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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Yıl 2 ~o. 386 - ld 
B•tmuh•rrlrl ı ABiDiN DA YER 

"Türk Milleti Vatan için 
Her F edakirlığa Hazır 

~~~~~~~ ... 
Mihvarcilerin toprak Mebuslarımızın Beyoğlundaki 
hır~a!ı sonsuzdur içtimaında mühim karar okundu 

A lmanl•r, AI••• f •" 

Fr.:rn•ı:t.l•rı cılı•rmalıotı Halk veremle mu'"cadele istiyor 
Lehiatanın i.ıilı b • l ti• 
Alm•n topratı ol•ralı 
ita lacatını • Ö Y le m •le 
•uretiltı, na•ıl cihan8ir· \ 
lilı emell•rila m.ııbıı ol· 
tlulclarını 8ö.teriyorl•r• 

....::=:' ~-~ 

Beııoqlu halkevinde ııaııılan toplantıdan bir intiba .. 

İstanbul meb'usları dün de 
,ehrimizin muhtelif semtlerinde 
halkımızın dileklerini dinlemiş
lerdir. Evvela sabahleyin Şi~!i 
llalkevine giden meb'uslara l>il
dirilen dilekler meyanında ve
remlilerin tedavisi için verem 
hastaneleri açılması istenilmiş -
tir. Meb'uslarımız, geniş bir 
memleket meselesi olan bu mev
zular etrafında Ankarada icap 

Rumenler 
Mukavemete 
Hazırlandı 

• 
Şiındiden çarpışma 

başladı, 1.300.000 
Rnınen isyan halinde 

Biikreş, 3 (A.A.) - Bük~.eşte 
balta sonunda yapılan teıahurle-

d anı olunmamıştır. Fakat 
re ev h 
T

. ·ıvanyadan gelen son a -
ıansı .. .. f d 1 ( A rkn" .1 •ıncu sau a aı 

eden temaslarda bulunacakları
nı ve mevcut olan tekmil imkan
ları temin eyliyeceklerini va • 
deylemlşlcrdir. 

Biliihare meb'uslarımız Beyoi
Ju Halkevine gitmişlerdir. Bura
daki toplantıda Vali ve Belediye 
Reisi doktor Lfıtfi Kırdarla mu
avini Ahmet ve Hüdai Karata -
ban, Emniyet müdürü Muzaffer 

(Arkası 3 üncü saııfada.) 

Fransız Fası 
da Gl. Gaulle 
ile beraber 

• 
Martinik'deki Fran. 
sız halkı İngiltercnin 
yanında harp edecek 

Madrit, 3 (A.A.) - Reuter A
jansından: 

Gazetelerin Tancadan alınış 
oldukları haberlere göre. Fransa 

( A rkn,.sı l üncü saııfada) 

abah Pos tası 
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Amerika da 
H azırlanıgor 
Milli Müdafaa işlerinde 
mühim tedbirler alındı 

RUZVELTİN NUTKU 
Vaşington, 3 (A.A.) - Aıne -

rikan milli müdafaa komisyonu, 
endüstrici hazırlık programında 
pek büyük bir faaliyet mevcut 
olduğuna dair bir beyanname 

(Arkası 3 üncü sa11fada.) 
-----<>---

Yugoslavya 

Telg. lat•nbıal ikdam• Tel. 2333:> 
-=> 

Ordu ve donanmad.a 
mühim tadilat yapıyor 

Belgrad, 3 (A.A.) - Stefani 
A iansından: 

iNGlLtZ AVCI TAYYARELERlNDEN BIR KAÇI 

Yuıı:oslavya ordu ve donanma
sının teşkilatında yapılacak mü
hi.rrı tadilata müteallik bir karar
name neşredil.ıni.stir. 
Yapılacak en mühim tadil. as

kerlik hizmeti ırnüddetinin uza
tılmasına müteallfü olanıdır. 

Mısır KabinOslnde 
Tadilat yapıldı 

• 
Afrika ve Akdenizde 
lngiliz tayyareleri şid· 
.detli hücumlar yapıyor 

lngiltereye 
hücumlar 

devam ediyor 
• 

Dün de Y üz le r ce 
Alman tayyaresilc 
muharebe y a p ı l dı 
Londra. 3 (A.A.) - Hava ve 

anavatan =niyet nezaretleri.Din 
tebliği: 

Büvttk miktarda düsman tay
yaresi, bu sabah 1nııilterenin ce
nubu şarki sahilini ııecmistir. 

$imdiye kadar elde edilen ilk 
ırna!Uınata ıı:öre, Kent ve Esseks 
evfıletleri rnıntakalarına az mik
tarda bomba düsmüstür. Az ha
sar olduiıu sanılmaktadır. Bir kac 
ölü ve varalı vardır. 

Dünkü muharebeler hakkında 
ki kat'i raporlar. yiıımi tayya -
re kavıbıırnız oldu)lunu göster -
mektedir. Pilotlardan onu sa.il 
ve salimdir. 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

AMERiKA 
iNGiLTERE 

1 iLE ANLAŞTI 

MISIR KRALI FARUK 

Kahire, 3 (A.A.) - Kabinede 
ikinci derece ehemmiyette tadi
lat yapıldığı bildirilmektedir. 
Başvekil ve hariciye nazırı Sab
ri paşa, dahiliyeyi de uhdesine 
almış ve dahiliye nazırı Saadist 
lideri Nokraşi paşa, maliye na
zırlığına getirilmiştir. 

Evvelce maliye nazırı olan Ha
mit Süleyman bey devlet nazırı 
o!mustur. 
iNGİLİZ TAYYARELERİNİN 

IIÜCUMU 
Kahire, 3 (A.A.) - İngiliz ha

va kuvvetleri kumandanlığınca 
tebliğ ediliyor: 

Dün İngiliz hava kuvvetleri ta
rafından Assab limanına, liman
da bulunan gemi ve civar antre
nolarına karşı bir akın silsilesi 

(Arkası 3 üncü sa11fcda) 
. ........ • • • 

• 
Kiralanan üslere muka
bil 50 torpito muhribi 
kiraya veriliyor 

Polonya \ 
Ordusu 
lngilterenin müdafaasın
da mUhim vazife alacak 

Sikorski'nin 8•yanatı 

GENERAL S1KORSK1 

Londra, 3 (A.A.) - Pat Aian
smdan: 

Times ,gazetesi, harbin vıldö
nümü münasebetilc, Başvekil ve 
lbaskumandan general Sikoski 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

ALMANYA 
Dün gene 

Bombaland 1. 
---·---

İngilizler Ce nova 
Elektrik fabrikası
na da bomba attı 
Londra, 3 (A.A.) - Hava ne

zaretinin tebliği: 
İn,ıı:iliz bombardh!llan tan <1re

leri Almanya ve İtalyadaki hedef
lere yeniden hücum etınl,Jcrdir. 
Kölnun iİmali şarkisindc Schle
buc.hde dinamit fabrikaları ve 
Cenovada ırnühim Sanpicrde ara
na demir yolu iltisak noktası kuv 
vetli •bombardımana tabi tutul-

mustur. 
Başka tayyareler, Cenovada 

elektrik fabrikasına. Frankfı.;r,a 
ve Ludvigsbaven'de petrol lesi· 

• satına, Stuttııardada Buii fabri
ka.;ına evvelki ııece olduğu gibi 
dün ı;ıece de hücum etmişler<lır. 
Avni zamanda Köln cıvarında 
infilak maddeleri fabrikaları. 
Dort.mındesn Kanalı. Lorien Fran 
sız limanı ve Grez-ncz burnun
da top mevzileri de hücu•nlara 

(Arkası 3 üncü saııfada.) 

Birkaç gilrı sorıra. 
.. . • • . • 

iki Büyük T efrikava Başlıyoruz 

41 
Selami İzzetin bu Edebi eseri okuyucularımızın 
zevkle takip edecekleri nefis bir aşk hikayesidır 

1 Kıskanıyorum 1 

1 
Tefrikasının muharrlrl kıymetli 

edip arkadaşım11 SELA Iİ İZZET dl-

! 
7or ki: 

cBu eser cidden seven blr kalbin 
hakiki aşka eren bir ruhun en n
mlmi duycusudur. Kadın, erktk, 
bütün kartıerlm bu. 8Crl okurlar -
ken: .Acaba benden mi bahsediyor!• 
cUre ıönütlerlnl 70Jı.lıyacaklar kadın .. 
Jar kıska.nr.n erketı, erkekler ke..n· 
dlnt kıskandıran kadmı benfmslye-

eeklerdlr.• 

1 Kıskanıyorum 1 

Sisi t•tmln •ılcnlı ol•n 
y•ıd"c 11ılı rom•nıılır • 

•••• 2 Kanuni Süleyman 
Viyana Kapılarında 
--~~~~~~~~~~~-~~ 

Herkesin o uyacağı, herkcain merak ve 
heyecanla takip edeceği muazzam eser 

M. SAMI KARAVEL----
Kanuni Süleyman devri aşk, cinayet ve ıe~ame\ devridir. Hü.rrtm Sul

tana kara sevdah K&nu.ni. üç Jua bln killlllr: Türk ordusun\1 Tuna bc.ı" un
dan ~ıacar ovalarına ::ra:rnu1tı. Türk ıU.varUerinln •tlaruıı ıul•dık.brı ·Ta
a&4a ıelılı rill Turk. remi>! vardı. 
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Hükumet, memur 
ve es abı mesalih 
Sakat taraflarımızı ( İdarei Maslahat) çı 
zihniyet ile Örtbas etmeyip sakatlığı tevlit 

eden amillerin izaleıi.1e çalışmalıyız 
Bir nıüddd. evvel cuetelcrde Da- 1 

bUiye \•ekiletinin üç mühim tami
mini okudum. Blrlncl tamimde Ve
kil Öz1..rak, intih:ıp dairelerinden dö- 1 
nen meb'us arkadAflannda.n baz.ıl&

rmm bir kısım viliyet ve kaulart
ınu.da1d idare memurla.nnm h:llkm 
işi Ue lı.ill derece alalı.adar olı=d.ık

la.rıııı. lkinci b.mimd.e bau yerlerde 

DahUlye Velr.ileUnln bıı lamlmlerl 
teşhisle bölün vatancWıların miışle

rek oldııldan bu haoli>lıiı ledavlye 
kifi midir! .. Bu tamhnlerden BOnr& 
hü.kü.m.e&inı.isln. halkla olan uawıase
beUerfnde.n mü.tevellld işleri ve ba. 
işleri ledvlre memur milli malı.in•· 
ler iyi işU.;reeekler midir! .• 

En mıiteki.mil cemi.Jellerin bile 
valilerin maiJ'eUe- kendilerine cöre, 
rlndelı.l memurla- -----YAZAN::-----. Alı.&l larallan ola

rm çal.qmabrile a- ı 1 bilir. Ve ba.na &'Ö-

likacl:ır buıııııma. Safaeddin Karanakçı rı1a·.~:;ıwhu:•numım11 .. 
dıkJarı, ha..tta blr ...:: 
vaJloin viliyet kem.mel kıstası. 
emniyet i.mirl hak.kında mülkiye mü- sakat taraflara taa.llü.k eden kuvvet· 
fetıi.şleri tarafından yapılan tahkikata 1l ve yerinde bir lefhiste.n sonra bu
lilayt kaldıiı için Vek&let cınrine atın nu. sureti k.at'i7eıde ve kökünden te
dıfın•, 3 uncU. lamlmde de her memu.. davi ebnektir- Bu itibarla bize dü-
run lı.endlslne relen Weri her safhada ten vazife, sakal laraflarımızı. ckla

takip ve intaç mecbtıriyeUnde oldu-

tunu tebarü& ettirerek ali.k.adarla-
ıı.n kendilerine mevdu vazifelerde 1-

cabeden hassa.siye~ ve gayreti c-öskr-
meJcri, aksi halin takibatı mucip o

lacaiını bildirmektedir. 

Kim olursa olsun, bu ı.a.mimleri o
kuyan, bir a.n du.şunecektir. Jlal.k. 1-
çin olduğwıu iUdia ve il.lu ettiğimiz 
halk lıukumeU.nde, halkın itleri ile 
aıJ.kada.r olmıya.n, onun işlertnl sii
runccmede bırakan memurlar var 
mı diye .• Dahiliye Vek.llehıuı metin
lerini kd::n:ıen yukan aldıtımııı 1a
numlcrine nazaran mesele enlüsilik 
heodcsesindeıı kurt.ulm.WJ, şümullü. ve 
afakı bir memlelı.el davuı halini &1-
Dll:Jlır. 

Aşatı 7ultan hepimh bUlrlz, iti 
«hukftmeb kapısından işler kolay, 
kolay çıkmaz. lSau ufak. memurJan
mum burlik azameUeri k~-uıda 

bi"Z; ellmiz eren, ptcu.mü..s 7eten, a.ı

Umlz donen münevverler bile e.kse
rı,.a cpes• derb. En baslı bir iıJlın.l

zın takibi için da.ha henw: t.e&cil edll
mlJ'en s~iyer memurla.r karşısa.nd& 

daktkala.rca bekteriı. Onlar, elralJa
rmdakl küçük masalar• yaratmıt bir 
halik Kurur Te u.a.m.etl ile k.alalanru 
kaldını> ydsü.müw;e bakmadan sica

ral:ırını çekip, ça7lannı içerler. Mü

nevverin hüküme& kap1S1.Dda vad-

7eti bu. olu.rsa, .etend.h m.b oldu

tunıı ilin ettlilmlı. ve her b.,.ımu 
sJluldıkça ooun yilksek ve tü.k:enme:ı 

varhima baş vvrdui'umu.z cköylii» 
nun vaziyetin.l sb dü..tunünılıt. 

