Ba{tamfı 1 inci SO'./foda) telere yanhş aksetmiştir. Çünkü 1ıir ve nıeşahirimiz ,.t~m·u~~~r. ıki buçuk saat lŞ lCQTe l kız ... Hem de mini mini denecek şehrimizde kiloya 3'5 - 40 - 4'.i [ koınisy<ınumuz yağa narh koy - d k HU~'.·~•< "·'°do b"'"m" -- " (A.A.) - sreı.n; .... ..._..... km.. T..... :::- •= ,_,..., --- m~ '""'""· V• '" """'" • UTUr en. .. ~~ ılk tayyareler, sehrin şiddetli ti C d d Ajansından: bir arsada evcik oynuyorlar; ar- Vali ve Belediye Reisi Lı1tfi qbı sadece azami kar nisbeti tes- O zn:m'. İstanb~~ d~ha te-
d raı ate.şını aşarak, Alman or- 8Zİr ro5$ rl yO 1 lllU- .Aıınerl!ka hükı'.iııretinin japon- sanın bir kii8esiue ufak ufak taş Kırdar bu işe bizzat el ko~•o bit ve ilan olı.ııımuııtur. Narh kon- muıdir, demıştim. Fılvaki, 

usund"; kullanılan elektr& mal- fassal izahat verdi ~ Frruısıız !Hmdiçinisirwleki ve tuğla parçalarile mu.tatil ve ve dün al.Akadarlarla ,.;.;,..;;:,:;:: ıına işi de sür'atle intaç oluna - ııebrin yeni kısmı ile göze görü -zemesının ekser" t " · b"" iharekfıtmm ;n!<işafıru e-"- ile üç dört bölmeli bir ev çimıiş - tür"· ~-....,......, caktır.. nür yerleri itina ile temizlen -
.. k s ıye mı veren u- ............. 1 b . . ö;...a ... ,w:,:_, __ ..,;.;,.., fiat mur·· a-

yU iedens - Halske fıtbrikala- Londra, 25 (A..Al - Deniz ti- tek4> elıınekte olduğu ve Asya er, unun ıçiııde ..,.....ıarını gös- . ~·~~"' ... -- mekte ve snlannıaktadır. Karıp-rını hombalanı:ış].ardır. caret nazlfi CI'068 dün akşam filo&ıD1t takviye için harp l!Emi- teriyorlardı. Hal, tavır ve kıya- VALİ MU.~ VİNİNİN kabe lmm.isY<>ııunun koyacağı. yaka ile Baynıklı anısında Tn -
Burada iki büyük yan,grıı ç}k- radyoda söylediği bir nutukta leri gıöndel:eceği temin edilmek· fetindeıı elebaşıları olduğu a..ı.- BEYANATI narh; sadece istihsal mıntakala- ran denilen, .U.beten metri'.ık biıı lmştır. · ezciim1e şöyle demiştir: tedir. şılaıı, narince, çatık kaşlı ve Kiş- Diğer taraftan fiat müraıltabe rmda kilo başına yapı:),mış olan yer vardır; hmirı!en Karşıyaka-

d 

Ge(:.eyarısından sonra, saat bi:r- Harıbin i.l!k: yılıru bidayetteki miri kn bllŞllll beyaz bir tülbent- :kıım.isyonu reisi ve vali ıınuavi _ lO -
15 kuruş = es.ki fiat ya kadar yapılmıığa başlauuşkcn 

e, ~gilız bombardıman tayya- ticaret :fi.loıııuııdan daha büyük Nırvyorl<, 25 (A.A.) - Taııs: le ça~, ellerini yanaklanna da- nı Ahmet Kınık da dün bu hu- lara ilAvesi ile hesaplanaca-ktır- harp ve işi teahhüt eden Fran -

lr:I~rı, Friedrichsfelde de II r - bir filo ile bitiriyoruz. Müttefi- .Associated Press Ajansının ha- yaroış darmadan söyleniyor, ya- susta <kenclisile görüşen bir mu- Bu suı:etl~ ?-e şimdiki yü.ksek fi~ ""' şirbtiııiıı fena vaziyeti yü • ının huyük· 1 k "k t li ikimiz Holanda, Beı...ika ve Noc - ber a"'·""n• anre, sa'"._ ... _.tar ıwıdak.ilere emirler veriyordu: h · · · l:ıe atlar ındirilmiş olacaktır. Fiat- ~~ .__, _ _. t . e e trı san ra "' ,...,..,...,. .. - -~J~· arrırı:ımze şu yanatta bulun- !arı bu d. ereceye -tirm;~ olan :.unuen yanın .....,,._... olan as -

lransforınatörüne hüeum etm~ veç filolar> zaferi temine yardlm makamatın kanaati, ja:ponların - Aman Allahım, aman Ya • muştur: uhtelt 1 d ~- - falt şose buradan geçmektedir. erdır. Bu transformatör, Berlin i<'in iaşe maddeleri getirmek su- Hindjçiniyi istilfıl.an üzerine Bir- rabbim, ~c fenalıklar geli - <- Fiat müralı:abe !romisycnu m ır er e tesbit ve şiddet- Mevcut yol bozuk ve too:ludnr ve nıu:ıtakasındaki fabrikaların ek- retiyle vazifelerini ifa etmekte- !eşile Amcr&anın, dipkxmatik yor, nerdevse şappadak düşüp tarafından yağ fiatlar~ ha:kıkmda le takip olunaeaklard.ır. Aynca bir müddet daha böyle kalacak-se;ısıne elektrik cereyanını te - dirler. Bu wreUe İnı:ıiliz ııemi - ! protestodan daha çok kuvvetli bayılacağnu! .. Ah, fena oluyo - yapılan tetkikler maalesef gaze- peynir fiatlan yükselişi hakkın- tır. B-, dediğim gibi nisbeten 

B 

- ,..~ to~bbüsatta bulunaca"' merke- ka d me .. ....., ve ....,.;..-eıı ......,. bır yer ırnın eden santralci·~. leriyle mültefiık ve bitaraf - - ı rum, fena oluyorum!.. Kuzum da da tetkikat yapılına-ktadır. ....,,... ...ı.:-1 __ ._ · 

., erlinin cenubu şal'ki mınta - ımilerden müteşekkil büyük bir zi-;;dedir. ,;ı r eşler, kuzum komşular, ça- oldnğu halde, ana caddesi her "v~sı.nda bir yüksek fırına isabet filo ayda dört beş milyon ton it- bu.k doktonı koşun, eczahaneye Büyük den ı'zcı' p eten Fransas 1 nın gün mun!a2ınnaıı sulanmakta, 
ilki oJ:muş ve bir yangın cık - balat yapmaktadır. Bu miktar Birleşi:k Amerikanın Tdkyo koşun! .. Bana bir doktor geti • süpürillınektedir. Halbuki t.. oııştır. · · barış zamanında takriben altı sefirini geriye çağırması ve ja- rin, bana ilaç yetiştirin!. Ayol 8 b ta.nbulda 1m gibi kuytu ve kenar 
T<:-mbelhof tayyare meydanı.- milyon idi . .A!lahnanın sebebi ti- pon.yaya gidecek olan petrol ve kolonya şişesi nerede? .. Aman Q r 0 r 0 5 VU halı' ne bakınız.' yerleT süpürülse bile sulanmaz. ~a uç kilometre mesafede )<anal caret va.purlarımı:ııdan bir çoj(u- sair maddeler üzcrıne ambargo bir parça limon! .. Şimdi biraz (Ba.§t fı 1 Y İzmirde, birinci derecede cad· "1ZerindE'kı· ko-~rü~. e iki salvo nun silAlılı nakliye ve iaşe kru- ikoyması muhtemel bulunduğu da kordiyal olsaydı! Ah, ah, alı!.. T ara i.nci sayfada) (Başmakaleden devam) d.elerin hemen arkasındakı" iki"~ 

bo. 

