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Yeni ittifakın 
ilk akisleri 

ln/Iİ{t•r• ile Am•rilı•, 
Jepon;y• ile miho•rcilcr 
•r•eıntl• •lıt•tlil•n 6 u 
ittif•lıı 6ir eiırpri11 te
lalıld •tmetlil•r; ba ilıi 
deıı/, tin eılıı bir ittif,.la 
11 ii cır fi• 6dİrm•l•ri 11• 

Soo;yet Rae;y•y• lı e rı ti i 
İttifalıl11rın" cclfı• ç•· 
lıım•l•n belılenir. 

1Y aıaQ: ABiDiN DA VER 

A ~.an · İtalyan • Japon 
ıttilakının, İngiltere ve 

leri ö. .~erikadaki ilk akis
Ru grenıldi; Henüz Sovyet 
S •Yadan bir ses çıkmamıştır. 
d:v,et~er.'. bu harp başladığın -••• : rrı ~ukfıt ve sültfınet içinde, 
ket r ı .hır kapalı kutu gibi hare
bu ett~~eri için, komşumuzun 
~ü Y•nı ıttifak karşısında ne dü
Jn ~'~tiklerini öğrenmek için, bir 
ı:e~ det daha beklemek Hizım 
Y 

1
•cektir. Bununla beraber Sov

h e Rusyanın, düşüncelerini iz
k~r etınek için, hadiselerin in-
ısafını bekliyeceğini söylemek 

tanltş bir tahmin olmaz. Bu iti-
arla, biz de Sovvetlerin tuta

cağı sirasete lntizaren, İngilte
le ye Amerikadan gelen ilk akis· 
•rı tahlil edelim: 

Royter Ajansının diplomatik 
>nuhab.irine göre, .Anlaşmanın 
iıedefi propa.gandadır; fakat Ja
~nya için faydası fevkAliıde 
rııneu görünüyor. Japonyanın 
c:ı~ıne hiç bir yardım temin 
di". •ven. bir anl~mıya sürüklen
ınfı~ .~etıcesine varmamak müş
b" . ur. Anlaşma maddelerinden 
/rınin Amerikayı korkutmak i
d uı ?lduğu anlasılıyor. Zira, mad
is~~ herhangi baska bir devleti 
Anı af ettiğini anlamak zordur. 
italın&.şma'.. Amerikanın infiratta 
kedU:ı umidinin tamamen ter· 
Alın ediJ!ini ıı&ternıektedir. 
ıızu an~arın kendi milliyetlerini 
duk~ bır harbe hazırlam1>kta ol-

nt;arı anlaşılmaktadır .• 
:Vuk nkij yazımızda, biz de aşağı 
İu arı ayni mlitalealarda bu -
sö~~u~~k. Royter muhabirinin 
:Vanı dı'}ı g.i~i, Almanya ile İtal
•ağJ n, ngılı~ donanması sap 
len aın kaldıkça, Japonyaya fi· 
d Yardım etmeleri imkansız
t;~1B~liıkis Japonya, İngiliz müs
n h~' elerlne ve Dominyonlart
ltıaanı ucum ettiği takdirde, Al -
ask ~rla İtalyanlar, bu ittifakın 
lrıi erı şartlarından istifade et
.,,,}. olurlar. Fakat. Kanada, A
ile ~ka ~le yaptığı bir anlaşma 
ka endı müdafaası için Ameri
bi n~ Yardımını temin ettiği gi
d~ d vusturalya ile Yeni Zelan
"' k 8 •vni yol üzerinde yürü
gitt tedirler. Görünüşe göre, İn-
1111 ere, Amerikanın Atlas Okya
ltıU~ı cephesini Almanlara karşı 
t~tfaa ~iliği gibi, Amerika da, 
ki terenın Büyük Okyanusta
"' .. ~eııhesiui Japonlara karşı 
Bili ~faa etmiye karar vermiştir. 
ıı: arp halinde İngilterenin 
de ng - Kong ve Singapur üslerin
ce ~. Amerikanın istifade ede
la gı muhakkaktır. Yakında At
ri~· Okyanusundaki İngiliz üsle
be~n ~erikaya kiralanmasına 
Ok zer bır anlaşma ile Büyük 

Y~ıı.ustaki İngiliz üslerini de ..,?'"- sı.ıretle Amerikaya icara 
et •eıı lıir itilaf akdine intizar 
ıı;,"•k lazım gelir. Bu takdirde, 
rik ng • Kong'dan itibaren Ame
&a anın Filipin adaları ile Sin
" ıı.ur, Dolanda Hindistanı adı 
d=~len Sumatra, Cava ve sair a
'llarar ı,:ru~u, yarısı Bolandaya, 

G
. ısı lngıltereye ait olan Yeni 
ıne d l'e . a ası, A\·us tralya k.rt'a •ı, 

ada~~ Ze!anda ve sair müca' >r 
~ı b .. r..~ır Japon bareketine kar
tuan uvük ve kuvvetli müdafaa 
rir k.umesi ~eşkil ederler. Elve
harb.' ~erıka, Japonya ile bir 
dii ~. goze aldırabilecek tecellü
tif t•tersin. Bu itibarla yeni it
lan".ı, ~ Aruerikada nasıl karşı-

G gıru tetkik etmek liızımdır. 
Jner~eteciler t11plantısında, A
~iye'.; Cumhur Iteısi ile Barl
sa Ja azırının sözlerine bakılır-

' J>Ony ya ile b· · lanın, Almanya ve İtal-
lii Anı ~y e bir ittifak akdetme

erikalılar için, bir sürpriz 
(Arkası 3 ün;,ü. sayfada) 
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İNGİLİZ TAYYARELERI BIR AKINDA.. 

BERLiNE LONDRAYA 
REISll.'UMBUK RU:t. v l!:L·ı· 

Molotof J -Amerikan sefi-

fngiltere ile teşriki 
mesai genişliyor 

Nevyork 28 (A.A.) - Nevyoıık 
Herald Tribun'ün Vaşington mu 
h;>biri yazıyor: :Vaziyetin hali
hazırdaki inkişafları. iyi ımalfı
mat almakta olan mehaf.ilde A· 
merikanın daha evvel olmazsa da 
önümüzdeki ilkbaharda harbe 
ı;ireceği kanaatini uvandı=
iır. Şimdiki halde İngiltere ve 
Çine daha büyük mikyasta yar
dım yapılmasının ve Sovyetler
le münasebatın ıslah edilmesinin 
veni füifaka k~ı Vaşimıtonun 
tam mukabelesi olacağı söylen
mektedir. 

Şiddet 1 i 1000 tay
Hücu m la r yare ile 

ri ile görüştü 
• 

Yeni pakt hakkında Mos
kovada henuz mUtalea yok 
,,,.,.,_r 

KABİNE TOPLANTISI 
Nevyork 28 (A.A.) - Nevyork 

Times gazetesinin VaşinatOnda
lti muhabirinden: 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

·KARADENiZ 

Bir yol mu 
.hendek mi 

• 
• Times ,, in yeni paylaş:na 
hakkında bir maltalesi 

Londra, 28 (A.A.) - Berlin pak
tı ha:ld<ında ~~tal".a yürüten Ti· r 

ı 'lmes ı:ıazetesının diplomatik mu
' harriri diyor ki: 

. . cPakt bek:lenmiyur deltildi. Bir 
Sovyet B.uııya Harıcıye gomıserı ka<; zamandır J aPonva mihvere 

M O L O T O F (Arkası 3 üncü saııfada) 
Moskova, 28 (A.A.) - Reuter: · 

Mihverle Japonya arasında ya- , ' 
pılan üç taraflı pakt hakkında 1 ta 1 ' 
burada henüz hiç bir mütalea ya n 1 n 
neşredilmemiı;tir. 
Yabancı müşahitler, pakt'ın b • t 1 b • 

Amerikanın hal'be .ı;irn:emesini 1 r a e 1 
temin mak.s%dını istihdaf ettiğini 
tahmin etmektedirler. 

(Arkası 3 üncü savfada.) 

Japon ve ltal
yan nazırları 

• 
Yeni ınlıışma hıkkındı 
birer nutuk irıde !tiler 

Tokvo, 28 (A.A.) - D. N. B. 
tıildiriyor: Berlinde akdedilen an 
J.a.şma, ha~kında irat ettiği bir 
DJJtukta, Hariciye Nazırı Matsu· 

(Arkası 3 üncü sa1Jfada) 

Guriyedeki birkaç yoz 
Fransız tayyaresinin 
ıı adaya nakli istendi 

Kahire, 28 (A.A.) - Reuter: 
Suriye ile sıkı nıünasebetleri
olan kimselerin haber aldığı
na nazaran, İtalya, Suriye
de bulunan ve miktarı birkaç 
yüzü bulan Fransız harp tay
yarelerinin harbin sonuna ka
dar gene Fransız askerlerinin 
nıuhafazası altında kalmak ü
zere 12 adaya gönderilmeslıa.i 
istemiştir. .. _ 

Florya barında aşk 
yüzünden bir cinayet 
Kemal adında bir genç sevdiği kızı sabaha kır~ı 1 

muhtelif yerlerinden ağır surette yaraladı 
Evvelıki j!<lCe sabaha karşı Bunu duvan Kemal, eski sev· 

Bevoğlunda Florva barında fe- .ıtilisının baı;ka erkeklerin kolla· 
ci bir cina~t olmuştur. Kemal n arasın<la dansetrnesine taham· 
isminde birisi epey z;ınıandır mül edemiyerek evvelki gece sa· 
beraberce yaşamakta okluii:u Ne baha karsı saat 4 sıralarında bir 
riman ismindeki kadınla bundan otomobille Florva barına git-
bir müddet evvel ayrılmıslardır. miştir. Bu sırada pa,•dns olan 
Kadın Kemalden avrıldık:tan son bar boşalırken sarhOll bir vazi· 
ra Beyoğlunda:lti Florva barına yette Nerimarun çıktığını .ııören 
dev.aan etıneı:ie ve orada calışma- Kemal, bıcai!ını cekerek otom<>-
b ba.s].~tır. (Arkası 3 üncü sayfada) 

• 
Bazı mahalleler 

T ehliye ediliyor 

Suni petrol 
hasara 

sanayii 
uğradı 

~ 

agır 

Londra, 28 (A.A.) - Düsma
nın istila limanlarına şiddetli 
ilıücumlar yapılmıştır. İngiliz 
tayyareleri, garbi Alınanyada da 
bir çok münakalat yollarını bom· 
bardıman etmişlerdir. Bu bapta 
henüz tafsiliıt alınamam'.ştır. 
BERLİNDE YA.."lGINLAR VE 

TAHLİYE EDİLEN l\IA
ilJ: ~.:::.."> 

Londra, 28 (A.A.) - İn.ı;iliz 
matbuatıı salı ve çarşam,ba gün
leri Berline yapılan hava hü -
cuınları ile harbe girmesi için İs
panyaya yapılan tazyikten alaka 
ile bahsetmektedirler. 

Alman idare evleri sivillerden 
ve ev sahiplerinden bombarm 
sebebiyet verdiği vangınlarda 
yardım edilmesini istemişlerdir. 
Bitler. Berlin .;ocuklarımn sı • 
ğınabilmesi için saray mahzenle
rinin kapılarını açtırmıştır. Ma
ğaza ve mektepler iki saat teah
hür le açılmaktadır. Binlerce ki
şi tehlikeli mahalleleri tahliye 
etmektedirler. Bürolarda, fabri· 
kalarda memurlar uyumakta ve i 
yemek zamanları da istirahat et- ı 
mektedirler. Zaferin muhakkak 

(Arkası 3 üncü sayfada] 

Bulgar Ziraat 
Nazırı Berli:~ı ve 
R .d. 1 omaya gı ıyor : 

BULGAR ZlRAA1' NAZIRI 
BAGRİANOFF 

Sofya, 28 (AA.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

.Alman Ziraat ve İaşe nazırı 
Darrenin daveti üzerine Bulııar 
ziraat nazırı Bagriaooff, Alman
yada 7 teşriruevvelden 12 t~ini
evvele kadar sürecek olan bir se
yahat yapacaktır. 

Bul.gar nazırı müteakiben İtal
y ava gidecektir. 

---ıııı---

Büyük Bir hü
cum y a p ı l d ı 

Filolar 133 
kaybederek 

tayyare 
çekildi 

Londra, 28 (A.A.) - Londra 
gazeteleri dün Alman filoları -
nın İn~ltereye karşı taarruz -
!arda uğradıkları hezimetin e
hemmiyetini tebarüz ettiriyor • 
lar. 

Taaruza iştirak eden Alman 
tayvarelerinin adedi 1000 olarak 
tahmin edilmektedir. 

Daily Ekspresse' göre, bu adet 
gündüz homba-..lımaniarJ kiA 
Şimali Fransa üslerinde bulun
durulabilen tayyare. adedinin a
zamisi olmalıdır. Zira her ha
valanan tayyareye mukabil yer
de muhtelif sebepler dolayısile 
Ü4; veva dört tayyarenin kalma
sı zaruridir. 

7 eyliıldcnberl üçüncü defadır 
ki tahrip edilen düşman tayya
relerinin adedi yüzü geçınekte
dir. Dün bu adet 133 idi. Keza 
mezkfu tarihdenberi en az 721 
Alınan tayyaresi tahrip edilmiş
tir. Ayni devre zarfında İngiliz 
kuvvetleri 172 tayyare kaybet • 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

~!!e!!!!'!!!!!>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!I" 

GUNUN SiYASI 
HADiSELERi 
Edıi /KD A M Baı· \ 
muh•r r i r I • r in Je n 1 
Şiılı.rfl Ahmea'in tle 
ya:ır.ıl•rmı temin ettilı. 