Erk&nıharplerln yüksek. plılnlarını 

nazariyat saha.smda.ıı tahakkuk a
hasuıa lnllkal elt.imu:kle en ulalı. 

cuzütamlann chemnıireil n&MJ ın-.. 

Ll.r edilme"5e, devlet ~kllit.ınm ye 
bukü.met icraaLuun müspet ve fay
da.it oluşunda, halkla teı:nas eden me
mW'lann da cayret ve e.hemm.iyeUe
rl lnJı:i.r olun:unu. 

ller hangi blr orduda sevk ve ida
reye taallük eden nazariyat ne kadar 
kuvvetli olursa olııımn asker modem 
lililılan, sır~ında sungüsti.nıi kul
lanmayı bilmez ve vatan sever blr 
erkek de bulDJUIUllı lcabeden va.sal

lardan mahrum. bulunursa o ordunun 
lı.ıf11letl sıfır4ır. 

Ililkümet lşlerlude de vaziyet ay
ntd!r. Tqkllit kanunlarının parlak· 
lıfı, Veklllerln. mli.sleşarlann, u
mum mtidtirlcrln yüksek ta.hslJJl, 

hüsnüniyet sahibi ve yurdsever ol
maları muvafCakıyeU t.emlue kiti de· 
tlldtr. l\lerkezden nuıblte dotru t.evsl 
ve intikal eden UD.l'U.rlann kendile
rine mevdu vulfelerl bihakkın müd
rik, muktedir ye yurcheve.r olmal.a.rı 

1::.zuııc1ır. 

rel masiahab cı z.lbnJyet ile ört baa 

elmekleıı •l7Ml.e ııalı.aliJğı levlld eden 
irıza. ve imllleri tesbtt ve bü.tü.n kuv
vetimb:i t.ek.slf ederek bu inza ve i
m.illerin lzaleolne ııalışmMW'- Ne 
için ceshabı mesalib> denilen va-t.a.n. 
daş, memu.rd&D. mem.naıı detildlr ve 
neden uhdeetne bir i.mme hizmeti 
mevdu olan cmemur• bu adamı ta.t
ın.in edememektedir. 

Tetkik mevzuu yalnız memur de
ilidir. Davanın vatanda.t, memur ve 
mevzua& olmak üsere üc cephesi var
dır. 

Birinci cepheyi ele alalım. 

Bü7ük teblrlerlml•delı.I bir lusım 

vabodaşları istisna edecek olursak 
bir çok yurddaşlanmız biikiımel bü
rolarındaki işlerinl ta.kip edebilecek. 
cörıüden mahrumdurlar. Bunlarm 
bir çoj'u ba.u anuhalcilerin t.uzafı

na düşerek paralan..ru ve vaklUerinJ 
kayıp ve devlet dal.relerini be.Jhude 
yere lşcal elmelı.ledlrler. Bıı ırlbl 

neUcesb mlira.caaUarm ı.evaU et.me-
st biırolarda..ld q hacmini lü:xumsuz 
yere artlll'ID&ltla ve öbtlr işleri rJ<. 
salmalı.ladır, Dl.ter laraflaıı «oaba· 

bı mesa.Iih• acôldür. Her te1den 
ve her kesten evvel kendi işinin ya
pıımu1111 ister. Buı vlli1eUeri.m.b:-

de il.ör bünılan ı.,.ıı.ıı edildi. Biz bi
da:yett bu bürolanu kö1hınü.n hü
kiimeUe olan miinasebeUerlnl ltola7-
lqtuabllecelı..lerlnl sanmışlalı:. Halbıı· 

ki bu müesseseler taallyeUerlnl da
ha fazla kultüre müte:ılli.k mevzulara 
hasretmektedir. 

Memurun vazl7eU bilha99& şi.yanı 

iellı.Udlr, Zo.man mdhııınıı ve bu
l'ÜllkÜ bayatın ,.eni icaptan cemi-
7eUn fertlerle olan müna.sebetlerinl 
tenevvü ettlrmiştlr. Bu münasebet
ler basitten m1trekkebe, iptida.ilik
ten kkö.müle doj'rudur. Memur, ba
sitten mürekkebe, iptidaillk&en tek.i
müle dotru olau bu mü.aasebeUeri 
tanzim ve tedvin eden kimsedir. Bu 
itibarla muayyen blr kültür seviye. 
slne malik olmaın li.zımdır. Halbu
ki te!kll&t k&nunlannda tahsil dere
celeri yaz.ılı IQemurt,.eUerl Ist.i.s.na 

edecek. olu.rsak, bir ıtok memurlan

mam kültür sevt1elerl t.tblk etmek

te olduklan mevxua.Ua l'arrl kabil! 

teliftir. Bili. mer'i olan '188 sayıh 

memurin kanununun 4. üncü madde

sinin D bendine l'Öre devlet memuru 

ola.bilmek için orla mekt.ep me:ıunu 

olmak kifidlr. Taliplerin arasuıda. 

orta. mektep me2:unu buJunmad1fı 

t.akdlrde mü.sa.balta Ue memur alına

bilir. Yeni barem kanununda da 

böyle a.çılı. bir kapı bıraluldıfıru 

biliyoruz. Şimdi diltüniinilı; Buıön-
( Arkası 4 üncü sayfada) 

'Deiiiek Beni Seviyor!.." 
Yazan: ıı ı Tüılu;e•g·: 

Gi dö Mopasan =ı Seliimi 1. Sedes 
ı-~~~~~~~-1 ":~~~~~ ".JllGlli ___ _ No.64 

Doktor Laton sapkasını aldı ve 
tanı çıkatağ'ı sırada: 

- Bir haber daha var dedi. 
Herkesin aj(-ıında ... Pol, Şarlot 
Oriol ile evleniyoruıus. 
Aııdermat hayretle ürperdi: 
- Pol mü?. Yok canım! .. Bu

nu kim söyledi?. 
- Pötrü - l\tartel sö~ ledi. Biz

zat baba Orioldan duymuş. 
- Oriolden n1i?. 
- E,·et, hatta ihtiyar miis -

takbel damadının bir milyon 
serveti olduğ-unu söyliiyor. 
Andermııt ne söyliyeceğini şa

prmıştı: 

- Olabtlir.. Mümkündür,. Bu 

meseleyi tahkik edip öğrenme -
!iyim. 

Doktorun arkasından cıktı. 
Otelde karısını perişan bir 

halde buldu. Kadın kendini çok 
hasta hissediyordu. Muhakkak 
doktor, Blakı istiyordu. 

Andermat şaşırdı: 
- Doktor Latona karşı nasıl 

olur?. Ben sana doktor Ruseli 
çağırayım... 

Fakat Kristian doktor Blakı is
tiyordu. Andermat sözü dei\'iştir. 
di: 

- Haberin var mı, doktor Ma
zelli doktor Kloşun kızını kaçır
dı. 

IK DAM 

Lffi1illi11LI ....... 
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Universiteliler icin , 
yeknasak kıy af et 
Talebe Birliğinin de bu sene 
itibaren teşkili için hazırlıklara 

başından 

başlandı 
•• u niversiteliler için yeknasak bir kıyafet teshit olunması k.a-

rarlastırılmıştır. Bu husus ta en müteklim.il Avrupa Üniver
sitelilerinin k.ıvafet n.ümuneleri de tetkik ohmacak ve biltıhare icap 
eden tadilatla bize en uygun bir kıyafet tesbit olunacaktır. 
. Dij!er taraftan geçen yıl teşekkülü kararlaştırılmış olan Üniver

sıte talebe birliğinin lı'll ders yılı başından itibaren faaliyete geçe
bilmesi için hazırlıklara başlanılmıştır. 

Yeni birliğin her fakültenin sın.flarından seçilecek olan 2 şer 
talebe murahhasından ve bazı profesörlerden mürekkep bir idare 
hey'eti bulunacaktır. 

Fırtınanın çıkar

dığı kazalar 
• 

Bir motör battı, bir mav· 

na kaptanile berıber gıip 
Evvelki günkü fırtınanın se • 

bep oldui(u bazı ık.azalar hak -
kında haberler gelmektedir. 
Ereğliden limanımıza . gelmek

te olan 500 tonluk Balkaya motö
rünün battığı öğrenilıniı;tir. Şi -
le sahillerinde batan motörün 
mürettebatı lrurtarılıruştır. 

Evvelki gece Y alovaya kalkan 
Pendik vapuru Adalara yaklaş
tığı sırada şiddetli denizlerle kar
şılaşmış, vapurun yan ve burun 
tarafındaki demir çemberler par
çalanmıştır. Halk korku ile tah -
lisiye simitlerine sarılmışlardır. 

Kaptan güçlükle Heybeliada -
yı tutarak demirlemiı;tir. Halk ' 
"eceyi vapurda ,geçirmiı;tir. Va -
pur dün limana getirilerek Top
hanede tamire başlanmışt:r. 

Gümrükte bek
liyen kahveler 

• 
Eskilerinden daha 

ucuza mılolacak 
Gümrükte bulunan 25 bin çu

val kahvenin ay lardanberi it • 
hal edilemeıne9i yüzünden :piya
sada kahve azlığı başlaıru.ştır. 

Kahvelere maliyet fiatı tes -
bit edilememiı;tir. Mıntaka ti • 
caret müdürlüğü bir an evvel 
kahvelerin çıkarılmasını tentln i
çin Vekfilete yeniden müracaat 
etmiştir. Doların bugünkü kıy
metinden biraz fazla hesap edi
lerek kahvelere maliyet fiatı kon
ması düşünülmektedir. Bu suret
le hoın ileride ödenecek bedel -
!er doların temevvücüne karşı 
garanti edilecek ve hem de kah
veler bir an evvel çıkarılacaktır. 
Dolarm yüksek hesaplanmasına 
rağmen yeni kanun ile muame -
le vcrl(isi alınınıyaca.i(ından bu 
kahveler eskiden gelmiı; olan -
!ardan daha uouza mal olacak -
!ardır. 

BELEDİYB 

Nüfus Sayımı 
Bütün hazırlıklar 

İstan-tamamlandı, 

bul 20 bin sayım 

mıntakasına ayrıldı 
20 teşrinievvelde memleke -

timizin her tarafında yapıla -
cak olan umumi tahriri nü -
fus hazırlıklarına şehrimizde 
de hız veril..m.iştir. 

İstanbul vilayeti 20 bin tah
rir ınıntakasına ayrılmıştır. 
Bu suretle yalnız tahrir kıs -
mı için 20 bin memur kulla • 
nılıp evleri dolaşacaklardır. 

Kontrolörler ve müfettiş
ler bu yekündan hariçtir. 

Denizde ve trenlerde tahri
ri nüfusun nasıl yapılacağı da 
bir talimatname ile tesbit o • 
lunmaktadır. 

Sıhhi imdat otomobilleri, 
polis, itfaiye ve jandarma teş
kilatı mensupları tahriri nü -
fus gününde de vazifelerine 
devam eyliyeceklerdir. 

iki içkili lokanta 
üç gün kapatıla~ak 

---•ı---

Tarife mücadelesi şid
detle devam ediyor 

Belediyenin fiat tarifelerinden 
fazla para aldrkları anlaşılan ba
z, içkili lokantalar hakkında ye
niden ceza verilmiştir: 

Bu meyanda Tepebaşındaki İz
mir içkili lokantası ~ lira para 
cezası ile 3 gün kapatılma, Ana
dolu içkili lokantası 25 lira para 
cezası ve 3 gün sedle tecziye o
lunmuşlardır. Harbiyedeki Bel
vü bahçesinin alafranga kısmına 
20 lira, alaturka kısmına da 15 
lira ve Küçükçiftlik parkına 10 
lira para cezası kesilmiı;tir. 

Yine evvelki akşam Haydar -
paşadan bir romcrkör arkasında 
limana gelmekte olan mavnalar
dan Mehmedin idaresindeki olan 
ipleri kopararak Marmaraya doğ
ru sürüklenip gitmiı;tir. Mavna -
dan ve Meh:ıne.tten hiçbir haber 
yoktur. 

Küçük haberler 

* Besarabya vapurile dün Kösten
ccden 170 Polonyalı mülteçi gelmiş
tir. Mülteciler bir Yunan vapuruna 
aktarma edrlmişlerdır. Alı.denize doğ
ru yollarına devam edeceltlerdir. 

Eminönü meydanı yırın 
asf ı ltlanıyor 

Eminönü ınıeydanırun tamami
le asfaltlanması iı;ine yarından i
tibaren başlanılacaktır. Buradaki 
tahta köprünün kaldırılmıyarak 
yerine muvakıkat bir de:air köp
rü yapılması hakkındaki şehirci
lik mütehassısı Prostun teklifi 
de tetkik edilmektedir. 

{ 
Romanya ile hesabımız 

Romanyaya ı;ıönderdiğimiz son 
tiftik ve vapajiı partilerinden 
ııonra kliring hesaplarındaki borç 

* Horhor caddesi Çıngıraklı Bostan 
sokakta oturan 12 yaşlarındaki Mus
tafa Bcyazıtta Kalendcrhane soka

ğında oturan 13 yaşlarındaki Remzi

yeyi kunduracı bıçağile bacağından 

yaralamış ve tahkikata ba!ilanm~tır. 