. ., ·' · t - ~"- -·'~ed.ir h b h "f d k, anı saat 1() da Istiklil Marşı tti " " mi k ~-- ~ 
d l

. e merasınıe aş anı ·rken bir l raf d' kald ~ ' mba atılınıştır. vazörü olarak kullanılınakta ol- .ışare t:Uı.W.ll"°" . a , u erı beni ya öl ürece il . b 1 lı e gı me c et parçası için, iş- cı ...,,-ecede sokaklar da te-;•dir: Bombard~an tayyare kuv _ masıdır. Harbin ikinci yilına -a e ı edecek! .. Amanın bir par• l ga mas ı ıye güude 20 mil- , ınmr.. an iyidir. Halbuki hı-" 
w.. Nevyork, 25 (A.A.) - Nevyoı'k k 1 tayyare fijomuz Barbarosu n tür- alınak Vetlerimiz, üstende, Delfzizil, milletimizin iaşesini ve fahri - ça o onya, amanın biraz limon, yon para tadır. Ayrıca bey- zım .Tünelden Karaköve mden 

C 1 

Tiınes gazetesi Hindiçini vaziye- b" k besi üzerinde uçacak ve liman- el · ·ı l kı 1 ka.. ' b" 

a ais, &r'·ane, Cher'"-••d ve kalarııınızın ihtiyacını tamamen amanın ıraz orıliyal! .. Amanın d ki 1 d n mı e ymetten mahrum ka- so gmıı.z. senelerdenberi hem. 

ll 

.....,,,,_ 'u~,., ti hakkında şunları yazmıı!kl dır b b" a vapur ar a ayni dakikada • t ' u.k b k kalabal 
avre de dahil olmak üzere, di\~ temin edecek vaziyette giriyo - · · a : ana ır doktor!.. I!• paraı::r m ·a ilinde işgal al- (o ık ve o ııisbette kısa - .J a:ponya, yalnız Çin meselesini N · b · ı düdük çalacaklardır. Bu esnada tınd ki F b k • 

kınanın is .. tilli üssü limanlarına ruz.• ı arınce ve Kişmiri kız i:ıy e B b dak" k af a ransanın ütün men • so agmın:, senelerden beri hem. 

0

<an kat'i mahi~. tte ı:ıır· tedbır" ··yı k • ı d b 1 ar aros zamanın 1 ıy et • kul serv ti · · dd ı · pı"s h k lılınml 

h'.';I'şı muteınadiyen sistematik ~ ·', so enere saga, so a e e en - l ·ı·hı 1 d " ·1 ku e erı, ıaşe ma e en, ' em a an berbattır. u l ittihazı ile kalmamakta ha · · d"k ··t k"I d er ve sı a ar a giy ırı ip şa- Almanyaya goç·· c'-ckte~'-. Beyoğlu Balıkp d 

kcıı:m .~da bulunmu5lardır. Bir Al h" ' rıcıye lnı çe o e ı er e boyuna onun t>J.mı.ı; olan iki gürbüz deniz eri ..... ""' dd . azann an tram -
ço ınfillıklar ,kayd-~"-;• ve ffiQn UCUffiU nazırı Hul'ün de dün ifade etmiş a mı, şakaklarını, kdlarını u- Fransanın en mamur kısmı, Al- vay ca esıp.e çıkan sokak da 

Y 

"'uı.u .. ...., d • gi'b" - tarafından bayrak direğine ~an- ı t fı d · kald ı · angı:nlar ç.tkarılnİı.ı;tır. ol Uırt! · ı, Birleşik Amerika- guşturuyor ve kolonya, limon, man ar ara n an lngiltercye ırım arının bozukluğundan 
BREST DENI"z u··ss'""'E ( f 1 · · f-~-) !d. b. · t t ki kordiyal diye ona taş, tu;;.la par- lı. sancağımız çekilecektir. Bila - taarruz üssii olarak kullanıldım Lüna Parklarda •Monta~e rn -

w, Bastara ı ıncı sa'U uuu ya z · ır sıyase a P etmek-
1 

" hare de şanlı Türk denizcisinin · · h · b b" d 'l · -

HÜCUM 

te bazı d'K.m•n tayyare faali - ted:ir. Tatbik etmekte oldu""· nı·- ça arı, otlar koklatıyor ve ikide ıçuı, er gun ombalanmaktadır. sse• enı en ve ınip çıkan eğlen-
Lo 

....-·-· "~ b" kü ma.kberesine çelenkler konulup y b" "b ı d"" ·· tü" B · 
ndra, 25 (A.A.) _Hava ne- yeti olmuştur. Fakat alınan ra- hai ta~ik, Pasifik denizinde '-ah- ır, · cük bir şi•edeki kuyu su- arın, ır mı ver sulbü ta hak- ce ere onmuş r. ıı mukayese-_, .., .. ' nutukl•r söylenilecektir. kuk d · ahs k'I ~aretinin istihbarat servisi bil- porlar, hasarın ve telefatın az ri üslerin mi,iştereken kullanılına- ylarunu liaşına, yüzüne serpiyor - Gece Barbarosun türbesi elek- l ed erse, halis Fransı:< toprak- Vyı mli nBes 'ı'edapıyorum gayretli 

l 

JJ".ıyor: Sahil mü<l· afaa kuvvet- oJ<lu<>nnu gi)stel'IDektedir. 
61 

ha:kkında Birleşr·k Amerika ı·ıe dı. trikl arın an ve müstemleke impara- a ve iye Reisimiz Dok-,,~ , · er ve projektörlerle tenvir t J • d t L•tfi K d d 

laerıne. mensu:p tayyareler. A'-"n- Duşm·· an "ece Büyük Britanya r· naı" lte d b " . • Manzara ve vaziyeti kavradı- Ş or Uj!'un an ne kadarının Al- or n ır ar a himmet ede-=-· ,. ·~ re arasın a 1r ıtilafın olunacak, irketi Hayriye va - ı· ı k k l b lık k k ki 
"'" . Lo d t """"-' """"' k rpurlart donatılacaklar ve pro - ı ğı · d" · tti • d" .nn ışgalinde ibulunan Brest de- üzerine hücumlarına devam et- \ -'-~'nı· tesn· -"--ektı·r. nız değil mi? Bn kız, evdeki ka- manya ve ta ya arasında payla- re a a a ar a so a an ta-

l·~ tissüne '·--· harekatta bu - miştir. Esas hedefi n ra eş- rı oca kavgasından sonra, an - şı aca , şun ıdel' ı.estirilemezse mır e rsm ı:ye. •• ,,_ """"..,. be 1n ·ıte H · · jektörlerini, Beşikt"'lla Dolma - d F ,, . "'.'muşlardır. Torpidoların de - kil etmekle bera r, ,gı re - ayfung "'1-Iindirini- 25 (A. nesının takındıaı yarı ~·apma - e, ransanın silaıılarından tec- Biraz da tenkit: hmirde, tak-ın 1 l rs· k ' ı.k h .bahçe arasında kahraman deniz- 't d"lmi ır i bulunduğu bir no.kta ve pet.. nin diğer bölgeleriy e oçya A.) - Resmi Fransız makama- c vaziYetin, sokak ortasında rı c ı ş, en kıymetli arazisi sil~in damalı knşaklan her ne-
1'01 d la • 1 ve Gaile üzerine de bombalar tında b nf b" t ı ı ··t cimizin makberesi,ne çevirecek- elinden alınmış, kü•u""k bı'r dev - d k l'--'-- B t k · 
.. eı:ıo rı ile iaşe maııaza arı eyan edildiğine göre, Çin- e. es ır a ' idini yaıuyor, o c- ]erdir. Halk arasında da o gece ' ense a uırn.mış. u, a sıye .~zerine uzun bir bamha şeridi dü.şmüştür. lilerle muharebelerine devam et- kıler de "anıbaşında, koınşu ka- let halinde kalacağı, Alman ve binmek istiyeoler için müşkülatı uır k 1 Lrı d 00·ı- · · b. -" kı- dın l d Barbaros Ha} rettinin hayat ve Ital bo d • . l a ı muıtır. n ra q;esının ır ...,... ımelerini teshil için jap0nlarla ak- ro ünü oynuyorlardı. Bir e yan yun uruguna vurula - mucıp o uyor. Gelen geçen hu-
• Sahil müdafaasına mensup di- s.mlarına gelişi güzel yüksek in- te~ olan itilafname ahkilımı.- deniliyor ki istanbulda tiyatro menkıbeleri anlatılıp merasim cağı, muhakkaktır; hatta müta- si arabaları, taksi sanarak bey -
1<er tayyarelerimiz Zeebrugge'de filak kudretli bambalarla yan - '"'·' artistliğine heves eden kız yok- ya:püacaktır. reke imzalanırken kendisine giz- hude durdurmai!a •