İKDAl\I. okuyucularına yeni 
bir muvarfakıyeti haber ver
mekle mes'uttur. İkdam'ın es- ) 
ki Başınubarrirlerinden Şük
rii Ahmet 5 birincitcşrin cu
martesi gününden itibaren İk
daın'da giinün siyasi hadise
lerini yazaoaktır. 

Günlük dış politika faaliyet-ı 
!erini toplu bir halde kendisi
ne has kalem ve görii$ kudreti 
ile tebarüz ettirecek olan üs
tadın yazılarını okumak için 
5 birincireşrin cumartesiyi bek· 
leyiniz.~ 

1.--1 B-UG_O_N il 
NİZAMETTİN NAZll'"in NE
FİS BİR l\IÜSAHABESİ 

Fransada Harp 
Mes'ullerinin 

Muhakemesi 
- İKNCİ SAYFADA -

y 

A 
R 
1 
N 

•• 11 iSTILA ZAMAN! 
Geçmek Üzeredir ,, ........... 
Emelıll G•n•ral M. 
N. •• f•olı•lafle ,,., ,, ...... 

KUR 

Telg. fstanbul • ikdam Tal, 2]]')!) 

'' Türk dilinde istediğimiz gayeleri tahakkuk 
otlirmek için geniş mikyasta ve çok sebatlı 
olarak çalışmıyı mecburuz. ,, 

Ankara, 28 (A.A.) - Reisicumhur İsmet ino··n ·· B d 
1 '''"-k n·ı K o, ur ur Say avı ve ... ,. ı urumu gentıl sekreteri İbrahim N · · -
men'e ~şağıdaki telgrafı göndermişlerdir: eenıı Dıl-

•Dil Kurumunun yeni senesi münasebetile kurumun çalışın 

~n.ı .hak~ında. mcnılek~te . verilen malumatı vatandaşlar yakın :b 
ılg~ ıle dınlcdıler. Dil ınkıliıbı yeni Türkiyenin lıüyük r f · 
l~de baslı .başına büyük .bir mevzudur. Tiirk dilinde 

0

!:ı'e~t 
ğ z gayelerı tahakkuk ettırmek için genis mikyasta ve çok sebat
lı olarak eal~şı:nıya mecburuz. Kurumun idealist çalışmasını ko
layla~tınnak ıçın herkes ona yardım edecektir. Vadedttiğiniz ye · 
ve g•uzel eserleri itimatla bekliyoruz. Hepinizi tebrik ederim. ru 

İS:IJET İNÖNÜ 

Reisicumhurumuzun teşekkürleri 
An~~ra, 28 (A.A.) - Riyasetieumhur umumi katipliğinden: 
Reısıcumhur İsmet İnönü sekizinci dil bayramı münasebcti

le a•uıl<tarı telgraflardan mütehassis olınuşlar ve tesekk·· J • · 
"bl" - A d 1 • ur crının 
ı agına na o u Aıansını memur etmişlerdir. 

iSPANYA Hitler 
Paş-isti 1 a m 1 ve Jap~n 

edilecek? 1 vekili arasında -. Gestapo mensupları ispan
ya şsh:rlarind toplanmış ! ___ , __ _ 
Kont Ciyano İspaoy• 

Nazırile konuştu . 
Berlin, 28 (A.A.) - Stefan 

Ajansından: 
Kont Ciano, dün Belvedere sa

rayında İspanyol nazırı Serrano 
Sumer'i kabul etmiştir. 1ki dev
let adamı, bir bucuk saat .ııörfuı· 
müslerdir. lıtüteak~ben Kont Ci
ano, İ'Jlya sefiri tarafından Di
no Alfieri şerefine verilen kabul 
resminde hazır bulunmak üzere 
İtalyan scfarethanesine j!itmiş • 
tir. 

Dün akşam Alınan Hariciye 
Nazırı, Kont Ciano şerefine bır 
ziyafet vermiı;tir. 
BİTLER CİANOYU 
KABUL ETTİ 
Ber !in, 28 (AA.) - Resmi teb

J:i.ğ: 
Hitleı', İtalya Hariciye Nazırı 

K()D! Cianoyu kabul etmi>tir. 
Mulakatta Alman Hariciye Na
zırı Vor, Ribentrop da hazır bu
hınmuştur. 

Londra, 28 (A.A.) - Daily Te
legraph., ispanyanın vaziyetini 
tahlıl etmektedir: Alman hükü
meti ile Ispanyol Flanjist parti
sinin şefi arasında cereyan eden 
Bertin müzakerelerinin muhak -
kak olan tarafı, Almanların İs
panyolJarı harbe ı;irmiye teşvik· 
etmek istemesidir. Alınan.va, 
Nazi planlarının Afrikada muvaf
fak olması için İsı:>anyanın har
be ı;irmesini esaslı telakki et -

(Arkası 3 üncü sayfada) 

• 
Hararetli Telgraflar 
Teati Edildi 

JAPON BAŞVEKİLl Plrn'NS 
KONOYE 

Berlin, 28 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

.Japon Başvekili Prens Konoye 
dün Hitlere aşağldaki tc•.4!'.l.rı 
ı;ıöndermiı;tir: 

.Cihanda yeni bir nizam km
mak gibi ciddi ve vakur müşte
re_k 1'.ir ga:ye}i tahakkuk ettirmek 
lçın Japo~ya, Almanya ve italya 
nın en saglam ve faal ittihadı y~p-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

-
Türk kadınları işe başlayınız ~ 

Kış geliyor; hndutlarda yurdu beldi:ven k . 
rim.ize kış hediyesi hazırlamak milli . • . a~am.an askerle
dur bu işe teşkilatlı bir k"ld h vazıfemız, ınsam borcumuz-

, Bütün hami etli şe ' e eıı;ıen ~aşlıyalım, demiştim. 
.• YY yurddaşların ıçlerınde yanan bir arzuya 

tercuman olmuşum. Her aörüşıu··;;.um·· ru· k b klii" . ı k lı ~ ,.. r , u te ı memnunı· 
ret e 1 arşı yor. ~u yol~a neşriyata devam için teşvik nıektup
an a ıyorıım. Yııreklerı vatan sevgisi dolu olan bazı Türk ka
dınları, h_e~e~ askerlere kıs hediyesi örmiye başladıklarını te
lefonla bıldırıyorlar. 

Bu vazifeyi milli bir heyecanla başaracağımıza şüphe )•oktur. 
Fakat k.ahr~_man Mehmetçiğe kor~ı borcumuzu ödemek İ(in, çar
şıdan bır yun yelek alıp hediye etmekten ziyade. onu Türk ka
d.mının, Türk kızının şefkatli ellerile örmek lazımdır. Bunu ya
pacak vaziyette olınıyanlar da yünlerini alıp, yarın açılacak olan 
kız mekteplerimize verebilirler. 

Yalnız istanbulda 100 bin Türk Juıdını birer k.rş hediyesi ör-
seler veya ördürseler,' 100 bin ]kahraman askerimizi soğuktan 
knrumak hazzını duymuş oluruz. 

Türk kadınları, siz bemeıı. ite başlayınız. Çen, icabeden teş-
kilatlı ealışmanın "aadini aldını. ABiDİN DA VER 
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Fraıısad:ı Jınrp 
ınc 'nl1cr i n i n 
mul 1kcP1<>s:ae 
baş unıyor. Pc
taiıı lılıl~ur~ıcti

nin knrdu~u hu
susi mahkcıııe
nin ınüdd('~un1u

n1isi, }Jjtkaç gün 
C\"\. !, \~isi ~azc

tccili>rinc şu kı
sa tc!ılii\i yaptı: 

Fransada harp 
zabıta Irol'c!onla
rını yarı.;J rc .. ıni 
d::ıirci.:-r.:! hUcum 
ettikleri sırada 
Dala<liye, dahili
ye nazırı idi. Pa
ristel<i bütiin ııo
lis kll\ vetlerine 
bitralyöz dai';ıtıl

nııştı. Paris gar
nizonuna men
sup kıt'alar ba
rikatlardan kur
sun ya!!dıran ııü
ınayişcilcr karşı-

0>ında emniyet 
kanadları açık7 
.süngüleri takıl
mış silahları ile 
cephe tutnıuşlar
dı. Kumandanlar 

M es' uf ferinin 
Muhakemesi 

«- Ma1~amı -
mıza verilen ve
sikaların tasnif 
ve tetkiki bitli. 
Mahkeme reisi
ne tevdi ettiğim 
ilk dosya Mösyö 
Daladiye ile ge
neral Gamlen'e 
aittir. 

Bütün Jüny•nın mu•lıl• 

belılecliti ba mah.Jı.em•J• 

ttc11ba Dalatly• ile Gam/ •n 

den nel•r •orı.lacalı, . ne 

c•&1•plar • lın•c•lı?. 

Yazanı Nizamcttin Nazif 

Demek oluyor ki hesap vermi
ye davet olunan ilk iki şahsiyet 
esbak Başvekil ile sabık Başku
mandan ... 
Kararglihım Vişi kaplıcaların -

da kurmuş olan Mareşal Petain 
ile arkadaşlarırun demokrat Fran
sayı lai(vettikten sonra pek elim 
şartlar içinde bulunan bu bedbaht 
ıncmleketc yeni bir içtimai nizam 
hediye etmek sevdasına tutul -
dulcları malumdur. 

Yeni bir nizam ... 
1870 - 71 harbinden bitkin bir 

halde çıktığı zaman Tiyer ve ar
kadaşları da Fransanın Sedanda 
ui'radığı akibetin bütün zilletini 
İkinci İmparatorluğa yüklemiş
ler ve Fransa vatandaşına biricik 
çıkar yol olarak şunu göstermiş
lerdi: 

•-Yeni bir rejim Uızım. Fran
sayı büsbütün yeni esas]ar üze
rinde kurmak lazım. Memleketin 
mukadderatını taze enerjilere le
kelenmemiş vicdanlara, kurucu 
zekalara vermek lazım.• 

Ve .. Üçüncü Cumhuriyet kurul
muştu. Bu az kanlı olmamıştı. 
Vilayetlerde cereyan etmiş sa
yısız kavgaları bir tarafa bıra
kalım, yalmz Versay hükômeti 
ile Paris komünarları arasındaki 
dahili harp Paris mezarlıklan
na on binlerce kadavra hediye 
etmişti. Halbuki Tiyer ile arka
daşları, Üçiincü Napoleonun bü
tün saltanatı müddetince hazır
lanıp teşkilatlanmışlardı ve İm
parator, galip Alınanyaya kılıcı
nı teslim ettiği gÜn memleket Ü
çiincü Cumhuriyet için tamamile 
olgun bir manzara arndiyordu. 

Bu mukaddemeyi yapmaktan 
kasdim bir memlekete yepyeni bir 
nizam kabul ettirmenin kolay bir 
iş olmadığını ihsas etmektir. Kal
dı ki, !\fareşal Petain ve arka -
daşları bu yeni nizamın ne ola
bileceğini henüz tasarlıvabilmiş 
dahi değfüerdir. 

(TotaHtaire) !iği kabul edecek
ler mi? Etmekle galip Almanya
ya kendilerini bir parça beğen
direcekleri şüphesizdir, fakat Ma
reşal Petain böyle bir niyette ol
madığını her hali ile gösteriyor 
ve fikirlerini neşrettirdiği gaze
telerin bütün programını, şu tek 
ciimle ile bülfısa ettikleri görü
lüyor: 

•Demagojiden uzaklaşacağız!• 
Binaenaleyh, böyle bir zaman

da harekete başlıyan bir hususi 
rnalıkemenio Üçüncü Fransız 
Cumhuriyeti politikacılarına, bil
hassa şu Daladiyeye nasıl bir is
tikbal hazırlaması mukadder ol
duğunu araştırmıya çalışmak fay
dasız olmasa gerek: 

Daladiye, Radikal Sosyalist par
tisinin liderlerindendi. Fransız 
Sosyalist partisi lideri Leon 
Blum'u Başvekilliğe yükselten 
halk cephesinin kurulmasına iş
tirak etmiş ve Fransayı bir ih
tiJale, bir dahili muharebeye sü
rüklemesine parmak kalmış olan 
6 şubat kargaşalıklarında göster
diği dirayetle en müfrit siyasi 
basımlarının dahi muhabbet ve 
hayranlığını kazanmıştı. 

6 şubatta, halk cephesine aleyh
tar olan partilere mensup nüma
yişçiler Konkord meydanında 

telefon başların
da •ateş!. emri bekliyorlardı. Bu 
eınir verilince hep birden ileriye 
atılacaklar ve sayıları yüz bin
den iistün bir nümayişçi kalaba
lığı kurşun yağmuru ve süngü 
hücumu ile darınadağuı edile -
cekti 

Fakat bn emir beyhude yere 
beklendi ve.. gelınedi. Bu emri 
vermesi beklenen şahsiyet dahi
liye nazırı Mösyö Daladiye idi 
ve Daladiye bir kardeş muharebe
sine •haşla!• kampanasını çala
cak olan bu tek kelimeyi ağzın
dan çıkarmadı. Bir müddet son
ra da taraftarlarının protestola
rına, bazı Sosyalistlerle komünist
lerin devamlı hakaret ve tehdit
lerine ehemmiyet vermeden ko
münist partisi ile yanyana bir 
halk cephesinde bulunamıyaca
ğını ilan etti. 