* Dün sabah Kadıkbyünden köprüye 
gelmekte olan Kadıköy vapurwıda, 

Gül.hane hastahanesinde elektrikçilik 
yapan 45 yaşlarındaki İhsan anl o
larak hastalanmış ve i!ade veremiye
cck bir halde Gülbane hastahanesine 
kaldırılmışsa da orada ölmüştür. 

Yapılan muayenede Üremi hastalığın .. 
dan öldüğti anlaşılm~tır. 

* Ek.mek, francelô. ve simitçi fı, 
ruıları ile diğer .fırınlarda çalışan ele 

seri müstahdemlerin pis kıya!ettlit 

bulunduklan hakkında yapılan ıı 

rınların değıl, fırıncılnnn ve müş
dilrluğü dün tekmil kaymakamlıkla 
ra bir tamim göndererek yalnız fı~ 

rmların değil, fınncıları ve mlis· 
tahdemlerin de temizlite riayetleri"' 
nln temini için sık, sık kontrolleı 
yapılmasını bildlrmişılr. 

Kristian yatağında doğruldu: 
- Zavallı Düşes. .. Zavallı ka

dın, ona çok acıyorum. 
Ve gene doktor Blakı istediği

ni söyledi. Andermat bu işi ka
yın pederine havale etti. Sonra 
Pole döndü: 

- Ne o dedi, siz de Şarlotla 
m1 cvlcnjyorsunuz? 

Pol kekeledi: 
- Evet .. 
- Siz zengin bir adamsınız, 

ne diye Sarlotu alıyorsunuz? 
Gontrarı söze karışh: 

. - Alnıası bir şey değil, fakat 
bıze haber vermeliydi. Anlat ba. 
kalını hu iş nasıl ol<lu? 

Pol hiıdiseleri biraz tadil ede
rek anlattı. Andermat gülmek -
ten katıldı: 

- Demek size noter kağıdı im· 
zalattı ha! .. Bunu b.enden öğı·en
di ve size sattı!. 

Pol rica etti: 
- Bu haberi karınıza hemen 

söylemeyiıı. Benim bizzat haber 
vermem daha münasip olur. Bu 
kadar arkadaşlıi':ımız var, evle. 
neceğiıni başkasından duyma • 
malıdır. 

MAARİF 

Hasan Ali Yücelin 
tetkikleri 

Evvelki akşam saat 22 de Ban
dırmadan şehrimize gelen Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel dün sa
bah Maarif Müdürlüğünde mc.r 
uul olmuştur. Maarif Vekili öğ -
leden sonra da bazı maarif mü -
esseselerini gezerek tetkiklerde 
bulunmuştur. 

TİCARET 

lngiliz mümessili Anka
rayı gitti 

İzmirden şehrimize ıı:elmis olan 
İn,;iliz mübavea sirketi mümes
sili Lord Glinkoner dün aksam 
Ankaraya ııi1ıınistir. Memleketi
mizden satın alınacak maddeler 
üzerinde alii.kadarlarla temaslar 
yapacaktır. 

Gontran: 
- İstersen yemekten sonra 

beraber gideriz, sen söylersin, 
dedi. 

Bir müddet dik dik bakıştı -
lar, sonra g·öılerini biribirinden 
ayırdılar. Pol: 

- Olur, dedi. 
Biraz sonra Marki doktor Bla

kı aetirdi. Kristian doktorla yal
nız kalmak istedi. 

Doktor muayene etti. Endişe 
edilecek hiçbir şey görmediğini 
söyledi, bir reçete yazdı, sonra 
oturup şuradan buradan konuş
tu. Gontranın cvlenn1esi ile çok 
allikadar olmuştu. Sonra dedi ki: 

- Henüz Polün evlenmesi hak. 
kıoda bir şey söyliyem:: ~ceğim; 
maamafih baba Oriol herkese an. 
!atıyor. 

Kristianın iizerinc fenalık gel
di; elleri, ayakları, vücudu u
yu~tu; fakat kendini tuttu ve 
sordu: 

- Ya, demek herkese anlatı -
yor? 

- Evet, bana da biraz evvel 
anlattı. Bay Pol çok zenginmiş, 
Şarlotu seviyormwı .. İzdivacı ya-

!arımız tamamen ödenmis, Ro
manyalılar bir ınıiktar bize borç
lamnışlardır. Buj!Ünlerde Ro -
manvadan mukabil olarak mal 
ııönderilmesi beklenmektedir. 

4 Azzl ı katil 
Osküdar tevkifhanesinde 

bir gırdiyını yaraladı! 
Üsküdar tevkifhanesinde bir 

hadise olmuştur: Galata pcıstaha
nesi veznedarını öldürmekten 24 
sene hapse mahkt'.ıını Aptullah ile 
yine adam öldürmekten 18 sene 
hapse mahkfrm Niyazi, katilden 
mahkfım Ahmet ve Fethi adla -
rındaki mevku!lar aralarında ku· 
.ınar oynarlarken gardiyan Meh
ınıet Ali mani olmak istemiı;, fa. 
kat azılı mahk.ıinıların dördü bir
den gardiyanın üzerine hücum e
derek muhtelli yerlerinden yara
layacak derecede şiddetle vur • 
muşlardır. 

Hapishane idaresi mahkılmla -
rı koğuşlarından alarak zindana 
at=, adli ve idari tahkilcata baş
lanmıştır. 

pan da bayan Onora ... Gençler o
nun evinde buluşuyorlarmış ... 

Kristian gözlerini kapadı, ba
yılmıştı ... 

Doktor bir hizmetçi ile Ander. 
mata haber gönderdi .. Hep~i gel
diler. Kristianı ayılttılar. Kadın 
kendine gelince: •Kasıklarını ağ
rıyor!• diye feryada başladı, An
dermat Laton ile Ruseli de ça
ğırdı. Kristianı soydular. Kadın 
müthiş sancılarla kıvranırken 
bir tek şey düşünüyordu: Başka 
birini seviyor, onunla evlenecek!. 

Ve Kristian bir kız doğurdu. 
Çocujıu sarmaladılar. Kristian 

bitap düştü. Neden sonra koca • 
sının odaya girdiğini gördii. Ya
tağa yaklaştı. Karısının sıhhati. 
ni sordu. Tehlike kalmadığını 
müjdeledi ve bayan Onoranın 
kendisine bakacoğını söyledi .. 

ı•ristian haykırdı: 
- Hayır, onu istemem!. 
- Neden? İyi kadındır. Ken-

disi sana bakıcılık yapmağı tek
lif etti. Nasıl olmaz derim? .. 

Birden Kristinn her şeyi öğ • 
rennıek hırsına kapıldı: 

(Arkası var) 

İstanbul Belediyesinin vatan
daşları üzen, çok kere zarara so
kan, çok kere de açıkgözlere yoL 
suzlu.k yapmak fırsatını veren 
bir derdi vardır: Apartıman ve
ya evlerin kat derdi. 

Bir yolda yapıla•ak olan bir 
binanın kaç kat olacağını tayin 
etmek, Belediye için bir dert, bi
na sahibi için bir ıztıraptır. 

Her gün, biç değilse bir vatan
daş Belediyenin muhtelif şube -
!erine başvurarak, yaptırmakta 
olduğu apartımanın yıktırılmak 
istenen son katını kurtarmak ve
ya yaptırmakta oldnğu binaya 
bir kat daha çıkabilmek iznini 
koparmak için dolaşır durur, ne. 
fes tüketir. 

cKat• meselesinde çok kere i
mar, fen müdürlüğü ve Daimi 
Encümen arasında noktni na -
zar ayrılığı bulunur. Mesela i -
mar bir binada beşinci kata izin 
vermiştir; fen müdürlüğü yapı 

yollar kanununa dayanarak bu 
izni tanın1az, encümen çok hakJı 
olarak meseleyi talık.ika koyulur. 
Ve neticede ya imarın veya fen •. 
müdürlüğünün fikrine iştirak e-
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der, kararını verir. Birinden bi
rinin fikrine uymayan bu kararı 
o müdürlük tashih ettirmek is • 
ter, dosyayı yeniden muameleye 
koyar. Evrak döner dolasır, tek
rar encümene gelir. Encümen bu 
sefer ya serdedilen itirazları hak
lı bulup kararını değistirir, veya 
fikrinde ısrar eder. Kararı değiş
tirirse, bu sefer öteki müdürlük 
noktai nazarını kabul ettirmek 
için tekrar kaleme sarılıp der -
kenarlar ve müzekkereler, tezke
reler lelfeder ... Ve ara yerde, bi. 
na sahibi, eli kolu bağlı, hukuki, 
mantıki ve kanuni münakaşala
rın en sonunu bekler. Bu iş en 
az üç dört ayda neticelenir; se -
kiz, dokuz ayda intac edilemi -
yen ckat. meseleleri de vardır. 

Herhalde Belediye Reisliğinin 
bu işe esaslı el koymru;ı ve bina 
sahiplerini zarara sokacak dere
cede işi uzatmnması, akademik 
münakaşalarla meseleyi kitaba 
uydurmak mümkündür mülıiha
zası ile açıkgözlere ckat• çık • 
mak fll'satını vermemesi lô.zım .. 
dır. 

SELAMi İZZET SEDES 

ADLDVE VE POLiS 

Nişanlısını on yerinden yaralı
yan genç 1 O aya mahkum oldu 

Bundan bir müddet evvel, Sadık adında bir genç Samatyada 
Abtullahın kızı Perihanla nişanlanmış, fakat nikabın yapılmasından 
bir gece evvel evde kimse yokken kızı bıçakla tehdit ederek tecavüz 
etmek istemiş, Perihan bağırıp muhalefet edince de kızcağızı sekiz 
on yerinden yaralamıştı. 

Asliye sekizinci ceza mahkemesinde bakılmakta olan bu dava
nın muhakemesi dün bitmiştir. Sadık tehdit ve yaralamak suçların
dan 10 ay 26 gün hapse mahkôm edilmiştir. 

KolalJ gele 
Yahu! .• 
---·---

100 liralığı aşırırken 

odacı böyle yakalandı 
Türk Ticaret Bankası odacıla-

rından Oralgil, ağustosun 29 un
cu günü akşamı tatil başlarken 
veznedarların para saydıklarını 
görmüş ve civarı temizlerken 
yavaşça para demetlerinden bir 
yüz liralığı alarak yeleğinin ce
bine yerlestirmek istemiştir. Fa
kat odacının bu hareketini göz 
ıkuyru,i(ile kon trol eden vazifesi
nin ehli ve dikkatli veznedar, o
dacı tam parayı katlayıp cebine 
sokarken, omuzunu okı;amış: 

- Kolay gele yahu! demiştir. 
Bödece yakalanan odacı dün ü
rüncü sulh ceza mahkemesinde 
soruuva çekilmi•. suçunu itiraf 
etmiı; ve tevkifhaneye sevkolun
ınıuştur. 

Taksim gazinosunda 
yeniden tenzilat 

Taksim gazinosunun fiat tari
felerinde Valinin emri üzerine 
yeniden tenzilat icra olunmuş -
tur: Burada varyete olduğu za -
manlarda da tabldot 100 ktıruşa 
verilecek ve konsomasyon 40 ku
ruşa yapılacaktır. 

RAKI YERİNE 
. -----
su VERİNCE .. 
Rakı yerine su satan bir 

bakkalı miişterileri döğiicckli 
olmuşl:ır. Bu haberi veren ga
zete filhakika bakkalın ma -
mnn olduğunu, şi~eyi kapalı a
lıp kapalı sattığını, asıl suç • 
!unun yakalanıp mahkemeye 
verildiğini kaydediyorsa da 
Nanen1olla ıncselenin bu nok
tası üzerinde durınnyıp müş .. 
terinin hiddetine hak vererek 
diyor ki: 

- Düşiin hali. Adamcağız 
çilingir sofrasını kurmu . Jş. 
tihasını kabartmış. Evin cum
bası öniindcn veya bahçedeki 
çamın altından denize, havaya 
karş~ ~Y.l':, bir iki tek atıp 
keyfını cılalayacak. Tam ka -
dehi rakı ile doldurmuş, iize
rine de suyu l:osaltıp dilce -
cek. Tam bu sırada rakının da 
su olduğunun farkına varıyor. 
Alimallah insan bu sukutu 
hayal ile yalnız döğiicekli de
ğil zehirli zemberekli olur?. 

IlU KADARI 

FAZLA Al\11\tA 

Fatih parkına hava almaya 

Göze yasak 
olur mu? 

• 
Bu sualin arkasındın 

bıçık ve tabanca çıkrnış 
Bir müddet evvel Eyüpte ni -

•anlısı Türkfınl.a beraber gezen 
. Ali Osman adında bir gençle, 
sarhoşlukla kıza sarkıntılık yap
mak yüzünden kavga ederek bı
çakla başından yaralayan Meh -
medin .ınuha-kemesi asliye seki -
zinci cezada başlamıştır. 

Tahkikata göre, Mehmet, hem 
Ali Osmanın nişanlısına sarkın
tılık ve tecavüzcie bulun.muş, hen 
de bu genci bıçakla başından ya
ralamış, nihayet kaçan Ali Os -
.ınanın arkasından tabancasile 
bir el de ateş etmiştir. Fak.at çı
kan kurşun o sırada civardaki 
evine girmekte olan Münevver 
adında bir kadını bacağından ya 
ralamı.ştır. Suçlu hadise hakkın· 
da şöyle demiştir: 

c- Ali ÜlilTlan k12la beraber 
geliyordu. Sarh°"tum. Kıza bi -
raz baktım. Ali Osman hiddetle: 
cNe bakıyorsun?. dedi. Ben de: 
•Göze yasak olur mu?. dedim. 