0

lışıyorsnnus 
k nın ilualine devaım edilmekte ol- li ~ analın ağzı üzerine grup halin- gın bombalan atılıruştır. muş! Hangi yok a babam? Be • ,. ~ ~~• ce aksi vadedilmiş olsa dahi. Ankara ve İstanbulda kabul e-

d 
,____ d , H t · · G ·eh duil;u cihetle Fransızlar bu ı·ti- ~ diln eN ..... mbaklar bır(AakAm)ı.şlarRır. te tav,a neztalr9e4-0ınıdn renetwt'··ı· lafn'1meyi hüki.iımden sakıt kııi"ı' dün gijrmüs olduğum bu o'tL BAYRAM 1 Dün, milletlerin hürriyeti için d. ııişdolan bu kuşakların hmir--. evy<;ır , 25 - eu r saa ıy,e saa . a neşr ıg gibi ız.ar, artistlik icin çakirdcktcn harbettiğini söyliyen Fransa, Ja- e kal mlmış olmasındaki hik -aıansından: Alman payitahtın - tebliğ: Şimdi öiı;renildiğine gö - tel.8kki etmektedir. yetisiyorlardı. Şehir Tiyatrosu ponva karşısında tam manasile meti ve faydayı anlamadım. Son· 

dan ıburaya gelen haberlerde re, bugün 23 dü.ş.ınan tayyaresi - · - bnniarı toplasa, bir müddet son- ----- bir istikla'l ha•bı" y~nan ç·1"; ıra, İzmlrin bir çok sokakları i-
'Berlin bum;n sı>ba!hleyin erken- düşürülmüştür. ra, bunla•·dan bı"r al".Y hallnde, ' 

0 

~ simsiz ve numaralıdır. Meseli ~-· F ı . - Bu g Ün memleketin mağlüp ettirmek iç.in, Hindiçini-
den bir tayyare hücumuna maruz Berlin, 25 (A.A) - D. N. B ranSJZ ar Şaziye, Bedia çıkar! nin Japon üssü olınasma muva- 1849 uncu sokak gibi. Bu uzun' lkkalmı.ı; ve bu hücımıun saat 3 e bAlınildiriyor: Bugün öj(leye doğru OSMAN CEMAL KAYGlLI her tarafında me. fakat ediyor. Mareşal Pcten hü- rakamları hem hatırda tutmak 
' adar devam etmiş olduğu bildi- an tayareleri grupları, Bris- (Baştarafı 1 inci saııfadcı ' 1 =============== kfuneti. böyle yapmakla Hindi- güçtür; hem de, Türk milleti gi-
rilmektedir. tol civarında Filton tavyare mo- ,------------- rasimle kutlulanacak çiniyi lmrtara<ağını sanıyorsa, bi, milli mefahiri, me•hur ve ŞİDDETLİ MÜDAFAAYA törü faQrikalarrna bir çok ibom- Vichy, 25 (A.A.) - Fransız bu gaflete gülmemek kabil de- büyük insanları pek çok olan bir 

RM'affiN ba atmışlardır. Hücum, müte _ amirallik dairesinin tebliği: 24 KISA AJJANS Bugüıı dil bayramıdır. Dil ğildir. Hindiçini gitmiştir. Vişi- millete, tarihi isimler dururken 

Berlin, 2fi (A.A.) - İngiliz tay- addit dalgalar halinde yap!lmı.ı; eylı'.U günü, İngiliz hava ve de _ A inkılalıımuda faaliyetle çalı- deki bayların ·Uzak Sarkta ye- sokaklarına numara vermek ya-Yareleı:.~ 24/25 eylı'.ıl gecesi de ve avcı tayyareleri refakatinde niz kuvvetleri, Dakarda limana H 8 E R L E R 1 <an •Türk Dili Kurumu• nuıı ni ııizama uvmak ve Çin mese- raşmaz. Cadde ve sokaklara isim 
Almanya üzerinde akınlar y~ - hareket eden bombardıman tay- s hil '- t ı ' } Ankara Umuını' ıııerke°"nde J ı · · "'•rine numara takmak, mazisi -~ a ..,a arya arına ve R;chelieu ·~ e erının halline yardım etmek• ~ıhşlardır. Berlinde ııeceyarısı yareleri esas fabrikaya isabetler saffı.harp gemisine şidduli hü _ * Bedin, 25 - (D. N. B.) Bir saat bu münasebetle bugüıı bir tö· için Japonyaya mümaşat ettik _ kısa, tarihi zenırin olnuyan mil -
e like işareti verilm.iş ve üç kaydetmiştir. cumlarda bulunmuştur. ileri alınan umumi saatler 6 teşriniev- ren yapılacak ve ayrıca tek- l !erini söylemeleri, boş bir laftan letlere yaraşır. İstanbul gibi ko-

saal devam etmiştir. Bu hücumlar esnasında bir çok Frans~z ,bomardunan tayyare_ vel sabahı saat 3 de bir saat geri a- mil Halkevlerindc de dil bay- ibarettir. Çünkü, yeni nizam Av- caman bir şehir, bütün sokakla-
d T~yyare dMi bataryaların şid- hava muharebeleri olmuştur. Dü- lerı de Ingfüz filosuna hücum et- ıınacaklardır. ramı ınerasiınle kutlulanncak- rupada olduğ"u gibi Asyada da nna isim bulmustur. İzmir de, .,'.:~]-~ateşine rağmen I.ngiliz bom· şud·rud·ı.enh dU,şman1 • tavyarelerinin mişlerdir. Bir Ingiliz kruvaxö • · * Sofya, 25 - (Stelani) Dobruca _ hr. •cebir, tahakkiim ve isÜia• de- pekıilha bulabilir. Bu kadar milli 
-munan tayyareleri, sehrin ba- a e ı enuz ma um defıildir, rüne jsabet vaki olmuşlur. ı' dan bildirll<ilıline göre, Bulgar kıta- Şehrimizdeki Halkevlerin - mektir. Fransa, artık bir daha mefa ir ve mesahir dururken zı tnahallelerine bilhassa şimali K atı , bu sabah cenlıbi Dobrueanın i- deki merasim saat 17 ve 21 de kendisine avdeti inık5nı olmıyap minastt rakama ihtivaç n1ı var?• 

~ b• <; 
1 

ruvazörlerimiz, muh.:ı.rebe es- ı k B d E ar ı ve şimali şarki mıntakala· ovyet er d B kı"ncı· mıntakasını iıgal etmiştir. ı yapı aca tır. u ·meyan a - Hindidnlyi dög"üşe dö;,üşe verir,· A D 
r nas:n a • arham. ve •Resclu - · ·· ·· Halk · d t 21 " · • ına bombalar atarak yan"ın çı- t" hl ı 25 A t ı 1 ınınonu evm e saa fakat şerefini kurtarab"ılird.i. kaı·''""l ~ ıon. Zil' 1 an ile •Kent. tiı>in- * Melboıınıe, - vus ura ya de •Dil inkılabının eheınmiye-

... ~ar ve bir takını evleri ha- (B~tarafı 1 inci sayfadaJ den bır kruvazi:ire müteaddit o- harp kabinesi yeni bir sefer fırkası- ti• mevzulu bir konferans ve- Hindiçini gitmiştir ve bu şekilde 
sara uğratıruşlardi'r. büs isabet ettirın; olerdir. nın t~kiline karar vermiştir. Bu fır- -ri<lerken Fransanın •erefı"ru" de 

retine bağlanmıştır. Bunlar, Balkan- - ~· rilecektir. Müteakiben de dil ' 
Jardaki AJ.man mukabil hücumunun 25 eylı'.ıl saıbah saat 1() a doğ- ka derhal har?ket ede<:ektir. ve edebiyat şubesi azal.arı ye- beraber götürmüştür. 