Çekoslovak hadiseleri başlar
ken, Südet dağlarının isyanı gün
lerinde Daladiye Başvekil idi. 
Milletler arası siyasadaki ger -
ginliğin harbi çekinilemez bir ha
le soktuiTu halde Londraya 
miitemadiyen sulhii korumak tav
siyesinde bnlundu ve hatırlarda
dır ki f'emberlayn ile birlikte 
Münih'e gidip Hitler'lc, kimsen in 
uır madığı deı;ecede uysal bir dil
le konuştu. 

Daladiye Yahudi ırkından ve 
Musa dininden olan Fransızlar
dan değildir. Halis kan bir frank 
ailenin cocuğudur. Fakat Fran
sadaki küçük burjuvaların çoğıı 
ve •Radikal - Radikal Sosyalist• 
,parti mensuolarının hepsi gibi 
Farnmasondur. 

İşte, İngiltere ile ayni günde 
Fransa Almanyaya harp ilan et
tiği zaman Pariste iktidar mev
kiinde bulunan Başvekil bu idi. 
Bu adam Fransayı harbe sürük
lemiş olmakla nasıl itham edile
bilecek? Daladiye, olsa olsa, Fran 
sa kapılarına dayanmış olan har
bi kabul etmek merdliğini gös
termiş olan adamdır. 

Gelelir;ı Gamlen'e ... 
Büyük Fransız bozgunundan 

sonra, hazan kurşuna dizildiği, 
hazan zehirlendiği, bazail bir ka
zaya kurban gittiği rivayet edil
miş olan Fı·ansız orduları sabık 
Başkumandanının hayatta oldu
ğu anlasılıvor. Gelen haberler, 
bu zatın, Üçüncü Cumhuriyet 
devlet adamları için bir nev'i bas
til haline sokulmuş olan Thazeron 
şatosunda •zabıta nezareti altın
da ikaıuete memur• bulunduğıı
nu bildiriyor. 

Acaba Gamlen'e mahkemede 
neler sorulacak? Her halde bu 
sabık Başkumandanın vereceği 
cevaplar, dünyanın her tarafında 
büyük bir merak ile takip edi
lecektir. Zira geçen Umumi Harp
te esir vermek, rekorunu Çar or
dusu kırmıştı. Hindenburg Ma
zori ba takhklarındaki meşhur çe
virmesinde bir milyon Rusu esir 
etmişti. Fransız ordusuna 14 J!:iln
de 2 milyon .,.ir verdirerek Fon 
Kaytel'e mağlôp olan Gaınlen bu 
rekoru öyle aşırı bir mertebede 
kırmıştır ki hayrete «>vandır!. 
Fransız gazetelerinde yapılan 

nesr;vat Veygand'ı tekaüde sev
kettirip yerine Gamlen'i genel
kurmay başkam yapan ve sonra 
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KISKANIYORUM! 
Yazan : S E LA M 1 1 Z Z ET 1 

Odada tatlı, munis, yumuşak, 
muhabbetli, kuzu gibi bir Be -
dia buldum. 

Yüzünü görünce hiddetim ge
çiyor; kolum kanadım kırılıyor. 
Başımı göğsüne dayadım: 

- Bana karşı ne kadar Hlkayt 
davrandın? .. Korkunç bir la • 
kaytlığın var Bedia! .. 

Bedia gayet sakin, gayet ta 
bii cevap veriyor: 

- Öyle olmam lazım. 
Doğruldum: 

- Uzaktan ()lsun gözlerimin i
çiue bakamaz mıydın? Gülümse· 
yemez mıydin? .. 
Bat.mı sallıyor: 
- Hayır! 
}layretle sordum: 

- Neden?. 
- Çünkü beni gözlüyorlar, 

Ahbaplarırmz hiçbir şeyin far -
kına varmamalıdırlar, içlerine en 
ufak bir şüphe gelmemelidir. 

Küsüyorum: 
- Evet amma, benden baş -

ka herkese mültefitsin! .• 
- Çünkü seninle aramızda bir 

sır var. 
- Bu sır alnında yazılı değil 

ya ... 
Bedia başım sallıyor, dudak 

büküyor: 
- Kimbilir.~ 

* 
Bir kere de misafirlerinden lıi

rile çok uzun konuşmuş, yalnıa 

Dün Avrııpaya Bir 
Tüccar Heyeti Gitti 
Heyet memleketimize d~mir ve madeni 
eşya almak için Çekyaya kadar gidecek 
A vrupadan mugaddi eşya ve demir tedarik etmek üzere dün 

bir heyet Avruoaya hareket etmiştir . Madeni e~ya birliği 

umumi katibi Nacinin reisliğinde olan heyet de demir tüccarla
rından Tomarsan ve fıçı fabrikatörü Hamdi vardır. Heyet Sof
ya, Belgrad ve Peşteye uğ;rıyarak Çekyaya kadar gidecek ve bura
lardaki fabrikalarla temas ederek mugaddi eşya mübayeasına ça
lışacaktır. 

Taksim - Harbi-ı 
ye asfalt yolu 

---a---

Beşiktaştaki 

Pazar yeri 

Onümüzdeki Cumhuriyet Şikayetler üzerine tanzim 

bayramında açılacak edilmesi kararlaştı 
T~im ile Harbiye ·arasındaki 

cadde inşaatı faaliyeti dün de 
Vali ve Belediye Reisi Lıitfi Kır
dar tarafından tetkik ve teftiş 
olunmuştur. 

49 bin liraya asfalta tahvil e
dilecek olan mczkılr caddede el· 
yevm toprak altı mecra ve kab
l.olarının değiştirilmeleri için 
faaliyete geçilmiş bulunmaktadır. 
Fakat; bu faaliyetin çok yavaş 
yürüdüğünü gören Vali ve Bele
diye Reisi Lıitfi Kırdar aUıka
darlara şiddetli emirler vermiş
tir. Caddenin asfalt inş_aatı bir 
aya kadar ikmal edilmiş olacak
t?.r. Böylece cadde 29 teşrinievvel 
de açılacaktır. 

Belediye Reisi muavinlerinden 
Lutfi Aksoy da dün tramvay, 
elektrik. tünel idaresine gitmiş 
ve alınması icaıbeden tedbirleri 
idarenin umum müdürü Hulki 
ile birlikte kararlaştırmıştır. 

BELEDiYE 

Nişıınfaşındaki çocuk 
bahçesi 

Şehrimizin muhtelif semtlerin
de yeni.den Belediyece yaptırı
lan ve yaptırılmakta olan Ço
cuk bahçelerinin ve bu meyan
da Nişan taşında Vali konağı kar
şısındaki nümwıe çocuk bahçe
sinin 2!t teşrinievvel cumartesi 
günü icra olunacaktır. 

Beşiktaşta haftada bir kurul
makta olan cpazaryeri. hakkın
da Belediyeye müteaddit şikfı -
yetler yapılmıştır. Bu şikfıyetle
re göre mezkur yerin QOk yiye
cek maddeleri bu ixızuk kaldırım, 
lar üzerine gayri muntazam şe
kilde sıralanıp aç1kta satılmakta
dır. Hem esnafın mallarını inti
zamla koyaıbilmeleri için ve hem 
de ihalkımızın gıda maddelerini 
tozlu, topraklı fbir şekilde alma
larını önlemek üzere bu pazarye
rinin tanzim olunması kararlaş
tırılm~tır. 
Ayrıca; esnafın ve pazarcıların 

sıkı bir surette kontrol edilip 
umumi sıhhate muzir olan bu 
vaziyetin önlenmesi bildirilmiş-
tir. . 

MÜTEFERRİK 

Hikmet Bayurun 
konferansı 

Eski Maarif Vekili ve Manisa 
meb'usu Hikmet Bayur dün sa
at 15 de Beyoğlıında Fransız Ti
yatroswıda ikinci ve mühim kon
feransını vermiştir. 

Gfrzide bir kalabalık tarafından 
büy ük bir dikkat ve alaka ile 
dinlenilen bu konferansta da !ıa
tip. cAhvalihazıra ve dünya buh
ranı dolayısile Türk vatandaşı
nın içtimai vaziyeti. nden bah
setmiştir. 

Küçiik haberi• Yeni bir şekilde tanzim edil -
mi• bulunan Taksim meydanının 1 
açılma merasimi de o gün yapı- ____ ,........,....,. _______ .. 

lacaktır. 

1 
Ramazan Perşembe 

günü 
İstanbul Müftülüğünden: 
3 birinciteşrin 940 tarihine mü

sadif perşembe günü Ramazanı 
Şerifin iptidası olduğu ilan olu
nur. 

onu ordu başkumandanhğına 
getiren zatın da Daladiye oldu
ğunu tebarüz ettirmektedir. 
Velhasıl biri eski başvekil bi

ri eski başkumandan olan bu 
iki siyasi maznuna mukadder a
kibet dünyada umumi bir merak 
uvandırmış bulunmaktadır. Ba
kalım Petain neler sorduracak, 
onlar ne cevaplar verecekler .. Fa
kat bu sual ve cevaplardan bir 
hakikate ulaşacağınızı sanmayı - , 
mz. 

Ziro. bu harbin müessiri fert
ler değildir. 

NİZAMETTİN NAZİF 

onunla oturmuş, onun -i'aıundan 
ayrılmamış, hep o misafiri ile 
meşgul olmuştu. 
Bulustuğıımuz gün, yani erte

si gün, bir aralık fırsat düşürüp: 
- Garip şey dedim, dün gece 

Derviş hiç yanından ayrılmadı?. 
- Dervişle çocukluk arka :•

şıyız. 

-Sana aşık değil mi?. 
Bedia cevap vermiyor. İsrar 

ediyorum: 
- Neden cevap vermiyorsun? 
- Manasız suale cevap veril-

mez de ondan .. 
- Derviş seni sevmiyor mu? 
- Tabii sevmivor. 
Omuz silktim: 
- Beninı İçin herkese: bana 

batta kur bile yapmıyor .. ! 
Dediğiniz gibi, bana da Der

viş için: Beni tabii sevmiyor! Di
yorsun. 

- Ne yapayım istiyorsun? .. 
Seni herkese: Dostum diye mi 
takdim edeyim? Gezdiğim yer
de metresin olduğıımu mu söyli
yeyim?. 

- Ben mevzuubahis değilim... 
- Sen malum .. Fakat. .• 

*GALATA Yemenicilerde 25 nu
maralı kaynakçı Mustafanın dükk~

nında bulunan Yaşar Beyin fıçısını 

kaynak yaparken fıçının içindeki 
benz:.n ateş alarak patlamıştır. Ya
sar muhtelit yerlerinden yaralandı
ğından Beyoğlu hastanesine kaldırıl
mıştır. * FINDIKLI Meb'usan caddesin
de Orhanın odun deposunda çalışan 
Şevket, odun taşırken elinde bulu
nan odunların kayması yüzünden 
sol ayağından yaralanmıştır. Yaralı 

Beyoğlu hastanesine kaldırılarak te
davi altına alınmJ.ilır. 

·- ' t, • ' - • ' - - ~; ., • • 

Ali Resul tefrikamız 
•Ali Resôl• tefrikamızm eli

mizdeki müsveddeleri bir yan
lışlık neticesi olarak !karışmış
tır. Bunların muharriri tarafın
dan tetkik ve tasnifi için tefrika
mız• bugün devam edemedik. 
Muhterem okuyucularım.ızdaa 
özür dileriz. 

- Fakat ... Söziinü bitir: Fakat 
ötekiler? ... 

Bedia başımı okşuyor: 
- Ötekiler yok yavrum, bo

şuna kendini üzme .. Beyhude ye
ı;e harap oluyorsun ... Vaz geç bu 
kıskançlıktan ... 

- Ve: •Beni rahat bırak!• de
ğil mi? 

- Sen de her fuıık gibi can 
sıkıcısın! ..• 

* Ne söylese, ne söy]iyeceğini 
tahmin etsem, kıskançlığımı kır
baçİamaktan başka şeye yaramı
yordu. Her sözü, has kan bir kıs
raga vurulan mahmuz tesiri yapı
yordu ... 

Yazarken kızardığım, l."ndim
den utandığım çocukça şeyler 
vapmıya başlamıştım. 

- Öhiir ~ün Veysilerc davetli
viz değil mi? 

- Evet. 
- Sen de geleceksin değil 

mi? 
- Geleceırtm ya. 
- Demek beraber olacağız" 

-Evet. 
Övle ise senden bir ricam 

var. 
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Boğa~!da ! 

Sonbahar tarif esi 
yarın başlıyor· 
Fa~at bir kısım Bogaz 
halkı yeni tarifeden 

şikayetçi 

Şirketi Hayriye, Boğaziçi son 
bahar tarifeler yarın tatbike 
başlıyacaktır. Tarifede, yaz 
tarifesine göre ciddi değişik
likler vardır. Bilhassa akşam
ları boğazdan köprüye olan 
son vapurla daha erken saat
lere alınmıştır. Fakat boğaziçi 
halkı akşamları köpriiden bo
ğaza olan 7,30 postasının 7,45 
yapılmasından ve sabahları Ru-; 
meli ve Anadolu yukarı is
kelelerinden köprüye olan 
doğru postaların kaldırılmasın
dan memnun olmamııılardır. 
Dükkanları yedide kapanan 
kimselerin 45 dakika iskelede 
bekliyeceğini ve sabahları da 
iş güç sahipleri.Un her iskele
ye uğrıyan vapurlarla saat
lerce deniz üstiinde kalarak 
bu yüzden gece karanlığında 
yollara eıkmıya mecbur kala-

/ 

caklarını ileriye sürmektedir-
ler. 1-• . 