Beni dövme.ite kalktı, kendimi 
müdafaa için bıçağı çektim. Ta
banca atmadım, elimden d.ü.ş -
tü, yerde kazaen patladı.. 
. M'Uhakeme bazı şahitlerin ça
ğırılması için başka güne hıra -
kılmıştır . 

çıkan bir kadın kendisine la • 
kırdı atan bir erkeği ayakka
bısının topuğu ile başından 
yaralamış. Havadisi gazetede 
okuyorduk da Nanemolla: 

- İşte bir hareket ki, tam 
ata sözümüze yeniden bayat 
vermiş bulunuyor .. 

Diyerek iliive etti: 
- lllalüm a, kadının topuğu 

erkeğin başından eksik olma
malı .. derler. 

Nanemollanı.ı hakkı var. 
Birkaç ökrc daha yiyen olur
sa belki ( orfendazlık) da ta
rihe mal olur!. 

ODUN 

MESELESİ 

İstanbul fiat mürakabe ko
misyonu harıl harıl odun fiat
larının tcsbiti ile me~gul. Ga
liba üçüncü defa olarak fiat _ 
!ar tenzil ve tadil olundu. Na
nemollaya: 

- Üstat acaba odun mesele
sinin maruz bulundul':u bu çe
tinliğiu sebebi ne ola? .. 

Diye sordum. Giilerek; 
- Adı üstünde: Odun ... 
Diyerek ilave etti: 
- Zannederim ki, fazla iza. 

ha hacet görmezsin!. 
A. ŞEKİP 



SAYFA -
? 

ioagarcaJ!ı fstanbulda daha geniş [JC]~lllwul: 
Romenler ( /ngiltereye 

hücumlar de
vam ediyor 

!Polonya ordusu Dünkü bekçi . ve 
bugünkü bekçi! 

inşaat müsaadesi istendi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

herler, Viyana hakem kararına 
karşı muhalefetin· sür'atle ve 
tehlikeli bir tarzda fazlalaştığı
nı g'ÖStermektedir. Bu haberlere 
göre, Transilvanyada doğmuş as- (ba:;tarafı 1 inci w:_qfadıı} 
keder, işgalleri altındaki mev - Londra, 3 (A.A·l - Hava ne-
2İleri tahliyeden imtina etmek- t' · istihbarat servısının 
t d zare ınm d·- kü ta-
e irler. Binlerce köylü. Macar bildir<liğine nazaran. un. .. .. 

hududunda Rumen istihkamla - en büyü~ü olan uçuncu 
?lnda çalışmak üzere gönüllü git- arruz~a Almanlar 300 bombar-
ınek istemektedirler. Silah ve ~:.:' v~ avcı tayyaresi kullan-
mülıimınat almağa muvaffak o- !ardır. Taarruz t_akriben sa-
latıııyanlar, ellerine oraklarını vç ~ô da başlamış veüh_ık_ı sa:.1 :, 
kazına küreklerini alarak ınuka- etmiştir. En m ım . uc 
\'emete hazırlanmaktadırlar. v_amal sahili ve Times nehrı man-
1.300.000 RUMEN MtlKA VEMET sunb üzerindeki tayyare mev-

sa 1 · ı tır Bom-EDECEK danlan üzerıne yapı mış .: 
. Transilvanyanın merkezi. C:I~- badııınancılar yeniden. mu,\-;faa 
Ja varmış olan Manin, kendısın~ıı bataryalarının şiddetlı baraı a-
ve terkedilen araziden gelen ış sl ·ıe - arsılanmıs ve hıç btr te erı ·- 1 arkadaşhu-ının, yeniden ~acar noktada hedeflerine yak aşama-
tahakkiimü altına girmek uzere mısJardır. Bu taarruz esnasında 
olan 1.300.000 Rwnenin ınuka - İngiliz avcıları ayrıca 16 Alman 
"enıetini organize etmek .~z~.re borr_bardım(!n ve avc~. tavvaresı 
Cluja ve di"er siyasi ve knltıı imha etmiştir. Bu m~afaa, es-
~el merkez ~şehirlerinde birleşe- d bir Polonyalı Iılotıila ha-
ceklerini sövlcıniştir. n•;'.~/iştirak etmıştir. Polonya- 1 

Universuı" gazetesinin diin tev- ~ı~a: Douvres üzerinde u_cmakt_a 
kif edilen direktörü Logosionu, 'k on Alınan avcısı guneş zı-
dün akşam serbest bırakılmıştır. t e1n dan cıkarak bunlara ani 
U V. a ha ya aın bb" t niversul'un tirajı, ıyan - bir baskın yapmıya teşe< us e -
kem kararma karşı tııımus oldu- . 1 rse de. baskın karsılanaak 
• k ı d layı mıs e k' dilin. gu şiddetli hattı hare e 0 - düsman ;Mans aşırı ta ıp e ıs-
sile, son üç gu .. n içinde çok fır -
1 tir. b' i aınıştır. . .. le Spitfire tipinde a:neshur , ır n-

Dün Universııl gazetesı şoY '!iz filotillasının beş tayyaresı. 
Yazıyordu: . ha- gı di'ye kadar İngiliz pilotlarının 

1 ısanın sım " b.. ·k cBize yüz bin erce ıı görmamis oldukları ka«'.'1' ' uvu 
Yatına mal olan Transilvany~nın b' Alman ııfosserschmıdt. tay
Yorısını mücadelesiz kaybed~yo- y::;,e filosuna tesa<lUf etmıs ve 
l11 ... Ve bunu, malik ol~adı:ı:_ - ı filotilla bunları dai!ıtmıstır. 
nıız sulh adına, bize verılm - f Londra, 3 (AA.) - f!ava ne
ten imtina olunan adalet ~-d'::" etinin .bildirdiğine ııore. dun. 
gelecek senelerde bi~ınez ~~la~ -~eenvioh ayarile saat Yirn:ıiV.e 
nıez kargaşalıklara ayna di kadar 42 Alman tayyaresı duşu-
cak yeni nizam adına kay~ell t.- .. 
Y B .. tü .. n Rumen mı e ı, rülınüstur. 

oruz. u . 28 bün vukubulan hava muhare-
bunu unutınıyacak ve aynı - b !eri esnasında 13 Ingiliz tayya-
nıanda affetmiyecektir.• reesı' kavbolmııs ise <le_. bunla_r_ın 

Alman ve İtalyan makamları, 
. ·ni protesto yedisinin pilotları salimen don-

bu makalenın neşrı 
anüslerdir. 

etmişlerdir. NÜMAYİŞ Bükreş, 3 (AA.) - R<>uter Al-
MACARffp1ri:oR . manyadan Köstenceye gelen vol-

Cluj 3 (A.A.) _ Transılvan- cular. Harahurl! liımanının her 
ya _ 'Reutcr ajansından: . . . bakımdan tahrip edilmiş oldu-
Transilvanyanın üçte_ ikısı~~n j!unu ve Berlin civarındaki böl-

Macaristana terki aleyhhı~~~~~t gelere hüvük hasarlar vapılınıs 
. 1 yapılmasının uımrn ıbulundui?unu söylemektedllrler. 1 

~ay;s ~r n menedilmiş olmasına Londra, 3 (A-A.) - Visiden 
r:~':n~~ 8

barada birçok protesto alınan haberlere l!Öre. Fransada-
. g 

3 
i !eri yapılmıştır. . iki Alman tayyare meydanları 

nüm Y ş ukabil Macarlar da hır ve Mail!; üzerindeki limanlar. dün 
Buna m 1 dır 

takım nümayişler yapmış ar · :gece İngiliz ihava kuvvetleri ta-
B kabil · nümayişleri yapan- rafından !bombardıman edilmis-

u mu 100 kadar Ma-
lar dağıtılınıs v~ . tir. 
caıo tevkif edilmJ!l!ır. hü _ Zürih, 3 (A.A.) - Dün Zürih-
cıu ·da bir harp havası te alarm isareti saat 22.30 da ve-

küm :ürnıektedir. Sokaklarda ne rilınis ve bir saat devam etııniş-
d tobüse tesa- . 

otomobile, ne e 0 .. tü.. dükkan- tır. 

düf edilmektedir. Bu n l\!~~~~~~~~~~~~f lar kapalıdır. b. esai- - f 
Satumareden gelen d ır m ürek- 5 1 Y 8 S 

da miisellah Macarlar an m 
kep bir grupuu bu ~ehrin9h~:: • Vaziyet 
kaları?a hücum etm•~.ld~rülmÜŞ 
men ıandarmasının o 
olduğu bildirilmektedir. k 
Perşembe günü başlıyaca o

lan Macar işgalinin ciddi. ~ar -
~salıklar vukua gelıııeksızın ya
plımasına ihtimal verilmemekte-

dir. d 
Bükreş, 3 (A.A-) - Ra or a-

jansı bildiriyor: . 
Başvekil Gigurtıı, Transılvan-

Yanın terkini protesto cde.~ı fve 
nıemleketin hudutlarını ınuda an 
azimlerini izhar eyliyen R:~n~en
lere hitaben, bunları sukuna, 
nıakuliyete vekara ve çalışma -
ğa davet ed~n bir beyanname neş
retmiştir. 

8
_ 

Başvekil Gignrtu. bu b~yann 
nıesiııde ezcümle diyor ki: 

Mihver devletleri, anl~yama 
dığunız sebepler dolayısıle ya -
hancı hükmü altına girmek '!'ec
b . ti de kalan Rumen mılle-
t.u~ıyeh.!' "yetlerini garanti et -
ın1n urrı ka 

mektedirler. Iztırabııııız ne · ~ 
d b" .. k olursa olsun, belkı gu- 1 

ar uyu b'"f' ınem-
2el olabilecek, fakat 0 .un 
1 k t" "kmesi ile netıcelene -
e e ın ço . . R dev

bilecek bir jest ıçı~, . u_mken de
letlnin mevcudiyetını rıs e e 
ıncviz Hndutlarımız hakkınd~ 

" · · d yenı 'Verilen garanti sayesın e, 
bir esere, Romaııyanın kalkın -
nıasına başlıyabiliriz.> 

Basvekil Gigurtu, beyanname
sinin nihayetinde, Rumeııle~den 
hükumete itimat etınelerını ta
lep evlemektedir. 

KABİNE TOPLANDI 
Bükreş, 3 (A.A.) - ,°·. N. _B. 
Rumen nazırlar hey etı dun 

akşam, başvekil Gigurtu riyase
tinde toplanmıştır. . 

Bu toplantı hakkında neş~e_di
leıı resmi tebliğe göre, barıcıye 
nazırı l\lanoilescu, Viyal\a kon
feransı hakkında mufassal izahat 
'Verrni:;ı ve bunu müteakip, na .. -
zırlar hcy•cti, J\lacaris_ta.na d?
nen bölgelerin ıahliyesı ıle _ala
kadar alınacak muhtelif idarı ted
birleri ı:<irüşmüştür. 
Budapeşte, 3 (A.A.) - B~s. -

Vekil Kont Teleki, iki ınecl~sın 
çarşamba giinü aktedeceklerı fe
kalilde bir celsede bevanatta bu
lunnrıık Viyana hakem .kara'!' : 

Harbin sirayeti, 
uzayacağı bahsi 

L 
ondrada.u verilen haberde. 

Moskova. radyosu spike

rinin, muharebenin baş-

ka. yeni m.uriakalara. geıdşlly~eğl-. 

k uZUD süreceiıne dair sozle
ne, ço 

d bahsediliyor. Moskova radyo
rln en 

bu ve benzeri neşriyatını biz 
sunun 
de dinJemekteyiz. 

:Muharebenin bugünkü mıntakala.-

1- mdur İogilterenin Akdeniı-
n mau • . . 

Ş• al l\{a.nŞ denızlcrile Atlas 
deı un , . k' . il . daki deniz ha. iDUye erı. Okyanusun i 

"ıllla.DY:l '\'C talyanın, 
ha.sunJarı ,l'1I 

fiııelerinden Jıarlç diğer ta-
ba.rP se u.ı:ı 

sll 'hlariJe kolayca ve. ha.,_ 
arruz a edll 1 ...... dele ile yok em ye-uzun mu...... . 

. b 11 ve kuvvettedir. Ingillere 
cek nıs e e .. 

d e Afrik& mu.<tl.emleke· 
Adalarw a v . 

d •-•i İn!rlll<renin kara millerin e ~ • 
dafaa. kuvvetlerini tamamen yen

i .. wnu olan pek 90k şeraitin 
ınek. uz . Al 
husulü halinde da.hl, ııaJ.ya ~e . -

ı in uzun zaman işidır. In-
uıa.nya. ç . . 

.. dafaa.sının bu ikı taarruz giltere nıu 
mıntakasında veya. berisinde sene-

d m etmesi lbtımalleri de az 
lerce eva 
ve ıayıf değildir. 

Birleşik Amerika ve jaJ>On~a ga
-ıe~lcrindc, İngiltere ile Amerıka a-

d Atlas deni'Zi, orta Şarkta.o. 
rasın • islihdaf b·ıhassa Uzak Ş.rkı 
başka, ı Jardıın ba.hSediliyor. 
eden anJa.şm..ı. 