Mihveri~ maksadı 
(Baştaraf> 1 inci sayfada) 

~büyük bir ımesuliyet hlssi ile 

1 
rih edilmiştir. M:üca<lelenin 

· ıedefini teşkil eden bu yeni ni; 
zamın bariz vasfı, <bugün'ı<.ü inki
~afı ~ıyaıı hütün devletleri ve 
k end:isınde lmum1u hayatiyet 

1 
ll'VVetleri bulunan bütün m.il
etleri, Avru:pa cemaatinin hu

kukça ıınüsavi azası yapmıı!k ar-
zusudur, · · 

•• 

çok sıkı bir surette yapıldığını gcı- ru, hücum yeniden başl~tır. * Bükreş, 25 - Romanyarun as- \ ni dil örneklerini gösterecek- Hinıliçiniyi böyle teslim eden 
termektedirler. Tornil isabet etmiş olan iki İn- kerlerini geniş mikyasta terhis et- !er ve bunu .Hasbahçe• ko • 1 Peten Fransası, Dakar'ı da Al-

Balkan meselelerinde Sovyetlerin giliz zırhlısından birisi, kuvvet- mekte olduğu resmen teyid edilmek- medisinin temsili takip eyli - manlara teslim edecekti; buna 
vaziyeti hakkında ayni gazetede o- le yana yatm:ş vaziyette, muha- tedir. Geçen halta, 120,000 kişi terb.is yecektir. mümaneat etmek istiycn Hür 
kundıığuna göre, harbin tam ortasın- rebeden uzakla.şm:.ştır. edilmiştir. (A.A.) \:ı -~ Fransanın mümessili general dö 
da ş0vyetler mücadele esnasında Bal- Gol'ü ateşle karşıladı. Evet Pe-
kan yarım adasında su1hlın ve em- Ç kl h• I k ten Fransasının şu haline bakınız. 
niyetin muhafazasında kuvvetli bir ,_ OCU uğumuzdanberi mÜt iŞ IDl<Cera aTJDl O uduğumuz ~, Hindiçiniyi Japonyaya teslim e-
fimil olmuştur. derken Fransayı lmrtarmak icin 

Krasnaia Svesda, Sovyetlerin hat- Ş E R L o K H o L M E s ,. çalışan kendi evladına karşı ria-tı hareketin! kısaca şöyle tarif et- . kar'da silah kullanıyor. Bn •düşmana teslimiyet, dosta mukave-

roektedir: Baştanba.:a Bir Heyecan K•sırgası Olan met• politikası Fransayı kurtara-
Hali hazır harbinde sulhperver ve K o y H a a bilecek midir? Asla! Fransayı 

bir taraf siyasetine sadık olan Sav- e:= .S\ o ~ .S\ l:::;i;J o ~ © la o kurta~sa kurtarsa, yalnı:< İngil-
yetl~or, Balkan yanın adası için ya- U ~ U U ~ ~ U U 2} terenın zaferi kurtarabilir. Fa _ 
pılan mücadelenin dışında bulunmak- , I kat Fransa, doktorunun elinden 
tadır. Sovyetıer kendisine ait ihtiUıf-

1 
5aheserile 1 P E K 5 N EM A S 1 Bu akşam acı bir ilacı içmek istemiyen bir 

;:'tmi:':'.'ıa ııesarabya ibtilifıru ba.l-

1 

TÜRKÇE F ilınleri serisine başlıyor. İl:1veten FOKS JOURNAL 1 yuçocmıik kigibi, halt~~iirını ısırıyor, 
• rn nyor, -meliyor. Bu 

çocnğun kendi iyiliği için, onu 

Düşman muharebe tertibatı al- EB•• .. 
makta iken, ağustosun dokuzuncu • .. •• YAZAN : M. Sami Kara yel -III 
günü Eylu·ktan hareket eden 
Türk ordusu şiddetli yağmurlar 
altında satvetli bir yürüyüş ya
parak ağustosun on üçüncü gü
nü Esin pişigahına gelmiştir. Bel· 
grattan ııetirilen köprü alat ve 
ıınalzernesile Draya nehri üzeri
ne -bir köprü insasına · başla -

mıştı. 
Köprünün inşasını tesri için 

padişah çadırını nehir kenarına 
!kurmuştu. 

İki vüz metr<ı uzunluğunda 
kın'lllan bu !köprü beş günde 
ıbitirildi. Ağustosun yirminci gü
nü Osmanlıların ilk müfrezesi 
nehirden geçti. 

·İleri ırecen Tür!< a-k:ıncılan 
nclırin obür tarafında bulunan 
Macar ımüfreze1erini bir hücum
da ı:ıeri attılar. 

'Macarlar ileri karak<ıllannı 
ııeri alımıya roeolıur oklu. Ağus
tooun yiroıi ilkinci günü tekmil 
Türk ordusu nehri geçmişti. O 
gece padisahın emrile muazzam 
bir mum ve mesale oonanm•sı 
yapıldı. Tiirlı: ordusu neş'e için-

l de idi.. 

KANUNİ SÜLEYMAN 
VİYANA KAPILARINDA 

Tefrika No. 18 ====== 
Ertesi ~n Esin şehri yakıldı. 

Bu yapılan köprü de k..imilen 
yakıldı. Hırvatislandan gelmesi 
muhtemel olan irn<lat kuvvetleri
nin bu köprüden geçmemesi te-
ımin edilmiş oldu. 

1 
Bir yandan T ür_!< ordu;ıu. Mu

haç sahrasına dogru yururken 
ibir yandan da Macar ordusu Mu
ihaca yanaştyodu. 

Türk ordusunun Muhaca doğ
ru ilerlediği haberi Macar ikra

lına ulastı. 
Macar ordusu Türk ordusunun 

Muhaça doğru yürüyüşünden do
layı büyük heyecana düştü. 

Macarlar Türk ordusunun hu 
derece sür'atle vürü_vüs yapabi
leceklerine inanmıyorlardı. 

Kral derhal maiyetini topla-

• 

d.ı. Herkes düşünce icinde idi. 
[!. · ·'zakere kapıları acıldı. 

Budin üzerine ce'kilerek yu
karı Macaristan ile Estonu Bel 
ıırad, Şütul Vaysenburg'dan, A
vusturya ve Bohemvadan gele
cek kuvvetlerin vüruduna inti
zar evle mek ve ıınem~ke lin ha- ı· 
yatına,' kralın scref ve · namu . 
na icrayı tesir edecek olan ~~r ı 
J:ıarbe ı?irisrr.emek tarafını ilti
zama başladılar. 

Bunun üzerine Kral Lüi bütün 
ikumandanlar ile asılzade_gandan 
ımürekkeo bir meclis daha aık

detti. 
Bu mecliste: 
• ... Türklerle muharebe mi e

delim, yoksa musaliha mı? .. • 
Dıye bır sual ortaya atıldı. 

Başkumandan Taınoru başta ol
duiru halde bir çokları ıınuhare
be etmek cihetin\ iltizam etti. 

Bunun üzerine Kral Türklerin 
kuvvetlerinin ne u:rUktar oldu -
{(unu sorou. 

Toİnuri, cevap wrdi: 
- Umum Macar ordusu 20 000 

Türk ordusu 300,000 kişidir.' Fa
kat ohu kuvvetlerden korkmama· 
lıdr. Türk ordusunun üç yüz 
bin adedi derme çatmadır, as
ker değildir .. Asıl asker olarak 
eli silah tutan Türk ordusu oluz 
kırk bin kadardır .. Dedi. 

Harp meclisi münakaşa w 
müzakeresine devam halinde i
ken haskıımaı!d.an Toonuri ordu
gfilıından bir kaç ki~i geldi. 

Bu gelenler meclıse _girdiler .. 
Ewela Kral ile hususi olara'k gö
rüseceklerini söylediler .. 

Gelenler Kral ile husufil gö
rüstükten sonra harp meclisine 
girdiler .. Ordugahtan gelen bu 
:memurlardan hiri ayağa kalka
rak harp ımeclisine su yolda be
yanatta bulundu: 

- Türk kuvvetleri derme çat
madır .. Kalabalık bir güruhtur .. 

(Arkası varJ 

ölümden kurtarmak için, elleri
ni ayaklarını zorla tutup il3cı 

içirmekten başka çare yoktur. 
İngiltere ile general dö Gol'ün 
Hür Fransası, işte bunu yapmak
la meşguldürler. 