Çikolata ihracı:. 

na başlıyoruz 

Bağdatfan 600 kiloluk 

bir parti istendi 
Bal(dattan Mıntaka Ticaret Mü

dürlüğüne gelen bir :mektupta 
şehrimizden 600 ·kilo çikolata is
tenmiştir. Aynca .bu partinin bir 
nümune mahiyetinde olacağı ve 
beğenilirse yeniden mühim si
parişler verileceği ilılve edilmiş
tir. Fabrikalarımız teklifi kabul 
etmişlerdir. 

İlk partinin ucuz olarak ;l(Ön
derilmesini temin için 500 kilo
luk çikolatanın inhisar ve güm
rük resimleri iade ed;'.ecektir. 
Mallar bugünlerde gönderilecek
tir. 

DENİZ 

Deniz yollarının kış 
tarifesi 

Deniz Yolları Karadeniz hat
tı kış tarifesi yarın tatbike baş
lanacaktır. Vapur seferlerine 
değişiklik yoktur. Y alruz bazı Ka
radeniz iskelelerine her pesta uğ
ramıyacak bu suretle Karadeniz 
seyahati kısalmıs olacaktır. 

İstanbul - Mudanya kış tari
fesi teşrinievvel sonunda tatbi
ke başlanacakt ır. 

VİLAYET 

Matbaaların miktarı ve 
vaziyetleri tetkik ediliyor 

Dahiliye Vekaleti dün vilaye
te bir emir göndererek şehrimiz
deki tekmil matbaaların sayıları
nın bildirilmesini istemiştir. Ve· 
ıkiılet; ayrıca; vaziyetlerinin de 
ayrı, ayrı tetkik ve tesbit olunup 
iş'arını istemiştir. 

- Söyle. 
- Beni sevdiğini ihsas etmek 

için, gözlerimi üstünde hissetti
ğiniz zaman, yüzüme bile bak • 
madan bir işaret yap. 

- Ne işareti? 
- Mesela şöyle: Ellerinle saç-

larını sıvazla.... Beni sevdiğini 
anlarım, içim rahat eder. Mes'ut 
olurum. 

- Çocuk! 
- Ne dersen de Bedia!. 
Dervişlerde gene bermntad, ne 

yanıma sokuldu, ne konuştu, ne 
de yüzüme baktı. Sanki benimle 
ahbap bile değildi. Yemeklerden 
sonra arız olan bir baş ağrısını 
bile, başka bir doktora anlattı. 

Yaloız birkaç kere, dikkat et
tim, istedii]m işareti verdi, sat
larını sıvazladı ..• 

Fakat benim idm rahat etmi
yordu. Kalbim bir mengenede sı
laşıyordu. Perişan bir haldeydim. 
İçim içime sığıruyordu. Kendi 
kendime: 

•Adam sen de. saclarını düzel, 
tiyor. beni düşündüğü bile yok!• 
diyordum. 

Bir kaç gün sonra dedim ki: 
(Arkası var) 