d 
.ı .. n ba"k:ı Avusturalya, yeni 

Kana a....... ., , . . A.ıne-
Zeland ve Sinr;apUl iisJerl ıçan 

ik• İngiltere anlaşma.lan, NeVYork. 
r ••• · · ünlük nııt'l'
ve Tokyo ga'Zet.elerını.n g 

zuları arasındıı.dır. 
ingUterenin yalınr:ca mü?afaa.sı 

Bi 1 ik Amerikanın ıştiraki veya r eş 
hallerinde muharebenin ~ mın~ 
ta.kalan genjşliyeceiine, çok uzun 
süreceğine dair iddiıılan hakikate uy
gun telikki etmek Jiizım geliyor. 

HA!UİT NURİ mMAK 

anlatacak ve ayni zamanda Ro
ya tarafından ter!rndılen a

::1in Macaristan& ilhakı il_e 
likadar meseleleri de bahis 

a k. 
v uu edece tir. 

(Baştaraı 1 inci sayfada) 
nin bir mülakatını ne,>retınekte
dir. 

General, bu mülakatında Po-
l<myalıların bir sene muharebe
den sonra hattı hareketlerıni de
ğiştirmemiş olduklarını söyle -
mektedir. Arazilerınin düı;ınan
Jar tarafından muvakkaten isgal 
edilıniş olmasına rağınen Polon
yalıların kalbleri h:irriyete ve is

. tikliıle sadık kalmakta.dır. 
Polonya milleti, böyle bir se

vi asla ·kabul elınıiyecektir. Zi
ra böyle bir hükiınıetin mevcu
diyetini kat'i surette inkar ede
cektir. Polonva milleti. manevi 
ve ahlaki vahdetini muhafaza 
etmektedir . 

Millet, ıınesriı hüküıınetine kar
sı itimadını muhafaza etmekte
dir. Polonyanın harp esnasında 
ki mesaisinden bahseden general. 
Sikorkski. P-01on va ordusunun , 
Fransa seferberlığini ve Fransa
va gönclerilen İnııiliz heyeti se
feriyesinin isıni kola v !astırmak 
icin bir pisdar vazifesi ifa etmi.s 
olduğunu ,beyan etmistiT. isviçre 
Kızılhaç cemiyeti, Polon yadaki 
Alman zayiatına müteallik raka
mı ne.>retmiştir: 100.000 maktiıl, 
200.000 yaralı var.clır. 1000 tay
yare ve 1000 tank tahrip edilmis
tir. 

Şimd:fki Polonya ordusunun 
kadrosu, istikbalde büyük bir 
Polonya ordusunun kadrosunu 1 

. teskil ed<ıeektir. Polonyalılar, İn
giltereye vermis oldukları sözü 
de tutacaıklar ve pek yakında 
Polonya ordusu, İngiltere sahil
lerinin mühim bir kısmının mü
dafaası mesuliyetini deruhte e
decektir. 

General Sikorski, İngilizlerin 
ve Polonyalıların nihai zafer 
!erinden emin bulunmaktadır. 

KISAAJANS 
HA BERLERi 

* Moskova, 3 - Krassnaya Swjes
da gazetesinin bildirdiğine göre, son 
zamanlarda Mosk:ova ve garp aske
ri mıntakalarıoda olduğu gibi, Si
ber ve Odesa mıntakalarında ma
nevralar icra edilecektir. * Berne, 3 - Bu gece Bemede 
ikinci defa olarak saat 2.08 de alc1rıİı 
işareti verilmjştir. Hava müdafaa ba
taryaları faaliyete geçrni$tir. * Pressbourg, 3 - (D.N.B.) Slovak
ya hükümeti, evvelce bahsedilmiş o
lan ve yahudilerin servetlerini kay
dettirmiye mecbur kılındıkl: ·ına mü
tedair bulunan kararnameyi nesret
~tir. * Helsinlci, 3 - Finlandiya Reisi
cumhuru Kallio hastalanın.ıştır. Rei
sicumhurun sıhhati, bazı endişeleri 
mucip olmaktadır. * Nevyork, 3 - (Stelani) Bütün 
Amerikan konfederasyonllllda tes'id 
edilmiş olan iş bayramı esnasında 
seyrUse!er kazaları neticesinde 500 
~i ölmilstür. 
* Nevyork, 3 - (Stefani) Yankee 
Clipper tayyaresi 200 librelik: serom 
ile cenubt Fransaya hareket etmiş
tir. 

* Bil, 3 - (Reuter) National Ze
itung'un muhabirinin verdiği bir ha
bere göre İtalyan makamları İtal
yada bütün evlerde, otellerde ve lo
kantalarda bulunan demir ve bakır
lara vaz'jyet etmişlerdir. * Londra, 3 - Amirallik dairesinin 
tebliği: Penzance şalopusı bir denizal
tı tarafından torpillenmiş ve batmış
tır. Ölenlerin yakın akrabası haber-
dar edilmiştir. (A.A.) _____,.____ __ _ 

Amerikada 
hazırlanıyor 

(Baştaraı 1 inci sayfada) 

neşretmiştir. Beyannamede şunlar 
da mevcut bnhınmaktadır: 

Yeni fabrikalar iıışa edilmek
te ve endüstride amele alınma
ları sür'atle fazlalasmaktadır. 
Tayyare imalatı 1940 sonuna ka
dar yü-tde elli çoğaltılacaktır. Or
du ve donanmanııı taleplerini 
koordcne etmek ve istihsalatı 
sür'atlendirmek hayati kıymet -
!eri olan iptidai maddelerin stok
larından büyük artmalar vücuda 
getiri\ınektedir. 

RUZVELTİN NUTKU 

Heı· ay başı, hala knpı knpı 
dolaşarak aylık toplayan bugü
nün resmi kıyafetli, bekçileri, 
artık aytlaıı aya bu kapı kapı 
dolaşmak zahmetinden de kur -
tutacak ve aylıklannı hükumet -
ten alarak büsbütün resnıileşe -
cekler. Zaten işin en yakışık a
lanı ve doğrusu da bu değil mi
dir ya! .. 

Dünün bekçisi, yahut bekçi ba. 
bası, salt aydan aya, kapı kapı 
dolaşarak para toplamaz, ica -
bıııda su taşır, odun yarar; çocu
ğu mektebe .. ötürüp getirir; dü
ğün evleriuin kapılarında sopa
sile misafir karşılar; bayramda 
bahşiş davuluna çı:.ar, yangın -
Iarda yangın bağırır, bazı goe.ce
lcr, gelinlerile uzunca bir ağız 
dalaşından sonra uykuları kaçan 
sinirli kaynanalarla alt kat cum
banın önünde dakikalarca cenc 
çalar, bahçede halı, arsa~a kilim 
sil!ier; ınalıalleniıı eşrafından bi
ri karanlık gecede uzakça bir ca
miye, tekkeye, yalıut heh·a, bo
za sohbetine giderken, önde fe
ner ~eker; hamam bohçasinı ta
şır; sünnet düğünlerinde sünnet
çi ve aşçı yardoklığı yapar; içle
rinden sesi düzgünce olan:aı:, mü
ezzin hastalanınca minarede o -
na vekalet ederdi. 

Dünün bekçi babası, işte böy
le, hezarı fen! bir bekçi idi ve 
tabiidir ki dünün şalvarlı, po
turlu, mest pabuçlu, yemenili, 
saltalı, gocuklu, abani sarıklı, 
yazma mendilli hekçisi, aydan 
ava kapı kap; dolaşark aylığını 
pekala kendi•i toplayabilirdi. Fa
kat bugünün • mi kıyafetli ve 
tek vazifeli bekçisine ayni man
zara biç yakışımyordu. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

RESMİ HARP 

TEBL[GLERi 
- INGILIZ TEE.LIGI-

ALMAN HÜCUMU HASAR 
YAPMADI 

Londra, 3 (A.A.) - Hava ve ana
vatan t1mniyet nezaretlerinin tebliği: 
Gece, düşınan, memleketin bir çok 
kısımları üz.erinde hava faaliyetinde 
bulunn1ustur. Fa.kat alınB.n raporlar, 
hasaralın umuntiyetle ha!i1 olduğu

nu göstermektedir. 
Merkezi İngilterede bir şehrin, düs

man hücumlarının esaslı hedefini teş
kil ettiği sanılmaktadır. Fakat ınes
ktln bölgelel'!' düşen bazı bombala
rın gerek civar roıntakalara düşen da
ha fazla miktarda bombaların yaptı
ğı hasar pek azdır. 
Düşman tayYareleri, Londra etra

fında bazı noktalarda·, cenup sahilin
de üç şehire, İngilterenin cenubu 
~arkisinde açık ınıntakalara ve ayni 
zamanda ~.k ve şimal sahilleri üze
rine de bombalar atmışlardır. 
Şima ti şarld mıntakasında bjr şe

hirde, bir miktar ev ve dükkfin bazı 
hasara uğrarnıştır. Londra mıntaka
smda pek az ha.sar vardır. Cenubu 
şarki salıUinde bir şehirde, bazı ev
ler ve dükkdnlar hasara uğramıştır. 
Memleketin her tarafından şimdiye 

kadar alınan raporlar, bu hücumlar 
neticesinde ölen ve yara1a.ııaııların 
şfıyanı dikkat dereced.E; az olduğunu 

göstermektedir. . . 
ALMAN TEBUGI 

Berlin, 3 (A.A.) - Alman hava 
kuvvetleri basi<U=Wdanlığıwn teb
li.ii: Bugün de, muharebe ve avcı 

gruplarımıZı İngilte.ren.i.n cenubu şar
kisinde bava meydanlarına hücum 
etmişlerdir. Alman tayyareleri, bom

balarla hangarları ve kışlaları tah
rip eylemiştir. Büyük yangınlar çık
mı,ıır. Bir çok hava muharebeleri ol
muş ve bu muharebeler esnasında 

Alman avcı tayyareleri 86 dli3man 
tayyaresi düştirmüştür. 23 Alman 
tayyaresi ka.yıptır. 

İTALYAN TEBLİGİ 
italyada bir mahal, 3 (A.A.) - İ

talya unıuml karargftlunın 88 numa
ralı tebliği; 

Düşmanın bir deniz filosunun mer
kezi Ak.denizde bulunduğu haber ve
rilmiş, bunun üzerine tayyarelerimiz 
derhal faaliyete geçerek bu filoya 
müteaddit. hücumlarda bulunmuştur. 

Tayyare da.fil bataryaların ~iddetli 
Diğer taraftan Ruz-ve.it, Ten - aksül5.ıneDcri ve düşman avcı tayya-

nesse ile North - Caroluıa ura - relerile yapılan çetin mücadeleler, bi-
sında bir nutuk söylen1iştir. zim bombardıman tayyarelerirnizin 

Reisicumhur, beyııelnıilel va - ve yemi pike boınbardırnan !ilolan 
iyetin Aınerika için tehditkar olan Picchia 'l~lli 4 lerimizin hızı-
:ıduğunu söylemiş ve vakit ge~- na ve cilr'etine ve aşikar neticeler 
nıeden müdafaayı hazırlamak _ı- elde etmelerine mani olaınaınıştır. 
çin •tek bir Am~rilı.an c.cp~csı.. IviüLcınadiyeu İsviçreden gelmekte 
kuruJmasını tavsıyc etmıştır, olan bir çok düşman tayyareleri, şi-

. NUN MANEVRALARI mali İtalyanın bazı mınta~aları üze-
FiLO 'k Birleşik devletleri rinde uçmuşlardır. Bunun üzerine 
An?erı an !bay Knoks A _ tayyare dalii bataryalar, derhal. faa-

bahrıve nazırı a • . tir B d d. 
merika filosunun manevraların- liyete geçmış . u saye e uşmı:ın 
da bazır bulunmak ve Havay ve 1 tayy~reler~ dirancack Cenodvayka. kbon'.bla 

·· 1 · · t fti hnek üzere atabı1nuşler . enova n ı l ışı o -
garp us erını e Ş e ı· · -'-- ı ha!. Tayvare ile Havay adalarına ha- müş, 15 Kisı ;yar~lllii o up i! 

reket edeceiHııi bildirmekte<lir. hasar vardır. 

Vali Kcordinasyon heyetine müracaat etti 
Koordinasyon hey1etinin; resmi J 

inşaatın durduruiınası ve zaruri 
olnıayan inf)aatın da kat'iyyen 
ınünakasaya çık2rılmaması hak
kındaki kararı mucibince sehri
mizde esaslı Belediye inşaatı ya
pılamamaktadır. 

Daiıni Enciinıen de şubelerin 
bu husustaki nıüracaatlarıw red
detmektedir. 
Öğrendiğimize göre şehrimizin 

hususiyeti ve inşa, imar işlerinin 
cheınmiyetini nazarı itibara alan 

VaH ve Belediye Reisimiz Liıtfi 
Kırdar bizzat Koordinasyon hey'
etine müracaat ederek İstanbu -
hın harap bir şehir olduğunu bir 
çok yollann ve inşaatın bir an 
evvel yapılması icap ettiğini bil
dirip daha geniş mikyasta inşa
ata müsaade istemiştir. Bu tak
dirde nıijsaadenin verileceği zan
nolunmakfadır. Mecidiyeköyü 
hastanesinin inşaatına da ilk 
partide başlanılabilecektir. 

ALfvlANYA 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

tabi tutulm11Ştur. 
1 T ~!~afı~~!~~f!da) 

Akalın, Beyoğlu Kaymakamı ha
zır bulunmuşlardır. Bu harekat esnasında tayya -

relerimizden ikisi kayıptır. 