Yalnız bu işin tehlikeli bir ta
rah var. Almanya ile İtalya, va
ziyetten istifade ederek Fransa
yı, tabii Peten Fransasını, İngil
tereye karşı harbe sürükliyebi -
lirler. Bu,ııun için de ona, son -
radan tutmamak üzere, bazı va
ıtlerde bulunabilirler. Böyle bir 
ihtimal Avrupada değil; fakat 
Akdenizde ve bilhassa Afrika.da 

1 lngilterenin başma yeni bir gai~ 
~e çıkarabilir. Fransa, heniiz sulh 
ımzalannı o. dığı ve ateşsiz harp 
demek olan mütareke hali de 
ır·· . . varn 

e. ı~ ı~m, bugünkü düşmanla • 
rıle ıttifak edip kendisı'n' • ı yega-
?e kurtarabilecek devlet olan 
Ing-iltereye karşı harbe ,;nnek 
gafletinde de bulunur mu? Böy
le bir şey, Fransa için intihar de
.mek olur. 

\BİDİN DA VER 

Mısırda 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

ri tayyareleri 22 eylı'.ılde Habe
şistanda Sciasciamanna tayyare 
meydanına 15 ~ içinde üçün· 
CÜ defa olarak muvaffakıyetle 
hücum elıı:nişlerdir. 

İTALYAN TEBLİ\;İ 

İtalyada bir mahal, 25 (A.A.) -
Italyan umumi karargahı 110 

numaralı tebliği: Düşman bava 
kuvvetleri Tubruka infilak ve 
yaıı.gın bombalarile hücum ede
rek sivil meskenleri, sivil, as -
keri hastanelere ve bir limanda 
boş bir l(emiye isabetler kay -
detmişlerdir. 15 ölü, 70 yarah 
vard:r: Donanma tayyare dafi ba. 
taryalar• bir düşman tavyaresi 
düşürmüşlerdir. 

Münferit bir düşman tayyare
si Kufra vahasına boı:nlıalar a
tarak sivil halktan bazılarının 
yaralanmasına ve hafif maddi 
hasara sebebiyet vermiştir. 

ı 

lstanbula buğday 
(B.~rafı 1 inci sayfada) 

~unun. u~erıne Ticaret Vekale
tı şe~rımıze de diğer viliıyetlere 
oldugu gHıı buğdayın bugünkü 
Ofis fiatından W para fazlasına 
yani tam piyasa fiat:na verilme
sını kararlaştırmıştır. Toprak 
ıınahsulleri Ofisi dünden iti:ba -
ren İstanbul değirıınencilerine 
buğdayı eski fiattan yirmi para 
fazlaya vermeğe başlamıştır. 

Bu suretle muhtekirlerin buğ
dayları civar vilayetlere satarak 
hazinenin fedakarlığını kendile
rine kazanı; yapmalarına fil;Ôni o
lunacak ve ayni zamanda Istan
bulun hakiki ihtiyacı da bu su
retle tesbit edilmiş bulunacak • 
tır. İleride de bu hakiki miktar 
üzerinden muamele yapılacaktır. 
Bu vaziyetin pek tabii olarak ek· 
mek fiatına da tesir edeceği ve 
narhın fazlalaştırılınası lazım 
ırelecei!i anlaşılmaktadır 
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N•lıl•tl•n : faik Bercmen 
Gün afanrken erkek evine clri .. 

yordu. Kapıdan içeri ıirmede.n evvel 

u:ıun senelerdenberi ailesinin ekİJJ 
rcldiii topraklara matnır bir nazar 
at.b.. Onlar bu ar.lziyi kira mllkiil· 
bilinde ifllyoıolard.ı • .Bu tarlalar şehir .. 
de oWran ı.enıin bir adamın malı 

ldl. Fakat. be.iki 7ii2Jeree seneden- ı 

beri &ilesi tar&fm<laıı lllellİ>'ordu. 

Karısı lçerlcle saçları.nı. ıan,.ordo.. 

Aynanın içinde tocasının reldiiinl 
ıöriince ıülü.msb'erdt döndü; ve zi
dip dolaptan koca.smm baynmıhk el
biselerini çıtardı. Geııo adam giyinip 
ha:u:rland.J; kapıd:ı.n çıkarken karısı: 

- Yumuşaklıkla. konuş? Dedi. Tat
h dille iti anlat! 

- Olur, olur. Dberck erkek sert. 
bir harekeıle başmı .salladı. 

Şehir köyden uzakla detUdi. Bu
ıün bayram olduğwıbn her tarııf 

.. nıu. içindeydi. Erkek doj-rııea, mal 
sahibinin evlne 7011andı. Kapı11 b~

wal efendi açtı. Boıı betle• sonra, 

r•nıı ou~ı kira bedelini bır&l<Jp: ı 
- Bey, dedi. Her sene oldutu rl

bl, bu .ene de babanı1m babama. et

ııtı vaadi halıdal&yım. Tarlalan sal

mak lsledlğ'iniz vaıı.ıı, biliyorsunuz 
7a.. icabedeıı parayı colttandır bi
riktiriyorum, 'l'e sUden sade bir söz 

bekliyorum. 

Bunun üzerine ınaJ salUbi öksüre
rek; 

- BiHyorum azizim, dedt, ilk.hı 

tarlaları sattun ben .• Aoeie _paraya ih

tiyacım oldu da .. Bu sizden aldığım 
son kira bedelldtr. 

Bu cevap genç adamı faŞkın& dÖn.

dürdü; renkten rence ı-lrdi. Bir tür
lü a.nla.nuyordu. Nasıl olur da o iop
raklar başta birine salılırdı. 

- Fakal hey, diye lr.ekeledi, bu 
toııraklar benim hakkım. Onlar yii2-
leroe senedir blz.ler işliyoruz. 

- Biliyorum. a.mma. De Yiill>&YIM. 

- Baniil haber verebilirdiniz, ben 
ai:ıe istedtiinlz pa.Tayı verirdim be .. 

ınen. 

Son cümle efendinln aa.hr.mı 1.ü

lıelii: 

- Bana bak azizim, dedi, canım 

neyi sek.erse onu ya.parun; araziyi be
iendiğ'im ada.ma sat.tun~ ort.ada- deti
tecek bir şey yok. Güle güJe •. 

Genç adam hiddet.inden oııcın ai
bl bir halde doiru kOyü.n )'o)unu 
tuttu. Evine &itmeden k.öyün en ib
tly&rı Umman dayıya u(TMb; ve "Va
zJyeıi uzun uz.adıyıı. anJ"Uı. İh&.Jyar 
onu teselli et.ti ve «.merakla.nmaJ ifl 
hallederl2.• docll. 

Akşam köy kahvesinde, lJmlD.aD 

dayı kôylülcre meseleyi anlattı ve: 
elle.Pimiz ona yardım edeceits.. de· 
di. But.un koylüJer dayıya hak yer

diler. 01ıe tarlalar, köyün en çalış· 
kan adamı olan SUleymaıun hakkı 
idL YU.zlcrce senedir Slıleym.a.nlar on
ları işlediler. .Mal sahibl 1ea.millü 

ıpiiuiyerek ıoprakları bir yaban<:ıyiit 

sattı. Amma köylüler yabancıyı sok
mJyacakla.rd• aralanna ... .Kua.r böy

Jcoe verildi. 

Bir müddet re~inee, tarla.lan "tes
lime relen yeni mal sahibi yuhalarla 

ve taşlarla karşılaştı; ve dönmi7e 
mecbur kaldı. İki etin 90ura t.ekrar, 
bu Wtr yanında. jandarmalarla. ıtel-

di, ti.kin köylülerin iradesi &"ene 

sarsılmadı. Bu vaziyet karşısında il 
mahkemeye döküldü. Yeni mili sahi
bi bütün köylülerden dava.cı old11. 

l\lahkeme ise toprakların, mal sahi

bine teslimine karar verdi. 

O ıece köyün evleri arasında es

ra.renl'lz gölgeler dola.şmıya başladı. 

J>.öydekl lllJl.bsuUere kwıda.k kona.

caktı. Fa.k.11.t işi te:ı haber alan vall, 

ını.nta.ka.nm muhtemel bir k.ıtlıla düş

memesi tçin l~e müdahale etti; satış 

mukavelesini bozdurarak; asırlardır 

Sü.leynıanla.n.n işlediği \Qpraklan genç 

çift.çiye verdirdi. O akşam Umman 

tl&71, köy 11.abveslnde mu.z.affer bir 

t..avırla: 

- Gördünüz mü kızanlar, dedi, 
hak gene bizim oldn, blrlblrimlze 

yardım etmeli7iz; çünkü butün sı~ 

ra benimse, 7ann da senindir.> 

İSTİKLAL LİSESİ 

r 

Cinsi 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 
Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Şehzadebaşı Polis karakolu ark:ısında, Telefon: ?2534 

Beykoz Tümen Saı tınalma Komisyonundan 
MOı:tarı İlk Te. 