GÜ~ÜN TENt.'CİTLERi ===== 
Hep ayni dert: Türkçemiz! 

~~~~=~===Selami izzet Sedes 
«Ilu~ünkü Türkçenin Fransız

cadan pek ıaiitecssir olduğunu 
~~nnedi~·ortın1. A~at:rıda vcrece
gım ıııısalkr de bunu göstere -
ecktir. Fransızcadan alınmış bir
çok kcliıncler lisanımıza ginniş
tir. Fal,at bunların aynen Fran
sızcada olduğu gibi kullanılma -
]arı icabetmez. Türk a<Tzı onu ken
di hususiyetlerine göre biraz de
ğiştirir, ve !{endine en uygun gel
diği şekilde kullanır. 

«Gazetelerimizde, ınotör, kont
rolör, klöb, kabine, kongre dive 
yazılmakta olan kelimeler konu
şulmakta olan Türk dilinde motor, 
kontrolor, klup, kabina, kongra 
diye tclüffuz edilmektedir. Ve 
gene Fransızcamn tesiri altında 
kalınarak ukarar vermek yerine• 
•karar almak• •banyo yapmak ye. 
.rine• «banyo alnıak» deniyor. He
le •A.A .• nın cümlelen var ki . . 
ısyan etmemek kabil değil. Mese-
la: •Havada müteaddit muhare -
beler vermişlerdir• 1<Reisicurnhur 
18,40 treni ile Ankaradan İzmiri 
şereflendirr . .. ~.lerdir• gibi söz -
!erle güzel Türkçemizi gözlerimi
zin önünde öldürüyor da ses çı-

karan olmuyor. Bu hal böyle de• 
vam edecek n1i? .. • 

Bu satırların muharriri )·üksek 
öğretmen okulundan A. Nazima 
Erıt"l!D'dur ve yarın mektepleri
mizde öğretmenlik edecek bir 
gencin kaleminden çıkmış olma· 
sı da dil anarşisine kat'i bir son 
vermek zamanının ~clip gcçınek
te olduğuna en canlı misaldir. 

Bugün yüksek öğretmen oku
lunda talebe iken okuduğu 
Türkçe ile puslayı haklı olarak 
şaşıran bir genç, yarın okutmak 
va::iyetine girince ne yapacak --
tır ve ııe yapmasını istiyebili-

• ? 
rız ..• 

Dilimize girmiş olan ve gire • 
cek olan kelimelerin bir kaide 
ile telaffuz ve imlülarını tesbit 
etmemiz ne kadar şart ise, -~ 
A.• da da Türkçeyi okur yazar 
muharrirler calıştırmamız o ka
dar şarttır. •Havada muhnrebe
vennişlerdir. •Ankaradan İzmiri 
şereflendirmişlerdir» diye ya -
zanların Ajansta memur değil, 
oda mektepte talebe olmaları 
gerektir. 

SELAMİ İZZET SEDE5 

ADLiYE ve POLiS f 

Parmağı kırılan bir adam 7 520 
liralık tazminat davası açtı 

Bir müddet evvel bir gece 
Londra birahanesine 'bir kavga 
olmuş v~ Cayım Moskoviç adın
da birisi atııasından ayrılmak ü
zere olan eniştesi piyanist İzi -
dor'u dövmüş, sağ elinin orta par
mağını kırmıştır. 

Hayatını r'•:anistlikle kaza -
nan İzidor parmağının sakatlan
ması üzerine san'atını icra ede
memiş ve Üçüncü Asliye ceza 
mahkemesinde Cayım Moskoviç 
aleyhine 7520 liral :: :.ı ir tazıni-

nat davası açmıştır. Piyanist şim
di 50 lira ay !ıkla bir gramofon 
mağazasında çalışmaktadır. 

Muhakeme son safhaya gelmiş 
bulunmaktadır. Dünkü celsede 
doktı:ırların raporları okurun~ 

ve piyanistin parmağını daimi o
larak mı kullanamıyacağı; yoksa 
geçici bir zafiyet mi sayılacağı
nın tıbbi adliye sordurulması i
çin muhakeme başka bir güne 
bırakılınıştır. _ , 

Tevkif hanede bir /limon ihtikarı yapan 
yaralama hadisesi bakkal mahkum oldu 

Kumar oynarken arkada

şının yüzünü jiletle kesmi~ 
Bir kaç ay evvel tevkifhane -

de kumar yüzünden işlenen bir 
yaralama hadisesinin muhake -
mesine dün Birinci Sulh ceza 
mahkemesinde başlanmıştır. 

İddia olunduğuna göre, tevkif
hanede mevkuf 'b ulunan Siirdli 
Şerif Birgün Bekir adında di
ğer bir mevkufla kwnar oyna
mış Bekir kaybettiği parayı, ver
me;ince jiletini çıkarıp yü
zünün birkaç yerinden kesmiş -
tir. 

Şerif suçunu kısmen itiraf et
miş ve muhakeme şahit celbi i
çin başka bir güne bırakılmıştır. 

* FATİH Hıfzıpaşa caddesinde 
Hayri kavun kesme meselesinden 
Mchmetle kavgaya tutuşarak çakıy

la kolundan yaralamıştır. Yaralı ~ 
~ davi altına alınarak suçlu yaka.lan-
mıştır. 

T U R S U M E R A K

L I~I OLACAK! 

Suadiyede bir zat 3200 lira
yı bir kavanozun içine koy • 
muş ve tavanarasının rafına 
kaldırmış. Ve.. bir gün de pa
raların kavanoz içinde bulun
madığını görünce hemen poli
se koşmuş! 

Nanemollaya havadisi söy
ledim de, gülerek: 

- Adamcağız herhalde tur
&U meraklısı imiş ..• 

Dedi ve .• sözünü şöyle bi -
tirdi: 

- Küpe nara konduğıuıu bi
lirdim amnıa, kavanoza ku .. 
rulduğunu ilk defa işittim 
doğrusu! 

ACEBA HANGi 

S EBE B LE?. 

İstanbulda meşhut cürümler 
yüzde altmış azalmış. Bu ne• 
ticeyi Nanemollaya haber 
verdim de Üstad: 

- Buna memnun olmamak 
elden gelmez ..• 

Dedikten sonra ilave etti: 
- Acaba bu netice kanunun 

tesirinden nıi, kanunun öğre
tilmesinden mi ileriye geldi bu 
noktavı da bir öğrensek fena 
olmaz? .. 

Birkaç limon için 25 lira 

ceza v11recek 
()smanbeyde bakkallık yapan 

Koço Harakopos, sattığı limon
lara fazla fiat koyrn.~. bu yüz
den Asliye Sekizinci ceza mah
ikemesine verilmiştir. Dün mu
hakemesi bitirilmiş, ihtikar yap
tığı sabit görülerek Milli Korun
ma kanwıuna göre 21> lira ağır 
ııara cezasına mahkum olmuştur. 

Tophanede ağır 
yaralama 

Tophan~ d.ikimevinde çalışan ~!ch
met ile İsmail, bir kadın yüzünden 
kavgaya tutuşmuşlardır. Mehmet ya
nında taşıdığı bıçağı çekerek İsma
llin arkasından koşmağa başlamıştır. 
Beylik Fmıeri önünde İsmaile ye-~ 
tişen Mehmet, elindeki bıçağı olan
ca kuvvetile zavallının arkasına sap
lamıştır. İsmail kanlar içinde hasta
neye kaldırılmış ve suçlu yakalana· 
rak tahkikata baılanmışbr. 

KÜRKÇÜ 

DÜKKANI 

Nanemolla, damdan düşer 
gibi bana: 

- Tilkinin dönüp dolaşıp 
geleceği yer neresidir? .. 

Diye sordu: 
- Kürkçü dükk8nı .. 
Dedim, fakat, ben de sor-

dum: 
- Niye sordun bunu Üstad?, 
Gülerek şu cevabı verdi: 
- İ. Galib ll'!ne Şehir Tiyat

rosuna dönmüş de ...• 

KÖMÜR 

MESELESİ 

Bir gazetede su serlevha var
dı: 

.25 liradan aşağı kömür alı
namıyor Belediye de bu işe bir 
çare bulamıvor .• 

Nanemolla, bu serlevhayı 
okuyunca: 

- Buna şunu da ilave etmek 
gerek ki, nakarat tamamlanslll 
dedi: 

cHalk da bu yüzden kömür 
bulamıyor hele kömür taşı.ını
ya ucuz kamyon da bulunamı
yor Şinanay da.. Şinanay!... 

A. ŞEKİP 
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iMiZ 
Malatyada büyük bir heye

can ile karşılandılar 
'.E:l~Yalatva, 28 (A.A.) - Türk 1 
liiitv~ Kuru_mu tayyare ve para-

Iktısat Vekili 
---·---

Safrada temas ve 
tetkiklerde bulundu 

Bafra, 28 (A..A.) - İktısat 
Vekili Hüsnü f'akır dün buraya 
muvasalat etmiş ve kaymakam, 
C. H. Parti ve Belediye ve di-
1'er teşekküllere mensup bir çok 
:ıevat tarafından kaıısılannuş -
!ardır. İ.ktısat Vekili tazamızda 
halk ve tüccarlarla temasta bu
lunarak tetkikler yapmış ve ak
şam tekrar Samsuna dönmüşler- · 
dlı. 

iKDAM 

Ciğerci ve Amerika! 
Her akşam, kendisinden kedi

lere manca ald~ı.m, bizim ciğer
ci, dün ak~m baktım, atwun 
suyu aka aka, bana, Amerika -
dan bahsediyor: 

- Ah diyor, şimdi iş Ameri -
kada amma, oraya nasıl gitmeli? 
Ora_daki bütün ciğerciler, işkem
becıler, şimdi ihya oldu demck
tlı. Alimallah, çok geçmez, ora
daki ciğerci ve işkembeciler blı 
kaç apartman sahibi olurlar. 

l\lerakla sordum: 
- Niçin? Y c;ksa Amerikalılar 

son zamanda işkembe çorbası ile 
ciğer kebabı tiryakisi mi oldn -
!ar? 

c erı dun burava gel:ıniş ve 
:::~anda Vali Fahri Özen. ko
p . n, meb'uslarmu.z, Belediye, 
'.k ar~ı ve Halkevi başkanlarile as
n:'·rı ve mülki erkan teşekküller 
h ~nıessilleri ve 20 binden fazla 
ik ~ 

1 
.. ıle cıvar kövlerden gelen 

h ?.Y uler tarafından ·büyük teza
Y;::atıa karşılanmışlardır. Tay
b 

1 
e meydanında iradedilen hita-

e erden sonra parasiit ,gösteri-

AMERiKA 

leri yapılmış, biribirini mütea
lop üç paraşütçü 1.200 metreden 
ımuvaffakiyetle at~lardır. Coş 
kun alkışlar arasında yere inen 
bu genel.erin içinde bulunan Edi
be savın. bilhassa halkın devam
lı a!kı.şlannı top)amı.ştır. Hava 
Kurumunun tertip ettigi bu sü
rekli !hava seyahati şehr.imJzde 
adeta bir l:ıavraın günü vasatım.ıs 
ve sonsuz bir sevinç uyanciırmlş
tır. 

jlondraya hücum 

AFRI!< ADA 

Harp nasıl 
oluyor? 

Gülürnsiyerek: 
- Yok more be, kazın ayağı 

öyle değil! 
- Nasıl ya! 
- Nasıl olacak, (raftaki bir 

gazeteyi uzatarak) oku surasını 
bak! 

Ciğercinin gösterdiği yere ba
kınca ne görsem beğenirsiniz? 
·7n~ilizler Amerikaya gönder -
dikleri vüzlerce çocukla birlik -
te dün Je bombardımanlarda ö
liip yaralanmasınlar diye büyük 
bir nakli~,e gemisi ile binlerce 
kediyi Nevyorka yollamtslardır.• 
ibaresini okumavayım mı? Ne 
mutlu o kedilere!. 

K (Ba tarafı 1 inci savfada) 
si abıne'. yalnız vaziyetin siya
~f akıslerıni tetkik etmekle iktı
b a <'lıınemi.ş, bazı Ilotısadıi ted- [ 

'.1"leri de gözden geçirmiştir. Ka
bıne. demir ve celiık ihracatı ü
~crıne ambarı?<> vaz'ının tevsii 
ımkanını da düşünmüş ise de hic 
bir karar vermemiştir. 

Kabine içtianaından evvel Re
~icümJıur Ruzvelt, Harbiye, Balı 
. •Ye, Maliye nazırlarile, esliha 
i'alat müdürlerile ve ordu ve 
,~namna genelkurmay başkan
...u:ile gör•ö-.. tü" _ ... uş r. 

HARİCİYE NAZIC:ININ 
BEYANATI 

Vaşington. 28 (AA.) - Al
:nan - İtalyan - Japon paktının 
'lonzası hakkında ımatbuat kon
feransına beyanatta bulunan Ha 
riciye Nazırı Hul, ezcümle sun
ları söylemiştir: 

•- İmzalanan pakt uzun za
ıınandanberi mevcudiyeti malı'.ım 
olan münasebetleri daha vaz'h 
!bir surette meydana çıkarmak
tan başka bir şev yapmamıştır. 
Bu münasebat hakkında Birle
sik Amerika hükfuneti bir çok 
defalar nazarı dikkati celbetmiş 
bulunuyordu. Böyle bir paktın 
hazırlanımakta olduğu bir müd
dettenberi ıınalı'.ım bulunmakta 
idi. Birlesik Amerika hükıimeti 
devlet siyasetinin istikametini 
tav in ettiği zaman kev fi yeti ta
mamen nazarı itibara alrnı.ş 'culu
nuvordu .• 

Rull, beyanatına bir iv
ticvap sekli ~ermek istemediğini 
sÖV!iyerek başka bir şey ilave et 
llıekten imtina etmiştir. Öğleden 
~VVe! İngiliz sefirile görüstüğünü 
aS<Jik ederek, bu görüşmenin 

~_ırf Allantikteki yeni Amerikan 
U8leri ımeselesi etrafında cereyan 
ebnis olduğunu da ilave eyle
lllııstir. 

iUIERİKA BİR KIZAK 
ÜSTÜNDE! 

to Nevvork, 28 (A.A.) - Vaşing
ndan alınan ve mihverin Ja

~onya ~le akd<lttiiı:i pakt hakkın-
a endıse izhar eden ilk telgra

fında Ncvyork Da:ily News ııa
zete~inin mtıh:>biri diyor ki: 
, . Dun aksam Vaşingtonda ha
!ltirn olan fikirler Amerikanın 
~r ~ızak üstünde 

0

bulunduğu, bu 
t''zagın da Amerikayı harbe gö
urmive hazır olduğu ve harp 

Veva sulh hakkında b;r karar 
Verilmesini icap ettirecek buhra
nın Reisicü.mhur intihabından 
e':'Vel Patlayacağı merkezinde
dır. 

İ?iGiLTERE iLE YENİ ANLAŞ-
MALAR VE İŞ BİRLİGİ 

b
Vasington, 28 (A.A.) - Havas 
ı]d· . t t 
1 

ırıvor: Japonya, İspanya, -
ka ~a ve Almanya arasında as-
6 erı bir iş birliği tehdidi karşı-
ında Amerika ırnühim kararlar 

almak zamanının yaklaştığını his 
setnıektedir. 
bo..'!linyonlar ve Pasifikteki İn
Riliz .. 1 · · " us erının Amerikan kuv-
·b·ı:t1erile işbirli~i yapması daha 

uv"'k 
18

. 11 bır ehe.mmivet almıstır. 
y~r çok ıaskrri mütehassıslar, 

nızelan'ladaıı Singapur ve Ha 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ınişlcrse de bunların 84 ünün pi
lotu sağ ve salin1djr. 

Daily Telegraph da şu satırları 
yazıyor: 

Dünkü gündüz muharebeleri -
nin bariz vasfı İngiliz hava da
fi bataryalarının muvafiakıyeti 
idi. Bu bataryalar düşman filo -