Sahil mü.dafaa tayyarelerimiz, 

Holanda sahili boyunca, deniz
de iase gemilerini bombardıman 
etınıislerdir . ~ne fivorunda 
bir Norveç limanında bulunan 
diğer bir iaşe gemisi de İngiliz 
bombardıman taYvareleri tara
fından bombalarunıstır. Flessing
nada ve Osternde limanı üze -
rinde petrol deııolarına hücum
lar yapılmıştır. 

,'ıf/SIR 
(Baştaraı 1 inci sayfada) 

yapılmıştır. Tayyarelerimiz As
sab'a bütün gün dalga silsilesi 
halinde hiicum etmişlerdir. Bir 
büyiik dalgakıran üzerine iki tam 
isabetle bir küçük dalgakıran ü
zerine bir tam isabet kaydedil -
miştir. Dalgakıranın baş tarafın

da bulunan bina ve antrepolar 
üzerine müteaddit bombalarla 
tam isabetler olmuştur. Bir ben
zin yangını çıkarılmış ve iki sa
at devam etmiştir. Şiddetli bir 
infilaktan sonra diğer bir ben -
zin yangını çıkmış ve müteakip 
bombardıman filotillası biiyük 
yangını kırk kilometrelik bir 
mesafeden görülmüştür. Askeri 
kışlalar üzerine de tam isabetler 
kaydedilmiştir. Düşman şiddet
li blr ateş açmışsa da bfüün tay
yarelerimiz üslerine dönnıüşler
dir. 

Beyoğlu Halkevi Reisi, Halke
\•inin bir çok ihtiyaçları olduğu
nu !ebariiz ettirmiş, fakat bu
günkü dünya vaziyeti karşısın
da hükumetten bu hususta ta -
leplerde bulunınaoın doğ"ru oJ
ınaL ".1111 ve bu ihtiya(ların Hal
kcvi azalarının fedakarlıklarile 
temin olunacağını izah eylemiş
tir. 

Müteakiben mumaileyh; Hal
kevi idare bey'etiniiı bir toplan
tısında verilen şu kararı. oku -
muştur: 

.-Sayın meb'uslarıınıza; 
Memleketin ve milletin mukad

deratı hakkında verecekleri yük
sek kararın fikrimizde, kanımız
da ve vicdanınıızda makcs bu -
lacağı ve memleket müdafaası -
nın icap ettirdiği tekmil feda -
karlıkları hayatımız pahasına i
faya heyecanla hazır olduğumu
zu teyiden arzeyleriz.• 

Bu karar hazır bulunanlar ta
rafından şiddetle alkışlanmıştır. 
Bundan sonra hep beraber ye -
mek yenilmiş ve müteakiben de 
Vali rneb'uslarım.ız1, Taksim ga
zinosunun hususi salonunda teş
hir olunan şehrimizin imarına a
it istatistik ve planları görmeğe 
davet etmi•tir. Bu salonda da 
bizzat Valimiz meb'uslarıınıza 
icap eden izahatı vermiştir. 

İstanbul meb'usları bilahare 
Şehremini Halkcvine gi<lerek o
ra halkının de dileklerini tesbit 
etmişlerdir. 

ANKARA HABERLERi \ 

Köylüye toprak tevzii 
için hazırlıklar yapıldı 

Ankara. 3 (İKDAM Muhabirinden) - Muht~ köylülere top
rap tevzii için Maliyece ic~beden hazırlıklar yapılmıştır. Bu isle 
uğraşacak komisyonlar yakında faaliyete başlıyacaklardır. 

Maarifte yeni 
Nakil ve tayinler 

Ankara, 3 (İKDAM Muhaıbi
rinden) - Siird Maarif müdürü 
Zeki Rize Maarif Müdürlüğü -
ne, Antep tedrisat a:nüfettişcrin
den Rru;id Siird Maarif ımüdür
Jüğünc, İstanbul iMaarif müdür 
muavini Muvaffak Kavseri Ma
arif müdürlü~e. Samsun Kız 
orta okulu müdürü Ali Erzurum 
Maarif müdürlüğüne nakil ve ta
yin edilmişlerdir. 

Nazmi Topçuooıu 
An karaya döndü 
Ankara, 3 (İKDAM Muhabi

rinden) - Ticaret Vekili Nazmi 
TopçuoiUu .bul!tin şehrimize dön
a:nüştiir. 

Samsun Belediye 
Reisliği 

Ankara, 3 (İKDAM 'Muhabi
rinden) - Samsun belediye re
isliğine seçilen Rüstemin memu.
riveti viiksek tasdike iktiran et
ımistir. 

iLK TREN 
BiSMi.L'de 

Bu münasebetle birinci istas
yonda merasim yapıldı 
Bismil, 3 fA.A.) - tik trenin 

dün Bismil ıstasyonuna gırışı 
ınünasebetile bir tören yapıl -
ınıştır. Bismil istasyonunun met
halinde üzerinde başarılan işle
rin önemini ifade eden dövizler
le süslü güzel bir tak kurulmwı
tIL Bütün Bismil ve civarı hal
kı ilk trenin istasyona girişi tö
reninde hazır bulunmak Ü%ere 
kesif bir yıgın halinde istasyon 
ve civaı·mı doldurmuştu. 
Diyarbakır vilayeti sivil ve as

keri erkaw, bir çok memurlar da 
bu nıernsiıne iştirak eyleınekte 

idiler. Milli renklerle süslenmiş 
olan ilk tren, yavaş yavaş istas
yona girerek takın önünde dur -
duğu zaman bütün mektep tale
beleri ve halk bir ağızdan İstik
lal Marşını söylemişler ve bunu 
takiben Vali Feyzi Gür.el, Bis -
mil kaymakamı ve belediye reisi 
Rıfat Akpınar ve inşaat kısmı 

adına Galip Güler tarafından bi
rer nutuk söylenmiştir . 

Hatipler, bu nutuklarında yur
du demir ıığlarla örmek yolunda 
Milli Şef İnönü tarafından ta -
kip edilen siyasetin tahakkuk et
tirilen safhalarını ve bunların 
memleket müdafaası, memleket 
kalkınması bakımından değerle

rini tebarüz ettirerek ve Milli 
Şef'e karşı milletçe duyulan son
suz sevg_iye terceınan olmuşlar 
ve Ebedı Şef Atatürk'ün aziz ha
~asını hürmetle yadeylemişleı:
du-. 

Nutuktan sonra Vali, takın kor
del&sını kesmiş ve ilk tren sü _ 
r~kli- aJ_kışlar arasında istasyona 
gı.rmıştır. Merasimden sonra hü
k\lmet konağında misafirler şe
refine büyük bir ziyafet ve ak
şam üzeri de inşaat kısmı tara -
fından bir çay ziyafeti verilmiş
tir, 

·Mihvercilerin 
(Başmakaldım de1-•am) 

parçaladığını hatırlattıktan son
ra, demiştir ki: 

cSabık Polonyada akıtılan 
kanlar heder olınamıı;tır. Führer 
sözünü tutmuştur. Bu toprak is
tikbalde Alınan toprağı kalacak
tır.> 

Alıııanya, Sovyet Rusya ile 
paylaştığı Lehistanın üstüne o
turmak kararındadır. Harp baş
larken 35 milyon nüfuslu bir 
devlet olan ve muhtelif ekalli
yetleri çıkarıldıktan soura, baki 
kalan 30 milyona yakın Lehliye 
;ıo kilometrelik bir yer bile hıra· 
kılmıyaeaktır; koca bir millet, 
tam bir esaret altında tutula -
caktır. 

Bitlerin, gerek cKavgam. ad
lı kitabında, gerekse eski arka
daşlarından birinin yazdığı cHit
ler bana dedi ki• isimli eserde 
bahsi geçen toprak ilhakları da
ha Almanya, muzaffer olınadan 
tahakkuk ettirilmeğe başlamış
tır. Almanya gibi İtalyanın da, 
yıllardaııberi bağırıp durduğu 
kendi arazi emellerini tahakkulı 
ettirıneğe çalışacağı muhakkak
tır. Mihver kat'i zaferi kazandı
~· takdirde Almanyanın bugün 
ışgal ettiği topraklardan pek a
zını tahliye edeceğine bwıa nıu
kabil de, müstemleke'ıcrdcıı bü
yük parçalar alacağına şüphe 
yoktur. Avrupnda ve rıılistem
lckelcrde genişlen1ek, cihangir 
o)nıak eınclile yıllardanbcri lıar
bc hazırlanmış olan bu iki cın -
peryalist devletin, mıızaffer ol
dukları takdirde, hırslarııa pa
yan oln1ıyacağına, Alnıanyanın 
Alsas ve Lehistanı yutmak hu -
susundaki tehalük ,.e acelesin -
den kuvvetli bir delil olamaz. 

ABİDİN DAVER 

Amerika da 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Ruzveltin verdiği tafsilata gö
re. Amerika Birleşik devletleri
nin elde ettiği üsler, Terre -
Ncvs de Bermudes adalarında, 
Bahamada jamaikde Saint - Lu
ciede, Trinitede Antigvada ve 
İngiliz güanındadır. 

Terre - Nevcde ve Beruımu
des adalarındaki üsler hediye <>
!arak verilmiş ve memnuniyet
le karşılanmıştır. 
Diğer üsler, hizmet müddetinı 

doldur.ıııus elli torpi<lo muhrıbi
ne mukabil elde edilmistir. 

Vaşington, 3 (A.A.J - Avan 
Meclısi bugün toplantı halinde 
bulunmadığı ıçin, Rooı;evelt, In
giliz - Amerikan anlaşınası hak
kındaki mesajını. mecburi aske
ri hizmet kanunu proesini mü
zakere etmekte olan mebusan 
ı:ııeclisine gönder.rnistir. 

Reiıltcumhur ,bildirmiştir ki: 
Bu anlaşmanın bizim sulh ha

linde bulunmamız ile lıiç >bir su
retle imtizaç etmez bir trrafı vok· 
tur. Herhangi bir millete karsı 
bir tehdit teşkil etmesi kat'ıven 
"Varid olamaz. Bu. dönüm nok
tası teskıl eden bir hiıdısed·ir ve 
vahim tehlike karşısında kıla
nın müdafaası hazırlrklarında cok 
yüksek 'bir ehemmiyeti haizdır. 
Müdafaa hazırlıklarında bulun
mak, hukuk hükümranisne sa
hip bir devletin elinden alınamaz 
hakkıdır. Ve bugünkü. şeraıtte bu 
hükümranlık hakkının icrası 
sulhüımüzün idamesi ve emniye
timiz için esaslıdır. --------
Fransız Fası 

(Baştarafı 1 inci sa;ıfada) 
hatlıüstüva Aılrikasında ııuhur 
eden isyan neticesinde Fran
sız Fasında da bir takım kıvam
lar vukua .ııeh:nistir. Fran•ız Fa
sında bil· cok zabıtler. açıkca De 
Gaulles'ün taraftarı olduklarını 
söv lem işlerdir. 

Port-<>f-spain, - Trindad - 3 (A. 
A.) - Reuter Ajansından: 

Martinik'in Fransız ahalisinin 
yüzde 90 rundan fazlası. buraya 
l!elen bir seyyahın iiadesine na
zaran. Büyük Britanvanın yanı.
basında hal'betmek arzusunda 
bulunmaktadır. 

-- --<ı----

Şehrimizde ma-
halle teşkilatları 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Esasen, geçenlerde şehrimize 

ç:elen Dahiliye Vekilimiz Faik 
Öztrakın da tetkikleri esnasında 
mahalle mümessilleri işi na2an 
dikkati celbetmiş ve bu mevzu
nu esaslı bir şekilde organize e
dilmesine karar verilmiştir. Bu
nun iizerine de Dahiliye Veka -
!eti hey'eti tcftişiyc reisi Haydar 
Berkışın ve müfettişlerden Ha -
!is Ergıın, Dahiliye Vekaletince 
şehrimize gönderilerek Beledi -
yede icap eden tetkiklere başla
xwşlardır. 

Kuvvetle sanıldığına göre bu 
tetkikat neticesinde mahalle mü
messillilderi .lga olunacak ve ye
rine mahallelerde eski mulıtar
lık teşkilatını andırır yeni bir 
teşkilat ikame olunacaktır. 
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Hüseyin, kardeşinin ısrarile, mua
viyenin huzuruna giderek biat etti 

TEFRiKA NUMARASJ - 22 -

(İroaını Hasan) müskül bir va
zi_yete ııiıııniı;ti. Muaviyenin em
rı hilafına hareket e1ıınek müm
kün değildi. Açıkça bilinen bir 
haki.kat varsa o da, Muaviye e
mirlerini evveli tatlılıkla infaz 
ettinnek isterdi. ~er buiı<ia bir 
mü.şkülata tesadüf ederse, zehir 
ve hançere müracaatta asla te
reddüt göstemneı.di. 
İmamı Hasan, bu hakikati her

kesten daha iYi biliyordu. Ve 
ıkorkunc bir ~eliıketin tehditleri
ni cok yakından hissediyordu .. 
Buna binaen, Muavıvenin ada -
mına: 

- Halifeye söv !e-yiniz, bana üc 
f;!ün müsaıde etsin. Bu müddet 
zarfında, ·biraderim (Hüseyin) in 
biatını tem.ini? calısırım-.. Fakat, 
Kıs bin Siıd'a karışmam. Çün
kü buııün ben, ona emredecek va
ziyette dei?ılım. 

Dedi. 
Muaviyenin adamı gittikten 

sonra (İmamı Hasan) biraderi 
(Hüseyin) i nezdine davet etti. 