KUo Lira Eksiltme eün ve Saall 

Patates 73500 700 8/10/S.O salı günü 10 da 
Patates 73500 700 > > • 11 de 
Patates 73500 700 > > • 15 de 
Patates 42000 375 > > > 16 da 

l - Muhtelif Jotalann senelik ihtiyacı için yukarıda yazılı patates 
hizalarında gösterilen gün ve saaUerde kapalı zarfla eksiltmiye konulmuş-
tur. 

2 - Eksiltme Beykoz Balk Partisi b~asında tUmen satın alına koınis-

)'onunda yapılacaktır. 
3 - Evsaf ve sez-aiti her gün mtskür komisyonda görülebilir. 
4 _ İst.eklilerin biz.asında gösterilen t>aatlerden bir saat evveline kadar 

kanuni tekildeki teklif mektupları komisyona vermeleri lAzımdır. (9006) 

Beykoz Tümen Saıtınalma Komisyonundan 
Chısl llllklan İlk Te. Gün ve saat.! 
:::.:::::__~~~-==:::::c_::=...::.=._..=:--~~~~~-

Pirinç 
Pirınc 

Pirinç 

23100 
23190 
23100 

675 
675 
675 

7/10/940 Pazartesi 

• • 
• > 

10 da 
11 de 
15 de 

ı - Muhtelif kıtalarm senelik ihtiyacı için yukarıda yazılı pirinçler 
hizalarında göste.rılen gün ve saatlerde kapalı zarfla eksiltmiye konulmuş-

tur. 
2 - Eksiltme Beykoula Halk Parti binasında Tümen satın alma )<omis· 

yonunda yapılacaktır. 
3 - Evsaf ve iet'aiti ~ gün meıkür komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin hizalarında gösterilen saaUerden b~ saat evveline ka
dar kaa.unt ~ekildeki tekli!lerinı komisyona vermi:i olmaları 13zı.mdır. 

(9000) 

Beykoz tümen satınalma komisyonundan 
ı• _ Ciheti askeriye ihtiyacı için hepsinin muhammen bedeli iki yfu: 

yelıııiŞ dolı:uz bin iki yüz 11.raYa baliğ olan aıu yüz doksan sekiz bin kilo 
sığır eti kom.isyoodak:i 1artnamesi mucibince 14 eylCıl 940 dan ıtibaren ou 
beş gün müddetle lı;apalı olarak eksil\miye kon~lmuşıur. 

2 - Hepsine birden ıeklli mektubu veril<Ügı eıbl Yilz Y•tm.iı üçer tan
ılan 1bazet ı;ç parça ve doltsaD selı:iz, ıekSen bir tondan ibaret birer parça 

cem'an beş parçaya ayrı, ayr1 teklif m•ktubu verilebilir. 

3 - Hepsinin muvakkat teminatı yirmi bin dokUZ yüz kırk, yüz yetmiş 
Oter tondan ibaret pıarçal.aruı ber birinin muvakkat teminatı beş bin dokuz 
yüz doksan, doksan .elı:iz tondan ibaret parçanın muvakkat teminatı ilti 
bin dokuz yüz kırk. ve seksen bir tona ait paı·çanın teminatı iki bin dokuz 
yilz kırk ve ieksen bir tona ait parçanın teminatı liri bin dört yüz otuz 

liradır. 
4 - Şartnameler TOmen levazımı ve ttimen satın alma komisyonu An

kara ve İzmir levazım Amirliklerinde her gün görülebilir. Ve aı-lu eden

lere 14 lira ~de] mukabili verilebilir. 
6 - İhalesi 2/1. Teşrin/9.\0 çarşamba günil saat 15 de Beykoz Halk 

Partisi binasında yapılacağından istekliler kanunen ibraz edecekleri vesika 
larla birlikte teklif roektuplarw1 ihale g-Unti sant 14 de kad:ır komisyona 
vern-ıele-ri nan olunur.. (8424) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Mühendis kısmı gir~ imtihanlan l. T~rinievvel 940 salı günü ya. 

\:nJaccık.tır. Kayıt olunanların ka.rnelerile o gün saat sekiz buçukta mekt~

te hazır bulunmalarL 
ı - Fen memuru kısmı giriş imtihanları günü aynca ilan olunacaği., 

3 _ Tedrisata 21. Teşrinievvel S.0 pazartesı ıünü baslanacağı illin 

olunur. (8997) 

DALGA UZUNLUÖU 
T.A.P. 31.79 m. 9445 Km. 20 Kw 
T.A.Q. lj.47 m.15195 Km.2C Kw 

1648 m. 128 Km. 120 Kw. 

26 E:.y!Cıl Per~embe 
7 .30 Program 
7.35 Hat•J program (pl.) 
8.- Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını - yemek listesi 
8.W Hafif mu.siki programı 
8.30 Kapan~ 

* 12.30 Program 
12.35 Ti.ırk müziıii 
12.50 A1ans haberleri 
13.05 Türk müzi.~ı 
1320 Potpuriler (pl.) 
14.- Kapı;ıı~ 

* 18.- Program 
n.05 Konserto (pl.) 
10.'!0 Radyo caz orkestra.s.-
19.10 1't4rk müziği 
19.45 Aıans haberleri 
20.- TEMS1L 
20.45 Dinleyici istekleri 
21.15 Konu.§ma (sıhlıat sa.ati) 
21.30 Radyo gazetesi 
21.45 Radyo orkesirası 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Cazbant (p!. ) 
23.25 Yarınki program 
23.30 Kapan~ 

M .. ıbuat tenıksiyenleri 
bfrıığinin tavzıhi 

Matbuat '.l'eknisyenleri Birliği Rl
yaseUuden: 

(ıMatbuat namına cür'etkfirane mü
racaatlar) ba~lığı altında gazeteler
de intişar eden bir yaz1 gördüm. u..
ZWl senelerdenberi matbuata candan 
hizn1~t eden emektarlardan ınüt~ek
kil (Matbuat Tknisyenleri Birliği) 

her sene olduğu gibi bu sene de vi-
13yetin resmi müsaadelerile bir kon
ser tertip etmiştir. 

Basın Birliğinin (Eski Matbuat 

Cemiyeti) mev:ıuubahs konserle esa
sen bir alakası olmadığına göre nam
larw~ da para toplanmadıgı ve top
lanmıyacağı pek tabiidir. Meçhul 
müessesenin ı;ıik.3yeti mucibi teessür 
ve teessüf görülmüştür. Ticaret mü
esseselerinin Matbuat Teknisyenleri 
BirJiği namına konser ve .müsamere 
için btitçelerJne koydukları tah.::ıisat 

birliğimizce h :;.viyet ve salahiyeti mu
saddak bir hey'et tarafından etiket
li mektup ve zarflar içerisinde tak

dim edilen bileUerle tahsisatlarını 

talep ve tahsil etmekte ve sayın mü
essse ıotıhipleri de Birliğimizce çok 
kıymetli olan yardımlarını memnu -
niyetle yapmakta bulunduklarını ar

zederiz. 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: 
Davacı Sultanah.met Alemdar 

Dizdariye mahallesi Medrese so
kağında (9) numarada oturan 
Ayşe Vesile Gülseren tarafı.ııdan 
·kocası ikametgahı meçlı ul İs -
mail Suat aleyhine ikame eyle
diği boşanma davasının icra kı• 
iman muhakemesi sonunda; iki 
taraf arasında hadis olan şiddetli 
gecimsizliğin müddeialeyhe ka -
'bili isnat bulunduğu şehadetle 
anlaşılmasına ve bundan sonra 
da geçineıniyeceklerine hey'eti 
hakimcce kanaat tahassül etme
sine binaen iki tarafın ·boşanma
larına ve müddeialeyhin bir se
ne müddetle baskasile evlenme
mesine ve anası nezdinde olan 
•beş yaşındaki Günerin veli'ıyeti
nin anası tarafından kullanılma
sına dair verilen 21/4/939 tarihli 
gıyabi hükmün bir sureti müd -
deialeyhin ikametg~ının meç -
huliyetine binaen tebliğ yerine 
geçmek üzere mahkeme divanha
nesine talik edildiği ilan olunur. 