Iarını dağıtıyor ve bunların geri 
dönmiye mecbur etmekle İngi
liz avcı tayyarelerinin muvaffa
Jayctli harekatta bulunmalarım 
kıyetli harekatta bulunmalarına 
imkan veriyordu. İşte bu ezici 
akamet üzcrindcdlı ki Alman tay 
yarclcri dün gece mutad gece bas
kınlarına dönmüşlerdir. Dün ge
ceki hava topları baraj ateşi 
Londrada şimdiye kadar duyulan 
en 'ddetli baraj olmuştur. 

Londra civarına yerleştirilmiş 
olan bataryalar semaya hakiki 
bir obüs yağmuru göncrmiş ve 
yolu Alman (i)oları!la kapamış -
)ardır. Sadece mün(erid b:r kaç 
tayyare o da çok yiikscktcn uça
rak nefsi Londra üzerine gele -
bilmişlerdir. 

Japon ve ita}.,. 
yan Nazırları 

(Ba•tarafı 1 inci sayfada) 
oka ezcümle şöyle demist:~: 
•- J apcnya kat'i bir adım at

ımıştır. Hükfunet Japon hayat sa 
hası meselelerinin hallini lemin 
etmek ve bu suretle dünya .!:>arı
sına hadinı olmak icin her sevi 
yapmıştır. Fa·]<at Jaconyanın bu 
maksadını •bazı meıınleketler an
lamaınıslardır. J aponva tahrik 
e<lilmedi_ği takdirde her hangi 
bir ıınilleti tehdit niyetinde de
ğildir. Bazı momleketler, barışın 
eski nizamın idamesi demek ol
duğunu zannederek aldanmakta 
idiler. Bu milletler. Japonyayı 
vazifesini ifadan men'e calısıvor 
!ardı. J aponyaıun bazı devletler
le olan ırnünasebetlerini ıslaha 
matuf bütün tesebbüsleri akim 
kalmıstır. Uzak Şarktaki islaha
ta ı:ıelince, Janonva bu meseleyi 
sulhan hal arzusundadır. Bunun 
Ja beraber, ani kararları istilzam 
eden hadiseler zuhur edebilir. 
Hükumet ve millet her türlü ih 
timali karşılamağa aınadedirler.• 
iTALYA HARJCJYJ·; NAZlRI-

NIN NUTKU 
Berlin. 28 (A.A.) - Stc-fani a

jansından: Dün üc taraflı ırnisa
kın imzası münasebetile Kont 
Ciano tarafından söylenmiş olan 
nutkun metni şudur: 

Bugün, İtalya, Alman.va ve J a
panyayı biribirine bağlayan b'! 
ımisak, sivasi. iktısadi ve askerı 
mesai birliiline müteallik resmi 
bir taahhüdle dünyanın yeni ta
rihinin yazılmıs olduihı bu sene
ler zarfında üç memleketimiz a
rasında mevcut olan menfaatla
rın ve gayelerin tesanüdünü tak 
viYe etmektedir. 

İtalya. Almanya ve Japonya 
bu yeni tarihin baslıca amilleri
dir. Bu tarihin faal kuvvetlerini 
temsil etnıi•ler .,,.,;; H<i ve askeri 

,.-efli an'anelerinden - kendi 
memleketleri dahıımde Yeni bir 
rnedenivetin esaslarını kurmak 
icin Jaz>m olan fezaili ve enerji
yi - çıkarmışlardır. 

~i~h1•0 k~dar k.uvvcllerin birles-
1 me .ne mus.ııt bulunacak bir 

an~asmanın cok yakında vapıla
~~gını tahmin etımektedirler. Ef-

---· İtalyan ve İngiliz pi-
lotl•rı arasında selam 

Lon<lra, 28 (AA.) - Reuter 
ajansının Mısırda İngiliz ordu
ları nezdindeki hususi muhabiri 
yazıvor: 

İtalyanlar. çöldeki bu harbde 
Almanlar gibi hareket etmiyor
lar. Bilakis İngiliz ve talyan 
kuvvetleri asil bir ruhla hareket 
etmektedirler. 

Tayyaresi, bir İtalyan tayya
resi tarafından düşürülen bir İn
giliz pilotu paraşütle atlaınıstır. 
Pilot paraşütle vere inevken İal
yan ayyaresinin kendi etrafın
da döndüğünü görünce ateşe tu
tulacağını zannetmişti. Hal!:ıuki 
İta! yan pilotu İngiliz pilotuna 
yaklaşınca dosca bir selam ver
miştir. Bunun üzerine sağ, salim 
yere inen İngiliz Pilotu şu söz
leri söylcmistir: cSizin gibi bir 
adam tarafından düsürülımiiı; ol
duğuma gam yemiyorum.• 
Muhaıbir yazısına su suretle 

devam edivor: 
Çölün ne olduğunu bil:ıniyen

ler İngilizlerin ve İtalvanlann 
nasıl tahril> edici şartlar icinde 
yaşadıklarını tasavvur edemez
ler. Cöl iki tarafın da merhamet
siz bir düşmanıdır. Ve taarnız 
vazifesini üzerine alan taraf bit
tabi daha ziyade ıstırab çeken
dir. Düsman kendisine ıınechul 
bir kum çölünde ileri ko1 larımı
zın iz'acı altında önünü ve etra
fını v<ıklava yoklava ilerilemek 
tedir. Graziani ordusu simdi ha
rekatına fasıla vermiş olımakla 
beraber, İngilizler kendisine is
tlıahat imkiını vermemekte. zi
ra İtalyan solcenahı İngiliz do
nanmasının atesine e:enis bir su
rette maruz bulunm:ı.ktadır. 

Gözü ile gör~n bir müsahidin 
söv lediğine göre. carsamba ak
şamı Si<li Barraninin denizden 
bombardımanından iki saat oon
ra alevler yıldızlı sl'!llavı hala 
avdınlatmakta idi. Nefsi Sid.i Bar 
rani sadece harabe halinde tuğla 
evlerden bir vıi!ın olduğuna gö-

karabilmek için mühim bir he
defe isabc ~ ettirmiş olmalıdıı. 

----<>-----

HiTLER 
(Bastaarfı 1 inci saııfada) 

tıl<ları bu tarihi günde samimi 
sel8mlarıını ve büyük Alman mil
letinin kazandığı zaferi nihai 
gayeye vararak büyiiyeceği gü
nün kabil olduğu kadar çabuk 
idrak etmesi için hararetli te -
mennileriınin ifadesini ekselfuıs .. 
Jarına iblağ ederim.• 

Führer aşağıdaki cevabı verr 
miştir: 

•Almanya, Japonya ve italya 
arasındaki aktedilen üç taraflı 
muahede münasebetile samimi 
selamlarınızı bıldiren telgrafınız
dan dolayı size hararetle teşek
kür ederim. 

Bu üç taraflı paktın, harbin 
genişlemecini istihdaf eden bü
tün planları gücleştireceğine ve 
haklı taleplerimizin tahakkukunu 
millctlerimize temin edeceğine 
kaniim. 

Japonyanın mes'ut bir istik
bale kavuşn1ası icln sanıinıi te
ıncnnilerimi takdim ederim.• 

OS~1AN CE'.\iAL KAYGILI 

Yeni 
ilk 

ittifakın 
akisleri 

(Başmakale.den devam) 
teşkil etmemistir. Ruzvell, bu it
tifa~a. bir cevap vermek ister gi
bi, lngiliz Büyük Elçisini ve A
merika Milli Müdafaa erl<ilnını 
kabul etmiştir; Hariciye Nazın 
Hull de •Japonyanın mihver dev
letlcrile ittifakının uzun zaman
danberi mevcut olan ve Ameri
ka tarafından harici siyasetini 
tesbit ederken esasen nazarı iti
bara alınmış bulunan bır vazi
yeti sarih hale kxıymuş oldu
öunu• beynn ederek. •İliın edilen 
ittifak muahedesi Amerika hü
kfı.melinin nazarında yJlardan
beri mevcut olan bir vaziyetle 
mahsus bir değişiklik, y:ıpma -
maktadır.• Demiştir. 

An1crika Ilariciye Nazırının 
bu sözleri, Japonyamn, Alman
ya ve İtalva ile yaptığı askeri 
ittifakın, Amerika için bir siirp
riz olınadığıuı gösterınektedir ki 
dot!"rudur. Amerika, Almanya, İ
talya ve Jap,onya arasında akte
dilen Antikomi.ntcrn pakt'ının bu 
iiç devleti bir araya ı:'<!tirdi_ğini 
biliyor ve onun içindir ki aylar
danbcri hummalı bir faaliyetle 
askeri hnzırhkları ~·apıyor. Ame
rikanın kendi köscsiue çekilip 
Avruna harbine seyirci kalabile
cen;ni sanan infirat(ı Aınerika
lılar, Ruıvcltin endişelerinin ne 
kadar haklı ve hazırlıklarının ne 
kadar doi'ru olduj:unu arlık şim
di aulaınış olsalar gerektir. 

~iındi Aınerika YC İngiltereyc 
tlüşen vazife, artık ayrı, ayrı ça
lışmak zaf teşkil edecei:i için, 
ev\'clii kendi aralarında sıkı bir 
ittifak ~ücude getirmek, Sovyet 
Rusyanııı kendi ittifaklarına gir
nıesini teıniıı etmek, Çine yar
dımda bulunmak, bütün iktı
sadi ve askeri kuvvetlerini &za
mi sür'atle en son hadidne çı
karmak olacaktır. Almanya ile 
İtalya, bir Amerika - Japonya 
harbinde, J'aponyaya ciddi hiç 
blı yardınıda bulunamıyacaklar
na eöre, bu ittifak, Amcrikaya 
karsı Japonyayı kuvvetlendirmiş 
değildlı. Amerika siyasetini ida
re edenler, bunu anlamış görü
nüyorlar. fii:imdi bütün nıcscle, 
Sovyct Rusyanm alacağı vazi -
yettedir. 

ABİDİN DA VER 
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Gemlik fabrikasının 
mat yapmak için 

verdiği iplikleri 
çürütüyorlar mı? 

.Jemlik sun'i ipek fabrikası 
çorap fabrikalarına iplik verrni
ye başlamı.ş ve tamamen yerli 
ipek kadın çorapları piyasaya çık
~tır. Diğer bazı fabrikalar da 
henüz tecrübelerini tamamla -
maıruı;lardır. Yakında bütün ço
raplar tamamen Gemlik fabri
kasının ipliklerile yapılrnı<Ya baş
lanacaktır. Yalruz Gemlik fal:ı-

Berline hücum 

rikası iplikleri parlak renkli ola
rak c;ocap fabrL'<alarına verdiğin
den bunlar çorapları mat renkte 
yapmak için boya:ınaktadır!ar. 
Fakat bu ikinci boya iplikleri 
Y~ ve biraz çürütmekte-dir Bun .... · un onune ~eçmek üzere 
b~dan sonra Gemlik fabrikası 
bızzat varım mat renkle i lik 
çıkaracaktır. P 

ispanya 
( Ba.ştaarfı 1 inci sal/fada) {Ba.ştaarfı l inci savfada) 

olduğu tesiri kendisine verilmek mektedir. Şayet bu olmazsa Al-
istenilen İspanya dahiliye na - many_a _plfınlarım tahalckuk ettir-
zırı Sumer, gecesini bir sığı - mek ıçın İspanyayı istila etmek 
nakta geçi.rmiştir. mecburiyetinde kalacaktır. Fa-

Dailv Telel(raph baş makale- kat Hitler, Ribbentrop ve Kont 
sinde Berlin oomıbardunanım Ciano bu ifratlara düşmeden ön-
bahis mevzuu ederek diyor ki: c~ müsait tekliiler yaparken, bel-

«Alman hükWııet merkezinin ki de Cebelüttarık'ın İ.Sı;(ali ve 
maruz kaldığı hasarın ehemmi - Fasa doğru bir l(enişleme vaid-
yeti, azi sansürünün bu_ hiicum- !eri ile Surner'i ikna teşN>bürun-
lar hakkında cihan e[karı wnu- de bulunuyorlar. Gcstabo men
miyesine malumat vermek isti- subini büyük İspanya şrhirlcrin
ycn Amerikan muhabirlerine ına- de topfa'1mışlardır. İspanya mih, 
ni olmasile aşikardır. ver devletlerinin bir tecavüzü _ 

l\1ukabelei bilmisil lehine iz- ne mukavemet etmiye karar ver-
har edilen İnP'iliz efkfırı umu- diği takdlıde bu teşkilat İspan-
miyesine cevap olarak, gazete, in- va '·in büyük bir zai sebebidir. 
safsız blı düşmanı mağlup etme- Mihver devletleri, mihverin Fas
nin en güzel yolu ona iyi muame- ta yanacağı bir müdahaleye İn-
le etmemek, Nazi dehşetine ni- giliz kuvetleri mukavemet ede-
hayet vermenin yolu da o deh- cek olursa bu suretle İtalyanla-
şctin tatbikine hizmet eden fab- rın Mısırda. yaptıkları hareket -
rikaları tahriptir. Diyor. Bu tah- lerin kolaylaşacağını tahmin et -

mi.ş olmaları muhtemeldir. 
rip hareketini devamlı surette ya- ____ ------------
pan İngiliz hava kuvvetleri oka- !!••••••••••••• 
dar iyi neticeler aLnışlardır ki, 
Suo'l petrol sanayiinin yüz
de doksanı şimdiden ağır ha
sara uğramıı;tır. Rhin havzasın
da istihsal yüzde 30 düşmüştür. 

Nevvork. 28 (A.A) - Nevyork 
Ti:mes gazetesinin Londra muha
biri vazıy<ır: 

•Londranın hava müdafaa ter
tibatı daha seyyal bir şekilde ol
mak üzere, yenHlen teşkilatlan
dırılıyor gibi görünmektedlı. İn
giliz hava kuvvetlerinin Alınan -
ya üzerine yapmakta oldukları 
akınlara gelince, İngil~zlerin .. ha-ı 
reketlerinden anlaş:Jdıgına gore, 
Almanların İngiltereyi istilaları 
gittikçe müskiilleşen bir iş ol
maktadır. Simdi gecelerin uza
makta olduitu bu mevsimde bil
hassa Amcrikadan akın etmiye 
başlı)'Bn tayyarelerin hava kuv
vetlerini takviye ettiği bir dev
rede uçuşa müsait ber J:"eCe İn
gilizlerin A!manyadaki hedefler 
üzerine akın yapacakları anla -
şılmaktadır.• 

Beyoğlu, İstiklal Cad. 
283 Hacopulos Pasajı 

karşısında 

BAYAN 
Mağazası 

TERKİ TİCARE'J 
DOLAYISİLE 

Yarından itibaren 

ÇANTA, ELDİVEN ve 
ÇORAPLARINI 

Fevkalade tenı.ilitla 

Satışa başlıyor. 

Fırsattan istifade 
EDİNİZ 

SAYFA-3 

Sağ ol! 
B arb~ros ihtifalindcn son-

ra, lstanbul Vafüi ve Be
lediye reisi Dr. Lutfi Kırdar, 
Beşiktaşta, yeni ) apılan Abbas
ağa parkını açtL Dünkü mctrü.k 
bir mezarlı~ harap ve kasvetli 
yerinde, bugün ruha insirah ve
ren güzel, temiz bir bahçe yük
seltiyoruz. Parka nazır evlerin 
arsaların kıymeti hemen artmış, 
bütün civar balkı, boğaza nazır 
güzel manzaralı bir yerde din
lenmek, hava almak, eğlenmek 
imk8nını bulmuştur. 