Vaziyetin vahametini izah ede
rek biata teşvik evledi. Fakat 
Hüsevin: 

- Allahın bana takdir ettii?i 
en acı iıkibeti görınive hazırım. 
Fakat, babamın en büyük düs
maıu olan ·bir adamın önünde, 
ikat'iyyen basımı eğmem. 

Dedi. 
İroamı Hasan, biraderini ikna 

etıınek için ne mümkünse yaptı. 
- Yfı Hüseyin! .. Mesele, se

n.n ve yahut beniım ölümümde 
değil ... Fakat, (Hind'in oğlu) rı l 
yalnız seni ve beni değil, beşik
teki <xıeuklarımıza varıncaya ka
dar bütün (Ali Resül) ü imha 
edecek... Söz dinle. Böyle bü -
yük bir felakete sebep olma. Git, 
su adama biat ver. Ondan sonra, 
basımIZl alalım, Medineye gide
lim. Bir kenara çekilelim. Eğer 
imkan bulursak, tekrar hareke
te geçelim. 

Diye, yalvardı. Yakardı. 
(Hüseyin) biraderinin üzülme

sine- daha fazla dayanamadı-
- Pekala... Bütün ıınanevi 

ınes'uliyeti sana ait olmak üze
re gider, Muiıviyeye biat ede
rim. Fakat, beni bu zillete sevket
tii?in için de, Medineye varır var
maz, ceddim. (Hazreti Muham
med) in şebekei mübarekine sa
rılarak senden şikayet evlerim. 

Diyerek. Muavivenin huzuru
na gitti. Kalbi, teessür atesle
rile cayır cayır yanarak. Eoü 
Süfyanın oi?lunun önünde ei!il
di. Büyük bir ikrah ile. ona bi
at etti. 

* (İmamı Hasan). refakatinde 
h>Sun, akraba ve dostları olduğu 
halde, oldukca kala•balık bir ka
file ile Küfeden hareket eder
ken, koca memleketin her tara
fında bir vaveylil belirdi. Yollara 
dökülen halkın lisanından: 

- Ya Resulallahın torunları! .. 
Bizi kimlere bırakıp gidiyorsu
nuz? .. 

Diye, hıçkırıklara karışan fer
yatlar vtikseldi. 

Küfeliler. daima dönek olan 
rnesreblerini bir daha gö;ter -
mislerdi. .. Babasının kanlı niışı 
daha toprai'!a girmeden. bedbaht 
(Hasan) ı hi:afet mevkiine geçi
ren, bunlardı. Muavive ile har
be tahrik eden .. Fakat l\'uavive 
ordusunun pistarlarını E?örür görJ 

mez derhal onun tarafına dönen ve 

bu S'Ufetle Muaviyenin kat'i za
ferini temin ey !iyen de yine bu 
insanlardı... Ne kadar ııariptir 
ki, (!:ıalfeyn) de babasına, (Me -
<İ&yin) de oğluna ihanet etmis 
olan bu insanlar, şimdi de yolla
ra dökülmüşler; derin bir neda
metle hıçkıra hıçkıra ağlıyor -
lndı. 
(İmamı Hasan) ile ı011un müte

vazı kafiles;, bu meşrepsiı in -
sanların gözyaşları arasından sü
kiınetle _geçti. Şehri terketti. 

Muaviye, (Imamı Hasan) ın 
maiyyetine, muhafız sıfatile, bin 
atlıdan mürekkep bir asker müf
rezesi vermişti. (İmamı Hasan). 
Emevi askerlerinin hiina -
yesi alt,nda seyahat etmeyi gu -
ruruna yediremedi. Şehil'(l n çı
kar çıkmaz, müfrezenin iadesi 
için, biraderi (İmamı Hasan) ı 
cebretti. 

Kabile hic bir arızaya u~ama
dan çölleri geçti ... Bir akşam gü
neşi, Medinenin hurmalıklarına 
kızıl alevler saçarken, Resulülla
hın talihsiz hafitleri, onun mü -
barek merkadinin bulunduğu bu 
mukaddes beldenin kapısından 
girmislerdi. 

* Medineliler, (İmamı Hasan) ı 
pek soguk karşıladılar. Gelenle -
ri görmek için yollara koşanlar 
bile, adi birer temaşacı vaziye -
tinden fazla, alakadar olmadılar. 
Kalabalık aras,ndan bir şahıs, 

(İmamı Hasan) ın önüne atıldı: 
- Ey, müminlerin yüzlerini 

karartan! ... 
Diye, bağır<lL 

{Arkası var) 

[1] Yani, {Muaviııe) ... 

AÇIK MUHABERE: 

(Mustafa Sökmerı) imzalı mek
tup sahibine: 

1 - (imamı Ali) nin 3 ılncü 
oğtu (Muhammed Hanefi) nin 
asıı künyesi, (Ebülkasım Mu -
hammed bin Ali, bin Ebi Tatip.) 
dir. Validesi ise, (Beni Hanif) 
kabilesi eşrafından (Cafer bin 
Kıs) ın o!)!u (Hıfüı 1 dir. Kendi
sinin (Hanefi) ve)lahut ( H-anif) 
diııe de tesmiye edilmesi, vali
desinin mensup o!duiiu kabiteııe 
nisbet içindir· 

2 - (lmamı Ali) nin tabutunun 
bir (Arabi) tarafından alınıp 
meçhuı bir semte qönderilmesi 
ve11alıut tabutun kendi kendine 
qiderek defnolunacaqı ııerde te
vakkuf etmesi ve •cire qibi ri
vaııetler, adi hurafelerden iba. 
rettir. (Ali) beşeriyetin feı•l:in
de bir mahluk o!maıııı> o da. ni
lıaııet bir (insan) idi. O, bi.:tün 
muci2e ve kerametlerini. ancak 
insanlık fazi!etleri!e qösterdi. 
( İ bni Müıcem) in. zehirli Llıcı
nın te."'irile - her insan qibi - ta
b·! Nr S1ırette vefat etti. En kııv
vetli rivaııctlere nazaran, vefat 
eıı."' ııerıl;e def ııedıld; Biz, 11a
zılarımı2da. batıl itikadları ta
mami!e. redded ·rek. tari1ıin bü
ııük mhsiııet!erini ancak besPri 
kııımet ve fa:iletlerite ötçtiiiiii
miiz için. hıırafattan balısetmiııe 
1iizum qörmii?Joruz AlGkanıza 
bii11ük teşekkürlerle mukabe.le 
ederim. Z. Ş. 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 

HALİDE PİŞKİN BERABER 
4 eylül çarşamba günü akşamı Üskü
dar, Doğancılar, Ayparkta. ııı.IJABİ

BE TEYZEıt l'Odvil 3 perde 

BOYlJK TARiHİ ROMAN~ · İ o.· ....,. . ~--~~~~~~~----..;..:...:.:~··;;;..-~;J 

SEKERPIRE SULT N t
1 Yazan: M. SAMI KARAYEL 1 

Valide Sultan, Şekerparenin 
Hamide hanımın nezdine iltica 
ettıP-ini görünce, derhal Sultan 
lbrahime koştu. Şi•kayet etti. 

Sultan İbrahim. Hiımide hanı
mın da sürgün edilmesini emret
ti. Hiımide hanımı aradılar. Fa -
kat cariyesi: 

- Hamide hatun benim .. 
Dedi. Şekerpare ile beraber 

ca rıye sürüldü. Hamide hanım 
da bu sayede kurtulmuştu. 

Valide Sult.0 n, nihayet Şeker
pareyi saraydan atmağa muvaf
fak olmuştu. 
Şekerpareyi Mıs:ra sürgün ı;ıö

türen çavw;lardan biri onu K>b
rısa kadar götürdü . 

Debdebe ve saltanatla yaşa)•an, 
Padişahı senelerce avuçlarının i
çinde tutarak azami servete sa
hip oları Şekerpare şimdi on 
parasız, arkasında tek bir fe. 
race olarak htanbuldan çıkmış
tı. 

Her nasılsa Sultan İbrahim, 
Şekerpareden vazgeçmisti. Pa -
dişah, bu sayılı gözdesinden u
zak düştüğüne sonradan çok 
memnun olmuştu. 
Şekerparenin yirmi iki bü -

yük sandık eşyası vardı. Bu san
dıklar Valide hanında bir odada 
bulunuyordu. 

Sultan İbrahim, Şekerparenin 
ne kadar malı varsa vaz'ıyet et-

DALGA UZUNLUCU 
'l'.A..P. U.71 m. Kü Km. ze ıı:w 
T.A.Q.11,47 m.15195 Km.20 Kw 
l~ m. lZ8 Km. 1%t Kw. 

3 EylOI Çarşamba 
7.30 Program 
7.35 Hafif müzik (pi.) 
8.- Ajans haberleri 
8-10 Ev kadını - yemek !iştesi 
8.20 Hafif musiki devam 
8.30 Kapanı$ 

* 12 .30 Progra.m 
12.35 Türk müzii;i 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Türk müziqi 
13.20 Radııo salon orkestrası 
14.- Kapanış 

* 18.- Program 
18.05 Cazbant (pl,) 
18.40 Tilrk m.ii:i!ii 
19.15 Konu~a ( dı$ politika ha-

diseleri) 
19 .30 Fasıl heyeti 
19.45 Ajans haberleri 
20.- Fasıı lıeııeti devam 
20.15 Konuşma. 
20.30 Atafranga müzik 
20.50 Gec;t konseri 
21-15 Eğlenceli müzik (p!.) 
21.30 Ajans haberleri 
21.50 Riyaseticumhur bandosu 
2.30 Aans haberleri 
22.45 Dans müziği (p!.) 
23.25 Yarınki proqram 
23.30 Kapanış 
22.30 Ajans haberleri 

Askerlik işleri 

336 doğumluların son 
1 

yoklamaları 
Fatih Askerlik Şubesinden: 
336 doğumlularla bunlarla mu_ 

all"eleyc Wbi olanların yoklama
ları 15 eylul 94-0 taı·ihinde hita
ma erecektir. 

Bu sebepten: A - Okurların 
halihazır tahsil <lurumlarını gös-1 
teriı· yeni tarihli tahsil ve;1kala
rly la, B - Son yoklaması yapı -
lacak diğer eratın da san'at vesi
kalarıyla beraber bu müddet zar_ 
f.nda (yani 15 eylül 1940 akşa -
mına kadar) şubeye müracaatla 
yoklamalarını yaptırmaları, ak -
si takdirde yoklama kaçağı ka -
lacakları ilim olunur. 

* Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 

336 d<ığumlu ve bu doılumlu -
larla muayeneye ta·bi eratın sıon 
yoklamaları tel< _günlerde yapı -
lacağı evvelce ilan edilmişti. Bu 
kere lüzum üzerine yoklamaları 
cumartesi ve pazar günlerinden 
maada her gün saat 9 dan saat 13 
e kadar yapılacağı ilan olunur. 

ZİRAİ KREDİ KOOPERATİFLERİNE 

İkinci namzed olarak gösterilcliğim 
Ziraat Bankası idare meclisi 5.zalığı 1 
intihabında bir çok zirai kredi koo
perati!lernin bana rey ver~ olduk- l 
Iarını oi,•ı:enmış bulunuyorum. ı 

Kooperatif ortağı arkadaşlarıma bu 
alakalarından dolayı teşekkürlerimi 

ve bağlılıklarımı sunmayı bir vazi
fe sayıyorum. 
Muh~erem gazetenizin delfilet.ini 

rica cderiın. 
Alaeddin Cemil 

E~ki İstanbul meb'usu ve koopera
tifçilik cemiyetl eski umumi katibi 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
Cildiye •• dllıı'e~e mqtelıusw 

Adres~ Jiabıili Ca!aloflu 
yokuşu kMt"ıoıtndot Nn. 4~. Tf"l 2'38. 

İmtiyaz Sahı!>i \C Neşriyat Di
rektörü: K İZZET. Basııdıg• yer. 

SON TELGRAF Basımevi. 

ti. Padiı;ahı kışkırtan Valide Sul
tandı. 

Mahpeyker sultan, oj?lu Su! -
tan lbrahime şunları söylemi;; -
ti: 

- Aslanım bu, Enrneni karıS'l
nın mühimce malı vardır .. Va -
lide hanında mahfuzdur. Kethüda 
sını çağmp ne kadar malı var -
sa ortaya çıkarabilirsiniz. 

Sultan İbrahim, deha! Veziri 
azam Alıanet paşava emir verdi. 

Ahmet paşa Şekerparenin 
kethüdasını çağırttı. Ermeni karı· 
s~n:n ne kadar malı varsa ortaya 
çıkarttı. 
Şekerparenin Valide hanındaki 

yirmi iki sandık eşyası bir dev
let hazinesi kadar z~ngindi. San
dıkların içi ağizlarına kadar in
ci. mücevherat doluydu. Hatta, 
bazı sandıklar ağızlarına kadar 
altın ile memlı'.l idi. 
Şekerpare senelerdenberi Sul

tan !brahimi royarak ve devlet 
memuriyetlerini rüşvet mukabi
linde vererek azim servet vüoo
da ı!etirmişti. Bütün bunlar Sul
tan İbrahime kalmıstı. 

Sultan İbrahim, Şekerparenin 
sandıklarına :memnun olmuştu. 