(29299) 

ZAYİ - Seyrüsefer Merkezin
den aldı.itım 161 sicil numaralı 
arabacılık ehliyetnamemi kay -
bettim. Yenisini alacağımdan za
yiin hükmü yoktur. 

Arı.bacı Haçator 

ZAYİ - !l39/940 senesinde Be
yoğlu 10 uncu ilk okulu 5 B, sı
nıfından ~ olduğum şeha -
detnameımi ka)i:>ettim. Yenisini 
çıkartacaj'.!ımdan zayiin hükmü 
yoktur. 

460 No. Cavidan Eriş 

•• Kahve Pahalı! .. 

1 Şimdi, herkes misafirlerine 1 
ŞEKERCİ HAFIZ MUSTAFA 
MAHDU!IIU Ticarethanesinin 

L~ki~:·ı'~;;~d~n 1 
ikram ediyor. 

• Dr. İHSAN SAMI 11 
Gonokok Aşısı cl 

!soğukluğu ve ihtilatlarına 
rşı pek tesirli ve taze aşı-
r. Divanyolu, Sultanmah

mut türbesi No. U3 

t K D A M 

TUrk dili kurumunun yeni ne:rlyatı: 

Divanü Lügat - it Türk 
Tercümesi 

Bundan 900 yıl önce büyük Türk dilcisi Kaş~arh Mahmudun 
Araplara -Türkçeyi öğretmek gayretile yaptığı Divanlı Lügat _ İt Türk 
adlı Arapça büyük Lügat, Türk Dil Kununu Genel Merkez Kurulu 
üyesi ve Saymanı Klitahya saylavı Besim Atalay tara1ından büyük bir 
gayret ve himmet sartile dilimjze çevrilmiş, birincj cildi bası1orak or
taya çıkarılmJştır. 1'ürk dilinin elde bulunan en esk.i toplu hazinelerin
den biri olan bu pek değerli eserin ikinci ve üçüncü ciltleri de ya -
kında bamJacaktır. Pek nefis bi r surette basılan birincı cildin ciltli 
oJarak tiatı 3 liradır. 

TÜRKÇEMIZDE 

MEN-MAN 
cMen ile Man,.ın dilimizdeki kullanış tarzını anlamıannı tnce

den inceye tetkik eden bir eser lir. Yazan fazılı :muhtereın Bay Be
sim Atalaydır. Fiatı 30 kuruştur. 

Eski Türk Yazıları 
OÇDNCO CİLT 

I'ürkçemiz için en kıymetli bir eserdir. En e:;yki Türk yazılarını 
havi şekiller ve resimlerle süslüdür. Yazan IIüscyiıı Naınık Orkl1ndur. 
Tab'ı pek nefistir. Tarih ve dil ile uğraşanl:ıru pek lüzumludur. Fiatı 
(3) liradır. 

Türkiyede Halk 

Söz Derleme 
ağzında 

Dergisi 
DUimizi zenginleştirmek; dilimizi yabancı sözlerden tcmizJemek, 

dilimizi e:üzellcşUrmek· için Türk Dil Kurumunun senelerce İstanbul 
ve diğer vil5.yetlerde topladığı, derlediği binlerce öz Türk kelirrieleri
ni, mdnal::ırını, teHlffuztarı yerle,ini göstererek bir arnya topıarruş 500 
sabüc-Uk biı·inci cildini neşreylemiştir. Blrinci cildin ciltli olarak fiatı 
150 kuruştur. 

Türk Dili Belleteni 
1940 yılından itibaren yepyeni bir tarzda çıkmaktadır. Mündereca

tı gayet zengindir. 4: sayısı <.;ıknuştır. Her iki sayı 

60 ar kuruştan 120 kurustur. YeJane satış yeri: 

Hılmi Kitapııvi İst•nbul 

Güzel san'atlar akademisinden 

Canlı model aranıyor 

Güzel San'aUar Akademisi resim ve heykel şubelerinde modeHik yap
mak üzere yevmiye ile bayanlar istihdam edileccktfr. isteklilerin şeraiti 
pnlamak üzere: Fınclıklıdaki Akademi idaı·esine müracaatları. <9037:) 

Yalova icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen Yal<ıvanm Köprü 
başı mevkiinde Hamamlar cad,desinde tapunun 1/1/934 tarih 29/79 
numarasında kayıtlı şaııkan dere; ıı:aııben sahibi senet; simalen de
niz; cenuben şose ile çevrik ibirinci kat 6 oüa 2 heliı ve bir camlı 
salon, ikinci k.aı: ahşap olup kez·. ,k 6 oda 2 ıhela ve 1 caıınlı salo
nu müştemil; 3 üncü katı teşkil eden tavan arasında 3 oda ve 1 
tıela olup bu odaların 3 muhtelif cepheye çıkmaları vardır. 

1 - İşbu gayrimenkulün muhammen kıymeti umu.ınIBi 8 bin 
Lira olup borçluya ait yarısı 17/10/940. tarihine anüsadif perşembe 
günü saat 14 de Yalova icra daire•inde açıık arttırma ile paraya 
çevrilecek.tir. Arttırma şartnamesi 2/10/940 tarihinden itibaren ber
kesin görebilmesi için dairede açık 'bulundurulacaktır. 

2 - Arttırınıya iştiraık edecekler yukarx!a yazılı muhaımmen 
kıymetin yarısının yüzde 7 buçu~ nisbetinde teminat akçesi ve
va milli 'bir ban.kanın mektubunu tevdi etmeleri lazımdır. 
3-.İııotek S1'hil>i alacaklılarla irtifak hak sahipleri ve diğer ala

kadarların lbu ı:ıayrimen'kul üzerin\leki haklarını hwmsuile faiz v.ı 

ınasrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 15 ırün 
içinde evraokı müsbitelerile icra dairesine :bil:diıırneleri ve aksi hal-
de hakları tapu sicilli ile sahit ol ınadı.k.ça arttırma ibedelinin pay
laşmasından hariı; kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmıya i$tirak edenler arttırma şart. 
namesini ~rmüş ve okuyarak alıkammı tamamen kabul etınİ$ ad
dolunurlar. 

26 - EYLOL l!M& • 

ŞiRKETİ HA YRİYEDEN 

Mikları 

6312 adat 
6312 • 

11592 • 
4208 • 
2104 • 
2104 • 
4208 > 
4203 • 
42tl8 • 

7,5 kilo 
3,5 > 

2104 adel 
2104 • 
4208 • 

Tutan lemlnalı 

Lira Kr. Lira Kr. 

189 38 
132 55 

347 76 
547 04 

1578 
263 
315 60 
210 40 
105 ıo 

) 

10 50) 
18 

37 87 
4.2 08 

841 60 

H 20 
9 94 

26 08 

~ 41 
118 35 

19 72 
23 67 
15 78 
8 
2 H 

2 85 
3 16 

83 13 

Clıııl 

Dört köşe balka 
2,5 santimlik lek dilli çıkmklı 
toka. 
2,5 sanilmlik çüt yanlı toka. 
Çeki çengeli. 
Kantarma demiri 
4 santimlik kocan tokası 
Paldum baı;lık: halkası 

<i santim paldlını ucu tokası 
Hamut burgulu halka 
2. St. Bakll' perçin çivisi 
2. St. bakır perçin ı;ivisi pulu 
1,5 St. tek dilli toka 
2 St. tel< dilli toka 
4 St. çift yataklı hamut lı:ol kayıı 
tokası 

4208 > 147 28 11 05 S,5 St. tek dilli toka 
2104 > 1387 80 104 07 Hamut ağacı 
2104 > 263 19 7~ Çavdar sapı si.mil 

Yukarıda yazılı malzemelerin pazarlıkla ek.silbnesi 27 /9/940 cuma gıı

nü saat 15 de Tophanede L11. Amirliği satın alına komisyonunda yapılacak
tır. Nümuneleri komisyonda görülür. İsteklilerin kanun! vesikalarile belli 
saatle komisyona gelmeleri. (413 - 8981) 

* 

2104 Adet Jpyular sapı 
3816 Metre çeki halatı 

Yukarıda miktarı yazılı ip ve halat 2'7/9/940 cuma gilnll saat 15,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satın alına komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 6269 lira 92 kuruş ve ilk teminah 470 lira 24 kuruştur. 