Açılış merasiminde ben de bu
lundum ve bir manzara pek ho
~umıı gitti: Yüzlerce çocuk ve 
genç, muhterem Doktor Lfıtfi 
Kırdarın etrafını sımsıkı sardı
lar; sözlerile, yüzlerile, hareket
lerile ona teşekkürlerini bildir
diler. Bu içten gelen, maswn so 
:"1:nç ve şülı:ran tezahürleri, ballı: 
ıçın çalışmanın en büyük mane
vi mükafatıdır. Halkımız, asla 
kadir ve kıymet bilmez dei?il -
dir, nankör değildlı. Kendisinin 
iyiliği için çalışanlan sever ona 
karşı sevgi ve minnettarlık• bes
ler, kendisine hizmet edenleri da· 
ima ha:vırlıı yadeder. 
. _İstanbul valisi ve Belediye Re
ısı, kadın erkek, ihtiyar, genç ve 
çocuk bütün Beşiktaşlıların sev
gisini, şükranını kazanmıştır: 

~ünkü onlara Abbasağa par~ 
hediye etmiştir; Beşiktaş kay-' 
makamlığını, Dolmabahçe sara
yının eski yaverler dairesi gibi 
güzel, temiz, bahçe içinde bir ye
re nakletmi tir; Biiyük Türk A
mirali Barbaros'un türbesinin 
etrafını açıp orasını denize kadaı 
uzanan bir park haline getirmi
ye başlamı<tır. Onun içindir ki, 
dÜn, Be iktaşın her tarafında, 
şu hayır du<\ ile karşılaşmıştır: 

- Saii: ol! 
Lutfi Kırdar, çalışıyor ve ba

şardığı işlerin manevi mükfila
tını da hemen görüyor. Ne mut-
lu onat. A. D. 

Florya barında 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

bilin içinden fırlamış "" lkadının 
üstüne atılarak muhtelif ""de
rinden ağır surette yaralamı.ştır. 
Kanlar içinde yere yuvarlanan 
kadın imdadı sıhhi otomobili v le 
;Belediye hastanesine kal<lırılanı.s. 
Kemal kanlı bıçaiı:ile yakalan
mıştır. Neriınanın yaralan ağır, 
hırvatı tehlikededir. Kendisine 
ameliyat yapı.l.ıruştır. 

Zabıta ve Adlive tahkikata bıış-
1.aınıştır. 

Karadeniz Bugün baştan başa bir heyecan kasırgası 

(BastaaTfı 1 inci saııfada) 
doğru meylediyordu. l!ındiçini 
dekJ üslere ve tayyare meydan
larına tevcih edilen son Japon 
darbesine Almanya ve ita1'•anın 
tam malfı.mat ve ımuvafakatile 
tevessül edildiiı:i de aşikardu 

Avrupa ve Asya kıt'alarındak.i 
toprakların mihver devletlerile 
Japonya arasındaki taksiminin 
sarahatle tayin edilıınediğine isa 
ret eden muharrir makalesine 
söyle devam etmektedir: 

·Avrupanın şark hudutları Po 
lonyada Almanya ile Sovvetler 
arasında tesblt edilen si vasi hu
dutla ve bel!<i de şimali Bukovi
na ve Besara·bvanın SoV)'<:!tlere 
ilhakile Romanvada teessüs e
den hududa tekabül edebilir. Fa
kat Karadenizin bir hendek mi, 
ydksa bir yol mu add<"C!ilmesi la
Z111Il geldiği ve Uzak Şarkın ııarb 
hudutlarının nerede durduğu hiç 
sarih dıeltildir.• 
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ilk Turkçe sozlü 

Sinemasında Şaheseri: 

Holmes Şeri ok 
(KRALIN HAZiNESİ) 

İİl•llllİAvrıca: .. Renkli manzara - Z veni Fob dilnya ıu-etesi 
Bugun saat 11 ve 1 de tenzilatlı halk matineleri İll•• 

Bugün SA K A R YA Sinemasında 
Talih Güneşi Polis pençesinde 

FREDERIC MARCH - J'ACK MULHALL 
JANET GAYNOR tarafuıdan hissi, müesalı ve he-

tarafından (Fransızca) yecanlı görülmemiş bir film 

Bugün SARA Y Sinemasında --

AL l C E FAVE Büyük Cas filminin 
cazip mümessilesi 

Hollywood'un en güzel yıldızlan ile CONSTANCE BENNET ta
rafından ya.ratılan FRANSIZCA SÖZLtl' 

KANATLI KADINLAR 
Aşk ve hayat için mücadeleyi tasvir eden bir filin tı· t . 

FOKS JURNAL balih 
. ave en. 

.. azır haher !eri. 
Bugun saat 11 de tenzilatlı matine, 

Taksim Sinemasında 
Mısırlı San'atkar Fatma Ru"" er.dl T nin Herkesi, 

bilhassa trencliği alfiltadar eden şaheseri: 
d arı .umumiye Amerika larafın

an J ·ı ngı tereye vap lan vardımın 
arttırılmasını bl mekledir. 

MOLOTOF 
(Ba.~tarafı 1 inci srnıfadcı.' 

:a.;;.ondra, ~8 (A. \.) - Sovyet 
laf ya llarıcıye Kamiseri Molo
va' BB~~leşık Arnc,rikanın Mosko
b 

1 
~ uk Elçıs Steinhorl'ı ka-

u etıniştir. 

Bu muazzam tcceddü.d isinde 
üç millet. anudane, anlaşılmaz ve 
muzlim husumetlerle carpışınış
lardır. Bu iic millrtin vasamak 
c'n teneffüs etmcğe ihtivocları 
vardı. Bu ihtiyaclar, çocukları 
icin calışmnk ihtiyacı, milletleri 
için saha ihlivacı idi. 
Dünyanın mennbi ve vesaitini, 

inhisar altına almıs olan muaz
zam imparatorluklar, hava, saha 
ve saivi bu üc ıınilletten esir
ııemek istemislerdir. Onların ar
zusu mübrem bir S<lkilde bizi e
zen en iptidai hayat ihtivaclarını 
temin etmemize bile mani ol-

ıınak idi. ı 
Son seneler zarfında İtalya, 

ı Almanya ve Janonva arasında 

ihdas edilen ve buııün bu üç 
milleti biribirine bai!'lavan tesa
nüdün menşeleri ve kuvveti, 
yapma.ğa me<lbur kalrnıs olduğu
muz ve vapmağa davam edeceği 

ırniz mücadele<ledir. l 
Bu tesanüt, muvakkat bir dip-

lomasi hesabına müstenit bir ve
oika dei!ildir Tarihi bir vaziye
tin iiatresidir. 

ı - Hiristiyanlann yortularından. 
2 - İskambilde bir kAğıt cinsi, hay
ret edatı. 3 - Amerikada. bir devle
tin merkezinin ilk kısmı, zam. 4 -
İçtiklerirnizden, cemi edab.. 5 - Ço
cukların yemeğinin yarısı, kısa za
manın tersi, telefonda söylenir. 6 -
Bazı hayvanlarda bulunur, utam-la 
cak sey. 7 - vurmaı iki harf yan
yana. 8 - Bazı göçebelerin ikamet
gMıı, intisabı var. 9 - Menelme, bir 

Dünkü balmMl&llm balledllmlt ıekll: 

yerde mevcut. 
Yukarıdan apğıya: 

1 - Bir clnı l!Ac. 2 - Değirmen, 

bir hartin okunuşu, 3 -İdman faa
liyetleri, anlatma, 4 - Bir harfin 
okunuşu, bir kuş. 5 - Bir devletin 
merkezi, güzel san'atin tersJ, 8 _ 
Fransa~a bir şehir, bir Ermeni ismi. 
7 - Agır IAtfo, ismin tersi, a _ Zey
tinyağile me~ur bir kasabamız. 9-
T~are.. 

SAADET YUVASI 
Çok alkış ve takdir kazanmaktadır. Gerek me,·zuu ve gerek oy
nanış itibarile hakikaten mükemmel olan bu filmde FATMA 
:RÜŞDI'nin kalblere hitap eden yakıcı şarkılarile şark sazı da 

' seyircileri heyecanlandırmaktadir. 
have olarak: Mısırdan tayyare ile gelen son harp harekatını 

gösterir sinema ,gazetesi 
Seanslar: 11,15 (tenzilatlı) - 1,45 - 4.15 - 6.45 - 9.15 

' 
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KENDiN BiRiKT~R .. ___________ 1'411 IJUı.AMlYEL};KI : 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lin 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 375<J.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 
Keşidelu: ı fUba t, 1 mayuı, 

1 ağustos, 1 ikınciteşriıı tarih
lerinde yapılır. 

Beykoz Askeri Safınalma Komisyonundan 

110 
130 
135 
1000 

1 No. dökme 1<>ba chalk ve kuleli> 
2 No. dökme ooba (lıalk "" kuleli> 
3 No. dökme soba clıalk ve kuleli> 

1100 
400 
400 
400 

Soba borusu 
Boru dirseği 

Soba tahtası 

Boru şapka& 
Maşa 

tOO Xürek 
1 oo Saç mangal 

1 - Askeri ihtiJ'ac için yulcanda cl ns ve miktan yazılı 1<>ba ve malume-
li pazarl.ıkla satın alınacaktır. 

2 - İhale S(inü 2 leşı:inlevvel 940 ı ünü saat 5.15 tir. 
3 - Takarrür edecelt flat ilzerinden teminat.ı kat'iye alınacaktır. 

4 - Taliblerin Beyltazda Halk Par tiııinde satınalma komisyonuna mür.ı
caatlıın. (9094) 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan: 
Hllı.lan Cbud - ----
82014 kilo 

4127 • 
887 • 
t87 • 
887 • 

Benzin 

Malt.ine .Yalı 
Gresi 
Valvarin aade 

• lı:auçuklu 

&87 > Gaz 
1 - Askeri !Ml.Y~ loia lilsa:m elan nlı:anda lllllıtan yazılı N n ben

.mın Te ..ıre pe.urlıkla u&m aJmacakbr. 
t - f.- maddeler A7ft ır.yn IJaale edilebWr. S...I 15 d..ıtr. 
3 - Fuarlık ~ti .ı/ıetrlnienel/940» &'inii .aM 15 d..ıtr. Taliplerin 

ile~- ..., Mina Uaı.iıı;roaana miineaai!an. (HSh 

lstanhul Asliye 4 Uncu Hukuk Hakimliğinden : 
Kostantin Papayani vekili a

vukat Miltivadi Maidi tarafın -
dan ölü Yani kw Efimiye An
donyadi mirasçıları.ndan Amil -
yan.as AJ.gustidi, Y anko İstepan 
ve İstanbulda Balık Pazarında 
~erci Hırl<ıto Emilyanidis a -
leyhlerine açılan alacak davası
nın yapılan muhakemesi sır&Sı.n
da: 

Müddeialevhlerden Hıru\o E
milyani<lis hakkında çıkarılan da
vetiye bila tebliğ iade edilmesi 
üzerine mahkemece mumaileyh 
Hıristo hakkında ilanen tebliııat 
icra edilmesine rağmen mahke
meye j(Ününde geJmedii(inden 
bu defa gene mahkemece Hıristo 

hakkında #(lyaben muhakemenin 
icrasına ve kendisine gıyap ka
rarı tebli,ıt ettirilmesine ve gene 
bu tebliğin ilanen yapılmasına 

ve kendisine bir ay mühlet ve
rilmesine mahkemece karar ve
rilın.iş olduğundan bermucibi ka
rar mahkeme ı:?ÜJlÜ olan 21/10/ 
94-0 saat 14 de yukarıda adresi 
yazılı Hıristo Emilyanidis yazılı 
gün ve saatte mahkemeye gelme
di~i veya bir vekil göndermedi
ği takdirde; hakkında gıyaben 
muhakemeye devam olunacağı 

ve ~bu ilanın bir suretinin mah
keme divanhanesine talik edil -
di~ ilan olunur. (29384) 

Beykoz askerf satın alma komisyonundan: 
1 _ Adrs! lb"1aç için. ~ :raal m•h•me -lıJı:J.a atm abaa-

cakt.ır. 
2 _ Pazarlık (ilntt 3-teşrinienel-940 f(lnü saat 15 dedir. 
s - Taltarrlir edecek fiat üzeriD den teminatı Jı:at'iye alınacaktır. 
.f - Taliplerin .Be;Jl<oıda Bark kariJSlllda lı:<ll". satın alma komiqonuna 

nıllracaaUan. (9228) 

)liktan (lln5I ----
16 Büyük plfın.ya 

32 Adi burgu 
3~ Amerikan burgusu 
32 Boynuzlu ıenil rende 
16 Küııtere 

60 Kollu bıçlcı 

100 El destere&i 

150 El keseri 
16 Nif'lll keş 
f~ İzmir kalemi 
60 Delik Jı:alemi 

32 J\lakkap kolu 
MO Malı:kap kalemi 
32 Tesvi;re ruhu 
82 Salml 

150 Duvan:ı malaa 
l.6Q TlllÇI. çekel 

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

1648' m. 128 l{m. 120 Kw. 

29 Eylul Pazar 
8.30 Program 
8.35 Hafi.f program (pi.) 
9.- Ajans haberleri 
9.10 Ev kadını - yemek listesi 
9.20 Hafif musiki devamı 
9.30 Kapanııı 

* 
12.30 Program 
12.33 Türk müziiti 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Türk müziği 
13.25 Radyo salon orkestrası 
14.30 Kapan~ 

* 18.- Program 
18.03 Radyo caz orkestrası 
18.50 Türk müziği 
;J.30 A ians haberleri 
19.45 Fasıl Heyeti 
20.15 Radyo gazetesi 
20.45 Türk müziği 
21.15 Kmı1J1ima (kahramanlılt 

menkibeled) 
21.30 Opera musikisinden ör -

nekler 
22.30 Ajans haberleri 
22.50 Cll2lbant (pl.) 
23.25 Yarınki program 
23.30 Kapanış 

lstanbul Levazım Amir
liği Satınalma Komisyo

nu llAnları 

Bin kilo mühür kurşunu alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 30/9/940 
pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alına komlııyonUD
da yapılacakt.ır. Tahmin bedeli 480 
lira ilk teminatı 86 liradır. Nümunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin bel
li saatte komisyona gelmelerL 

(447) (9220) 

• 
6000 Jı:ilo bal.Ye ipi ve 1000 kilo 

kınnap alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 3/10/940 perşembe günü saat 
14 de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 7650 lira ilk temina
tı 573 lira 75 kuruŞtur. Nümuneleri 
komisyonda görülür. İsteklil.,.in ka
nun1 vesikalarile belli saatte komis
yona ıelmeleri. ( 426 - 9074) 

Jf-
6000 kilo kadar san sabunlu kö

selenin pazarl;Jda eksiltmesi 2/ 10/ 
940 çarşamba günll saat 14,15 de Top
hanede İst. Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapıla!'akbr. Tabmjn 
bedeli 19,200 liradır. İsteklilerin ka
nunı \.esikalarile belli saatte komis-
yona &elmeleri. ( 420 - 90i8) 

* 
On bin kilo kadar oen valı:ete alı-

nacolı.tır. Pazarlılda eksiltmesi 2/10/ 
940 ~·r~mba gıinil saat 14 de Top
hanede İsi. Lv. AmirUiö salın alma 
koınisyonunda yapııacaktır. Tahmin 
bedeli otuz biıı liradır isteklilerin 
"elli ~atte konJ.t:,)'·c.:ıa gelmeleri. 

(4l:l - IKl69) 

* ?'000 kHo kadar sarı vak.ete alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2/10/ 940 
(arşamba günü saat 14,30 da Topha
nede İst. Lv. Amirliği. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 20,475 lira ilk leminat.ı 1535 
lira 62 kurustur. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile belli saatte komisyona 
ıelmeleri. (422 • 9070) 

* 21 ton kaşar peyniri alınacaktır Pa
ıarlıkla eksiltmesi 2/ 10/ 940 çarşam
ba günü saat ıs de Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satın alına komisyonun
da yapilacaktır. Tahmin bedeli 15,750 
Ura ilk teminatı 1181 lira 25 kuruş~ 
tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
isteklilerin kanuni vesikalari.le belli 
saatte komisyona ııelmeleri. 

(424 - 9072) 

Adet ---700 Soba borusu. 
150 Alafran&a dirselc. 
50 Kürek. 
15 Mangal. 

Yukarda yazılı dört kalem soba 
borusu ve saire 1/10/940 aah ııünü 
saat 15 te Tophanede Lv. Amirliği sa-
1lnalrna komJs:yonunda yapılacaltt.ır. 

İsteklilerin belli saatte nümune ve 
teminaUarile komisyona gelmeleri. 

451 - 9286 

* Dokuz milYon alüminyum çadır 
düğmesi alınacaktır. Pazarlıkla eksilt.. 
mesi 3/ 10/ 940 perııembe günü saat 
H,15 le Tophanede İırt. Lv. Amirli.ti 
satmalma komioyonW>da yapılacak
tır. Tahmin bedeli 38.700 lira, kat'! 
leminatı 5805 liradır. Nümunesi ko
misyonda görülür. Taliblerin kanuni 
vesikalarile belli ..,. ite komisyona 
ıeJn:ıeleri. 449 (9264) 

İmtiyaz Sahll>i ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. BasılcbğJ ye~ 

SON TELGKAF Baswıevi, 

iKDAM 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN : 
Mükellefin adı ve soyadı işı 

--- ----
1 - Mahmut Kasabba~ı 
2 - Kosti Zaharol 
3 - Ali oğlu Öm cı 

4 - ~1uh iddin 

5 - Dim it r i Côma 
6 - Hüseyin Oral 

7 - A\•ram ve Yako V31 
8 - F uat Selim Kutman 
9 - Ömer Kadayıfçıoğlu 

l O - Garbis A vadili 

11 - Yani Panoyltidis 
12 - Ertuğrul Harla 
13 - > > 

14 - Ahmet Tuğrul 

15 - Hiristo GiHgoryadi.e 
18 - Burhan 

17 - Habib ve Dest.iman 
18 - Ali Ergin 
19 - Hüseyin Dayı 
20 - Vasil Efistriyadis 
21 - Kurt Cemer 
22 - • • 

23 - Hasan Çavuşçu 
24 - Sernpe Keoper 
25 - Neticeli Sait Evrenser 
28 - Fihone 
27 - Ahmet 

28 - Ardaı benci 
29 - İsmail Hakkı 
30 - Boğos Varzebetyan 
81 - Osman 

Börekçi 
T trzi 
K Ltodura tamiri 

Dökmeci 
B ak kLI liy e ar djyesJ 

Buz, Gaz 

Tuhafiyeci 
Somyai nı.a 'i 

Peynir ve mezeci 

Teni 

T C'r.l i ve örilcti 
Mühendis 

• 
J.1uakklp 

T erzi 
Berber 

Kahveci 
Boya tüccarı 
Berber 
Kundura a1elyesi 
Mobilye imali 

• 
Manav 
Terzi 
Saat tamircjsi 
Nikel5jcı 

.Aşçı 

Kahvehane 
Takunyacı 

Nikelaj 
Kahveci 

Mahallesi Sokağı 

YeniıCaın i Camii Cedit 
Yenicami Fermeneciler 

1-lacı Mimi Rasi Gül 

No. sı 

17/ 2 
42 

2/ 1 

Hacı 1\-ıi.m.i Kun1baracı yokuşu 10 
Mi.i ryyct Zade Ayna lı lokanta 
Jıı1 i..ieyyet Zade Karaoğl an 

11 / 3 
18 

1'-füeyyet Z<:ı de Yüksekkaldırım 

Mücyyet Zade > 
Jiacı Mi&ıi Necati Bey 

4b 

17 
207/ l 

Yenicami > Küçük Pamuk- 6 
yan han 

> HaFaççı Ali 39 
» Tilptas Han 1/ 1 
» > > 1 / 1 

» Assikur Ziyoni .f.3 
J eneraJi Han. 

> Harac;çı Aıi 

H::ı.ci Mimi Necati Bey 

Yenicamj Fermeneciler 
> Ferın~neciler 

Mtieyyet Zadt Necnti Bey 
> Sarnıçb Han 

Mtieyyet Zade Serdarı Ekrem 
> Karnanto Han 

> Necati Bey 
Ycnicami Fermeneci1er 

Mucyyet Zade Necati Bey 
Yenicami Zincirli Han 

'Pılüeyyet Zade Zürera 

Yenicami 
Hacı Mimi 

Yen1ca.mi 

• 

247 

58 

8 

116-118 
47 
21 
36 

4 

20 
144 
J05 

3/1 
5 

65 
55. 

32 - Jak Ruban Kayma 
33 - Maruf Kişmlr 

Her nevi banyo ve ın.uıluk 
Tiyatrocu 

> 
Haci Mimi 

!4Ueyyet Zade 

Camii Cedit 
Boğazkc>sc ıı 

Eyubi Han 
Kardeşim 

Tersane 
Karabaş Deresi 

1 
31-33 

83 
38-40-42 

19 34 - Foti 
35 - Kurt Cemer 
36 - Salime 
38 - Mihal 

39 - Elis Asdl 
40 - Recep 

41 - Geno Dido! 
42 - > > 
43 - Yunus Gülen 
44 - Dimitr~ C1lına 

45 - Artin Semercioğlu 
46 - Bogos Varzebetyan 

47 - Ll.z Haidis 
47/ l - İsak Hayim 
48 - Ardaş Esenci 
49 - Mehmet öze 
50 - Salahaddin TornaC1 
51 - • > 

52 - Firet Ender 

53 - Hüseyin Koç 
54 - > > 
55 - > > 
56 - İhsan Neptiln 

57 - Niyazi Günder 
58 - LOtfi Kllhya 
59 - YLışafo Manase 
60 - Yusuf Ayten 
61 - Keğam Mirasetyan 
82 - Piliıton ve Llgor 
63 - Süleyman Faik 

KundUl'acı 

Marancoz 
.Aşçı 

Yağ deposu 

Muakkip 
Terzi 

Tüccar terzi 

• • 
Marangoz 
Bakkaliye 
Nilc elajcı 

• 
Dokumacı 

Matbaacılık te!Mllıl:ı 

Kahveci 
Terzi 
Tornacı 

• 
Komisyoncu 

Kahveci 

• 
• 

Pergel yapım evi 

Sobacı 

Tiyatrocu 
Ter:ıi 

Aşçı 

Terzi 
Kazmirci 
Llstik ayakkabı lmaU 

M - Hasan Fehmi Kahveci 
65- > > > 
66 - Süleyman Ancılar Kunduracı. 

~7 - Tahsin Tokses ve Celil Tunca. Tavukçu. 
68 - Yorgi Mavridis ve S. İçkili lokanta 
89 - Dursun Karak:aya Kömürcü 
70 - Aleksandr Hirge Tüccar 

• 
Sarnıçlı R::ı.n 

Kamanlo han 
Yenlcami Fermenec~ler 87 

> Pe!'\'.cmli S . Se!Aııik 10 

• 
• 
• 

Han. 
Kamont..1 Han 
Haraççı Ali 

Fermeneciler 
» Fermenceiler 

Müeyyet Zade Arap oğlan 
'4.üeyyct Zade Aynalı Lokanta 

YcnJcami Keresteci Vasil 
> E:yubl Han 

> Tersane 
> Camii Cedit 
> Camii Cedit 
» llaraççı AU 
> Camii Cedit 
> Camii Cedit 

> 

Hacı Mimi 

• 

A.ssikuraziyoni 
Jeneral Han. 
Lüleci Hendek 

> • 

2 
8/l 

65 
65 

22-24-26 
11 / ! 

8 
3/ 1 

3;: 
21 
65 

8/1 
76 
76 

83 
41 
37 

• > > 39 

• Kumbı:ı.racı yokusu 39 

> Boğazkesen 51 
> Karabaş deresi 38-40-42 

Mücyyet Zade Necati Bey 35/ 
> Kemera ltı 10 

• 
• 
• , 

Necati Bey 
İzmirlioğlu Han 
Kemeralt1 

Serce 

77 
3 

78- 8• 

5-11 
» > 6-11 
> Aynalı lokanla 33. 
> Kemeraltı !5 

Yenicanıi Yilksekkaldırun 80 
Hacı Mimi Yüleci Hendel<: 75 

Yenicami Büyük Tünel Han 1-3 

2 No. lı itiraz! komiSJ'onunun 5/ 12/ 939 lari.b ve 2397 sayılı kararile tadi1en tasdik. 
71 - Od isea Corci Berber 

• 
Yenicami Fermeneciler 

72 - • • 
73- > > > 
74 - Eınell:ros Koslantinidiıı Lokanta 

Tcln)'İ2 korniSJ'onunun 4/1/939 bı ritı ve 7048 sayılı nakzl kararı . 

• 
• 
• 

• 
• 

Haraççı Ali 

187 
167 

169-17: 
28 

'15 - Maks Volf ve şeriki. Komisyoncu Yenicami Jeneral Han. 44 
78 - Muslul<:cu Leon. Bürüncilkçü veres<!Si > Ömerağa 1 
'17 - Raol Sitepovic Tüccar komisyoncu > Manhayım Han. 1-2 
78 - Ali Haydar Aktar > Perşembe Pazar 101 
79 - Aleksandr Delıüps KomisJ'oncu > Büyük Tünel Han 11 

80 - Ölü Acıstval Jı:arısı Vahel Val • • Sinesan Han 12 
81 - Ali Maballcbicl Yenicaml J\le!ımet Ali Pap ban 2 
82 - Mehmet Akhazan Kahvecj Haci Mimi Sırakasaplar 10 

Temyiz komisyonunun 28/8/940 tarih ve 6889 sayılı nakzJ kararı 

J\.Jatra.h Raunc 

720 
117 
13.50 

120 
84 

240 

72 
192-48 
135 

76 

300 
30 
67 

230 

285 
187.50 

243 
225 
640 
108 
}80 
180 

200 
200 

90 
ll4 
87.50 

225 
240 
114 
202.50 
630 
304 

48 
180 
140 
135 

1~6 

60 

155 
155 
180 

84 
72 

IJ4 

256 1 
'· 

135 
2:5 
ro 

]48 
37.50 

106.08 
60 
38 
g1 

120 

36 
304 

48 
90 
84 
85 .33 
75 

48 
48 
84 

300 
1260 

60 
1500 

·t78 
978 
360 
380 

39:5 
216 

•961 .., 
184.50 

2500 

4.73 
7 .31 
0.23 

32 94 
11.91 
40.93 

15.71 
85.59 

6.29 

19.93 

109.48 
18 .85 
18.71 

69.00 

42.31 
65.62 

85.05 
81.28 
57.40 

2.40 
72.00 
54 .00 

29.00 
29.83 
13 .99 

0.56 
6.27 

21.79 
16.17 

l.87 
81.80 

252.00 
91 .20 

2.36 
~4.00 

l 1.22 
50.59 

31.69 
5.97 

0.05 
0.05 

54.00 
1.32 

17.81 
19.96 

4.21 
44.01 
78.70 

6.68 
42.94 
10.88 

12.51 

11.10 
0.73 

17.95 
24.00 

10.80 
36.72 

6.04 
9.98 

21.47 
38.40 

6.93 

9.85 
2.72 
7 62 
9.41 

11582 
6.02 

680.20 

179.12 
342.30 

51.78 
172.35 

35.55 
86.40 

688.90 
52.44 
300.00 

31!.44 31.92 
960.30 217.87 

Buhran 

0.95 
1.46 
0.05 

6 .5~ 

2.38 
8.19 

3.14 
17.12 
1.67 

3.99 

21.90 
3.37 
3.74 

13.80 

8.4"6 
13.12 

17.01 
16.26 
11.48 
0.48 

14.40 
10.80 

5.80 
5.9ı 

2.8t 
0.1" 
l.! .5 

4.ıa 

2.' .3 
O.J7 

)6.36 
50.40 

18.24 

0.57 
10.80 

2.24 

10.12 

6.34 
1.13 

O.Ol 
O.Ol 

10.80 
0.28 
3.56 
3.99 

0.81 
8.80 
15 .7~ 

1.33 
8.59 
2.18 

2.50 

2.22 
o.ıs 

3.59 
480 

2.18 
7.34 
1.21 
2.00 
4.29 
7.68 
l.39 

1.97 
0.54 
1.50 
1.88 

63.16 
1.20 

ll2.04 

35.82 
68.48 
10.36 
34.47 

17.28 

10.46 

43.58 

Zam 

5.68 
J.32 
0.04 

5.93 
2.14 

3.59 

3.37 

0 '19 

12.96 

5.22 
5.37 
2.52 

14.72 

32.83 

0.88 
64.80 

2.02 
18.21 

0.24 

3.59 

2.00 
0.13 
3.23 
4.32 

6.61 
1.09 

3.42 

1.25 

1.77 
0.49 
1.35 

23.70 

800.0t 

940 

• 
• 
• 
> 
> 
939 

• 
• 
> 

J 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
938 

• 
> 
> 

> 

• 
• 
> 

• 
> 
> 
> 
937 
> 

• 
> 

• 
• 
931> 

• 
• 
• 
937 
94-0 

• 
939 
> 
938 

• 
• 
> 
> 
> 

• 
939 

• 
• 
938 

• 
• 
939 

• 
93e 

• 
937 

> 

• 
• 
938 
937 
939 
934 

935 
936 
938 
936 

927 
936 
927 
934 
929 

932 

Yuk.anda isimleri yazılı ve vergi miktarları gösterilen Galata Tahakkuk Şubesine ait mükelleflerin ikamegtAh ve ticaretgah adreslerinde buluna-
madıldan yapılan araştırma ve polis tahk ikatı ile anlaşılmakla 3692 No. lı kanun mucibine~ tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (92421 

İstanbul A•l.İ.Y" Birt.ııci Ticaret 

Mahkemesinden: 

İslanbulda Malımwlpaianın üst ba-

J 

ruıdn 39/41 numaralı ınalaza sahibi 

İbrahim Ethem tarafından alacalı:lıla

nna lekli1 olunan konkurdatomm laa 

diki için evrak ınaa memurluğundan 
mahkememi>e tevdi edilmiş ve bu 
i,ıin tetklki için de 14/10/ 940 paıar
l<:si saat 16 tayin kılınmış olduğun

dan konkurdatoya itirazı olanlann cel 
sede hazır l>ulunabilecekleri ilim olu
nur. ~40 - i04 

ı L•yll 
.•• Erlr.•lt 

Taksimde 

Yeni Kolej 
İLK - ORTA -

Sır•••lvller 86 -
LİSE 

YENi AÇILDI. 
MüdüMl - Eaki Şifi1 Terakki Direktöru M. Ali H~t Km:ıı. 

HWIWliyetl~..ri: YABANCI DİLLER ÖÖRET1MİNE gen.iş 
mfkvasta ehe.mmiyet vermek, sınıflannı az mevcutla te*1tll 

ederek talebesinin ça!ııŞma ve inJı:işafı, sıhhat ve inzııbatı ile 
yakından alakadar olmaktır . .Mektebin denize nazır kalöri1er
li teneffüshane ve jimnaııtllthanesi vııı:dır. Her ııün saat (il 
ile 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41H59 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan 

15000 
uooo 
8000 
ıooo 

10000 
6000 
2500 
3000 

400 
900 

25 
JOOO 
700 

Mlkian Cini! 

17000 
'5000 

9000 
4000 

1000 
6800 
8000 

3450 
600 

1000 

V700 
800 

ç1tt 
> 

> , 
• 
> 

• 
• 
• 
> 

• 
> 
> 

YUn çorap 
Kundura 

Yün eldiven 
Yemeni 

Pamuklu mintan 
Kıl kolan 
Kep re 

!Beygir çulu 
Belleme 
İp kolan başlığı 

Nalbant !akımı kösele 
Tımar fırçası 

1'evhid semeri 

- Yukanda cins -ve miktarı ya zıh levazım eşyası pazarlıkla sabn alı· 

nacaltt.ır. 

2 - Puıırlılı: günü 4 teşrinievvel 940 cuma günü saat on be~te ya

pılacal<tır. 

3 - Takarrür edecek fiat fuıerinden teminatı kat'iyye alınacaktır. 

4 - Taliplerin yevmi mezkılrda Beykoz park ka111ı;ında askeri satır>
ahxıa komiuoıw.oa müracaatları 9278 