Nümune ve ~artnamcsi Ko. da görülür. İsteklilerin kanunl vesikalar ile bel· 
li saatte ko. na gelmeleri. (411 _ 8979) ... 

1\-IJktan 

Adet 

30 
25 

250 

300 
50 
50 
50 
50 

Tahn1ln İlk 
bedelJ 

Lira 

1890 
1075 
1502,50 
1200 
125 
475 
175 
200 

teminatı 

Lira Kr. 

Hl 75 
80 62 

117 19 
so 
9 38 

35 62 
13 13 
15 

Cinsi 

Büyük bakır kazan 
Küçük bakır kazan 
B.-ıkır kapaklı bakraç 

> 

• 
> 

• 
> 

karavana 
kepçe 
Süzgeç 
Saplı tar. 
yağ tavası 

Yukarıda yazılı sekiz kalem bakır takımının pazarlıkla eksiltmesi · 
4/10/940 cuma günü saat 15,30 d<1 Tophanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Nümuneleri ~omisyonda görulür. İsteklilerin k.a-
nun1 vesikalarile belli saatte komisyona gelmeleri. (436) (9146) 

Adel 

250 
250 

Bakır Y•~ tavası 

Bakır kepçe 

Yukarıda yazılı iki kalem bakırın 
pazarlıkla eksiltmesi 4/10/940 cuma 
günü saat 16 da Tophanede Lv. A-
mirliği ~atın alına komisyonunda ya
pılacaktır. Tahm.uı bed\.:.t 1625 lira· 
ilk teminatı 121 lira 87 kuruı;tur. Nü-
muneleri kom.isyooda görülür. İstek
lilerin kanuni vesikalarile belli sa-
atte komisyona gelmeleri. 

(437) (9147) 

35 ton sade yağı almscaktır. P12ar
lıkla eksilln:ıesi 30/9/940 pazartesi 
günü r.aat 13,30 da Tophanede İst 
Lv. Amirliı}i satın alma kom;syonun
da yapılacaktır. Tahmin bcde'i 52,500 
lira kafi teınin:~u 7750 liradır. Şart

namesi komisyonda görülür. istekli
lerin kanımı vesikalarile belli saatte 
komisyona gelmeleri (433) (9143) 

1 
Bir milyon iki yüz bin adet köp

rülü sürgü a4.nacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 27 /9/940 cuma günü saat 
14,30 da Tophanede İst. Lv. Amirliği 

»atın alma kon1isyonunda yapılacak· 

tır. Tahmin bedeli 26,400 lira ilk te
minatı 1980 liradır. Nümune ve sart• 

namesi koınisyonda görülür. istek

lilerin belli saatte komisyona gelme-

leri. (404 - 8917) 

* Dokuz milyon alüminyum çaWr 

düğmesi lllmacak:tır. Pazarlıkla ek

si.ltm.,,i rl/9/94/i cuma günü saat 16 

da Tophaıte<re İst. Lv. Amirliği esôm 

hlma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmln ~li 38,700 lira kat'! te

minab 5805 liradır. NUmunesi ko -

misyonda görülür. Taliplerin belli 

saatte Wm.isyona gelmelerL 

(417 - 9020) 

5 - Tayin olunan glin<le gayrimenkul üç de'fa lbağrıldıktan son• 
ta verilen bedel muılıamanen 'kıyımetin yüzde 75 ini l:>ulan32Sa satış 
rh'ri bırakılara>k en son arttıranm lı!ahhüdü baki ıkalıınak şartile 10 
gün daha temdit edilerek 28/10/940 pazartesi ı;:ünü ayni saatte. yapı 
Lacak arttırmada verilen ibedel gene muhammen kıymetin yüzde 
75 ini ibulımazsa borc 2280 No.lı kanun mU.C:bince 5 sene tecil e-
dilerek arttıranlar taahhütlerindeo kurtulur ve hl<; talip çıkmazsa 1 1 
satı~düşe~ayrimenkulke;ıdisine llıale olunan kimse derhal veya ISTANBUL . BELEDiYESiNDEN 
verilen mühlette arttırma 'bedelini vermezse ihale feshedilerek ken- '•••••••••••••••••••••••••••••• 
disinden önce talip olana ve o da almaz veya bulunmazsa ye@en ·-
yapılacak arttırma ile en Yliksek bedelle talip ol" 'la satılarak ara
daki farkla yüzde 5 faiz· ayrıca hükme hacet kaınwks:ızın .ıne:ınu
rjyetimizce kendisinden alınır. 

Yukarıda gösterilen ıründe taliplerin bizzat veya bir vekille ic
ra dairesinde hazır bulunmaları ve daha fama malfımat ahnak 
istiyenlerin 40/150 No. ile memurivetimize müracaatları ilan olu

(29298) nur, 

Ziraat, Orman, Veteriner, Fakül
telerine talebe alınıyor. 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü rektörlüğünden: 
Yük.sek Ziraat Enstitüsü orman, ziraat, veteriner fakilltelerinde tale

be kayıt ve kabulüne 15 agustos 1940 tarihinden itibaren başlanacak: ve- 30 

eyl0.1 1940 günü akşamına kadar devam edecektir. 

1 - ~u yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, fizik, kimya, cebir, türk

çe tahrir' ve yabancı dilden &Fransızca, İngilizce, Alm.anca d illerden biri» 
bır seçim imtihanına tabi olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve istanbulda, 1, 2, 3 teşrinievvel 940 gün

lerinde yapılacaktır. 

3 - Enstitümüz fakültelerine yazılmak istiyenler kayıt ve kabul 

fal'tl.arıru Enstitü rektörlUğü ile vilfıyet ziraat, orn:ı.an. veteriner müdür
hik:lerinden tedarik edc·bilirler . 

4 - Seçim imtihanı Ankarada Yüksek Ziraat Enstit.üWnde 7apıJa -

caktır. İstanbu1da imtihanın olacağL yer Ziraat, Oıman, Veteriner müdür
lüklerine mür11caat edılerck öğrenile cektir. 

5 - Sıhhat raporu nümunesi Enstitü ve viltıyetler Ziraat, Orman. Ve
teriner Müdlırlüklerinden tedarik ed\lir. 

Başka rapor kabul edilmez.. (7169) •4492~ 

Taksim Sıraserviler caddesinin asfalt ~. asfalt t.rctuar vesaire inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmu~lıır. Keşif bedeli 52099 lira 96 kuruı 
ye ilk teminatı 3855 liradır. N'ukave\e, ek.slltme, Ba,.-ındırlJk işlerj genelt 
tn.ısusi ve fenni sartn.amelerile proje keşif ~sı ve buna müteferri di
ier evrak 261 kuruş mukabilinde fen işleri müd.Urlüğündeo verilece~. t ir. 
ihale 3/10/940 perşembe günü saat 15 de Daim! Encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, !hele tarihinden 8 gün ev
vel i:en i§leri müdürlüğüne müracaa. Ua alacakları fenni ehLiyet ve 940 yı
lına ait Ticaret Odası vesi1ta1arile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresin
de bazırlıyacalı:lacı tekli! melt~ıaı ihale günü .. at 14 e kadar Daiınl 
Eneümene vermeleri lazımdır. (8830) 

Beykoz tümen 
alma 

komutanlığı satın. 

komisyonu ilanları 
1 - Muhtelli pmiıonlara teslim edilmek üzere beheri 40 ar tonluk 

parçalar halinde 350 ton ot ve saman ~7/9/94.0 cuma güııü saat 10 da .Bcy

lt.ozda Halk Partisi hl.neısında Tümen &atın alına komjsyoounda pazarlıkla 

aa.tJiı almaca.kbr. 
2 - Bu ot ve saman toptan veya parçalar halinde veri1ebiür. 
S - Pazarlık neticesi tak;;ı.rrür edecek fiat. l.Uerlnden yuzde 15 temınat 

~lınacaktır. (913ti) ... 
1 - 15 bin kilo toz şeker 27 /9/94.0 C\lma günü saat 11 de !leykozda 

Halk Partiiii binasında Tümerı. sab.n alına. komisyonunda pazarLkla satın aJJ

uıcal<tır. 

2 - İlk teminatı 382 liradır. t9137> - ---------------------
İMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 

BASILDIÖI YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 