lkD.llM 

Düşünceler -Dilekler 
{Bastarafı 2 nci sayfada) 

kil mevzu ... ı.ın tatbikini, orla mektep 
mezunu veya. bu ta.hsUden de mah
rum bir vatandaşa bırakacak olursak 
onda.o muvaffakıyet beklemekte ne 
ka.dar haklıyız •. Bir kaza. nüfus me
murunu ele alalım. Bu vatandaşın 
nüfusa ait bütün mevzuatı, medeni 
kanunun ahkimı şa.hsiycye taalliık 

eden hükümlerini bilmesi ve bu.nl&
n muvalfakıyetle tatbik etmesi li
sımdır. Ayni mülilıaza ve icab ta
pu memuru; i.nhiurlar memuru ve 
sa..lre için de variddlr. 

Muayyen bir kültür aahibi memur 
halkla olan münasebetinde daha 
temJdıılfdir. Ona da.ha hünnetkirihr, 
mes'uliyet hissi ıaazzuv etmiştir. Ba
a memurlann, bufiinkü mevzuatın 
istilzam et.tiki evsaftan ve muayyen 
bir küJtür seviyesinden mahrum bu
Junmillan, halkın hükiımet kapıların
da sürünmesine sebebiyet vermek
tedir. 

1tlf'vr:uatın iyi tanzim edilmemiş ol
ma."ı bu davada. mühim rol oynı
yan imlllerden biridir. l\fevcut ida
ri nehclmiz'in mutlak merkeziyetçi 
oluşu bir çok hususa.tın Vekiiletıer

den istJhimını ve hatta bazan valile
rin, umum müdürlerin sık. sık An
kara.ya gitmelerini intaç etmekte
dir. Ka.nunlanmız anlaıı:;ılmaz, ağdalı 

bJr lisanla yazılmaktadır. Kanun1a
n tatbik ile mükellef olan memur
larımızın kısmı ar.am.ı yüksek tah-

&ilden veya mo.a.yyen bir kültür se .. 
viyesinden ma.brumdDI'la.r. Vizı'ı ka
nunun anlaşılmaz ifadesi karş:ısında 
pek ha.k.lı oluak bwıalma.kla ve bai
lı bulundııklan ıruı.1ı;am1.roıuı sık, sılı: 

istizan mecburiyetinde kalmaktadır
lar. Mevzuaı daiınıklır. 1633 nııma
rah askeri ye mölki tekaüd kanunu 
ylrmi beı; kanunla tadil edllnı.lşUr. 

Bu kanuna. ait on tefsir, yinW lld 
meclis karan ve bu kanu.nım muh
kllf maddeleri bakin.oda Dlva.ııı Mu
basebaLça ta.Juim ve Büyük Mille& 
Heelisince ll:a.buJ ola.nan yinıü lkl 
rapor Va.rd.11'. Tekaüd kanun1muıaun 
bu halini rördü.k&en sonra kendisi
ne dokuz a7 maaı ba.ilana.m.Q'&n her
banı-i bir dul ve 7etime sabır ~vst ... 
ye etmekten başka ne yapa.biliriz. 

Görülüyor, ki «eshabi mesalih• 1 
memnun ede bilmek için tamlmler 
kati değildir. Davayı bütün şümuJü 
ile ihata edebilecek tedbirler almak 
gerek.tir. 

Bunun tçin: 
A - Kendi işini !o.kip edebilecek 

rörğüJü vatandaş yetişıirmek, 
B - Bugü.nki.i mevzuatı kavn

yabllecek evsaf'ta memur temin et
mek; 

C - Devletin yüksek menfaatleri 
ile tearuz teşkil etmemek üzere ida
re Rmlrlerine sa1ihlyet vermek, 

D - Kanun, njzamname, tallma.t
namt> ve tamimleri tanzim ve tensik 
efiıne-k Uizrmdır. 

ll_. .. 1111 .. 11:11 .. mıı~sııstıı::ıııııllll! ........ m::ımı .. 1111cz11111 ... •eee11:ı1•~1111 

-----=--•ıma•m• 1,40 IKKAMIYELMU : 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

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

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 
Kcşidel.r: l fubat, 1 mayıs, 

1 ağııstos, l ikmcitcşrin tarih· 
!erinde yapılır. 

·-------------------------· Beykoz Tümen Satmalma Komısyonundan : 
ı _ Cins. miktar ve ilk teminatları yazılı yaş sebzenin kapalı zar!la 

münakasası 7 eylUl 940 tarihinde Beykoz Halk Parti binasında yapılacaktır. 
2 _ Evsaf ve şartnamesile teslim mahall~ri pazarlıktan evvel komis -

yonda okunabilir. 
3 - İsteklilerin teminat mektuplarını ilcin 

vermeleri nan olunur. 

saatinden b~ saat evvel 
(7683) 

tarih ve saa U Cinsi 

Patlıcan 

Fasulye 
Domates 
Ban1ya 
Yeşil biber 

Mlkto.rı İlk te. 

60 ton 382 
30 • 243 
20 • 79 

20 • 135 
20 • 64 

Yiıımi iki sandık inci, mücevher 
altın sarayı hümayuna hayat 
vermişti. V eziriilzam Ahmet pa
şa, biraz nefes a1mı.ştı. 

Şekerpare, Kıhrıstan sonra Mı 
sıra götüriildü. Mısırda Valide 
sultanın ada:ınları tarafından ze
hirlenerek öld!irüldü. 

Ermeni kızı, saraya nasıl çırıl 
çıplak girdiyse, çırılçıplak ola -
rak çıktı. Nihayet, Mısır Q(ille 
rinde cezasını buldu. 

Valide sultan, Şckerpareyi sa
raydan uzaklaştırıp Mısırda ze -
hirlettikten sonra, saraya hakun 
olmuştu. 

Valide sultan, oğlu Sultan İb
rahimi hal' ettirerek, diğer kü -
çük oğlu Avcı Mehmedi tahta 
çıkarmak ve, ıbütün saltanat ve 
devlet idaresini eline almak is
tiyordu. 

Valide sultan, veziriiızaım, Ah
met Plt$ayı, Sultan lbrahımi hal' 
için ikna e<iemerniı;tt. 

Binaenaleyh, Valide sultanın 
başka yollarla oğlunu hal' ctme
ğe teşebbüs edeceği aşikardı. 

Sultan İbrahim, Şekerparenin 
yirmi iki sandığını da yiyip bi -
tirmişti. Ricale ve vezirlere sa. 

Gün 

7 /9/940 cumartesj 
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mur ve anber vermeleri için ceb
ri emirler veriy-0rdu. 

Padisahm emrile haftada bir 
iki defa mağazalar ve çarşılar ba· 
sılıyordu. Mağaza sahipleri ve 
bedesten esbabı Padişahın zul
münden ve yağmacılığından bık
mışlardı. 

Dükkan ve maj?aza sahipleri 
sokaklarda bir çavu.ş gider görür 
görmez yağmaya uğrayacakları
na zahip olarak hemen dükkan
larını kapayarak kaçarlardı. 

Yani, İstanbul ve taşra tama
mile çı.i(ırından çılonıstı. Sultan 
İbrahim son devirlerinde büsbü
tün çileden çıJmnıştı. 

Padisah, bir gün defterdara şu 
emri verdi: 

- Yeniçeri ağalarından da 
samur ve anlıer alınız .. 

Devrin Yeniçeri ağalarından 

ileri gelenleri Padisahın bu em
rine derhal iısi kesildiler . 

Yeniçeri ağalarından Kara Mu
rat ağa, Bektaş ağa, Muslihiddin 
ağa, Recep ağa gibi ileri gelenler 
ayaklandılar. 

(Arkası var) 

Yerli bezinden mamul elli bin ıl- ı 
det. un çuvalı alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 5/9/940 Per,;embe günü 
saat 15,30 da Tophanede İst. Lv. A
mir1iğl satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Nümunesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin teminatlarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(319) (8014) 

* Adet 

2,148,300 Kundura kapsoru. 
118,000 Torak raptiye. 
Yukarıda yazılı iki kalem malze

me 5/9/940 Per,;embe ııünü saat 15 
de Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda pazaflıkla satın a
lınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
1190 lira 15 kuruş. İlle teminatı 89 
lira 26 kuruştur. Nüınunesi komis -
yanda görülür. İsteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(314) (8009) 

* 450 kilo 3/25 balıkçı ağı ipliği 

alınacaktır 1 1azarlıkla eksi! :"'..ıesi 

5/J/940 ~rşembe günü saat J6 da 
Tophanede Lv. AmirJ.jği satın alma 
k•J ,,.:..yonunda yap•hıCil•du I·,;::llU -
rıe-:;i !t"misyond·ı görülü.c. İsteklı1erin 
kat'i temlnatlnrile belli saatte ko-
misyona gelmeleri (311) c8006:t 

* 
Kırk beş bin adet tüylü deri (pöı;-

teki) alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 10/9/940 sah günü saat 15,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma koınisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli doksan bin lira ilk te
minatı 5750 liradır. Nümunesi ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanu
ni vesikal::ıriJe belli saatte komisyo-
na gclm<'lcri. «323> *'5144~ 

* Bir milyon doksan be~ bin altı yüz 
kilo saman alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 11/9/940 çarşamba günü 
saat 14 de Tophanede ist. Lv. Amir
li'gi s..ı.tın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeH 43,824 lira 
ilk teminatı 3286 lira 80 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda görUlür. İs
tekli~crin kanunt vesikalarile belli 
sa;:ıtte komisyon:ı gelmeleri. 

(325) <6146> 

i!IAYP'A- :oı 

150 kilo tarlar bin adet kantar alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12/9/ 
940 perşembe günü saat 14 de Top ... 
hanede İst. Lv. AmirJiği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli yirmi bin lira ilk teminatı 150ı 
liradır. Şartnamesi komisyonda gö
rillür. İsteklilerin kanunt vesikalari
le belli saatte komisyona gelmeleri. 

(327) <8148> 

* 250 gramlık beş yüz bin kutu et 
konservesine verilen fiat veka..Ietçe 
pahalı görüldüğünden tekrar pa .. 
zarlığı 12/9/940 pcrJembe günii sa
at 14,30 da Tophanede İst. Lv. An1ir
liA:i satın alına komisyondnda yapı ... 
lacaktır. Tahmin bedeli iki yüz yir ... 
mi beş bin lira ilk teminatı on iki 
bin liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. İstekliJcrin kanuni vesika
la.rile belli saatte koınisyona gel-
meleri. (338) •8149• 

* Adel 

2 ı 8 Soba borusu 
53 Dirsek 
20 Soba tahtası 
12 Ateş küreği 

22 Maşa 

12 Mangal 

Yukarıda yazıh soba malzemesi 
pazarlıkla 9/9/940 pazartesi günü 
saat 14,30 da Tophanede Lv. Amirliği 
satın a1ma komisyonunda satın alı

nacaktır. İsteklilerin nümunelerile 
beraber belli saatte komisyona gel-
meleri. (324) .8145> 

* 525 kilo 3/14 kendir ipliği 

34,000 metre sitil ipi. 

50)000 adet yarım yuvarlak halka. 

150,000 adet alüminyum kapsol 

Yukarıda yazılı dört kalem ınal

zeme 9/9/940 pazartesi günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliği satın 

alma komisyonunda pazarlıkla satın 

alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 

6212 lira ilk teminatı 505 lira 90 ku

ruştur. Nümuneleri komisyonda gö

rülür. İsteklilerin belli saatte komis-
yona gelmeleri. .326> c8147> 

İst. Levazım Amirliğinden: 
Amirlik emı·indeki askeri fırınlarda çalıştırılmak üzere gösterecekleri 

kabiliyete göre 150 i18 200 kuruş yevıniye ile hamurkft.r, pişirici, ke:;;ci ve 
kapakçı alınacaktır. Bu işlerden anlar san'atk8.rların asağıda yazılı vesaik
le birlikte Tophanede askeri fırın müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

İbraz edecekleri vesaik: 
Nüfus kiiğıdı. 

Hüsnühal vesikası. 

Aşı şahtı.detnan1csi. 

Bonservis,. (312) (8007) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık İstanbul 
Lv. Amirliği Satınalma Komisyonundar: : 

6 Eylül l:l40 cunıa günü saat 11 de 3207 lira 66 kuruş muhammen 
bedelle ve açık eksiltme ile 3250 giyim nal ve 251400 adet nal mıhı alına
caktır. İlk teminatı 240 lira 58 kuru~tur. Evsaf ve niimuneleri komisyon
dadır. Her gün görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzlarile gün ve 
saatinde Galatada Mumhane caddesi İbrahim Rifat han ikinci kattaki ko-
misyona gelmeleri. (7577) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
16/9/940 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Naiıa Müdürlüğü eksilt

me komisyonu odasında (4064.45) lira keşi! bedelli Çatalca Orta okulu 
ikmali inı;;aatı ac;ık eksiltmiye konul muştur. 

Mukavele, eksiltme. bayındırlık işleri genel, hususi ~nrtnamclerj, pro
je, ke~if hülfısasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat c305> Jir:ıdır. 
İsteklilerin teklif mektupl'1rl ve en az bir taahhütte (3000) liralık bu 

işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istina
den İF:tanbul vil5yetinc müracaatla eksiltme tarihinden c8-. gün evvel alın
mış ehliyet ve 940 yılın;.ı ait Ticaret Odası vesika1arile gelmeleri. (7932) 

Kuleli Askeri Lisesi Md. den 
Bir Tabı Makinesi Aranıyor 

24X32 eb'ada kadar çok çcsitte baskı işleri yapar el ve ayakla işler, 
tcabettlği zaman herhangi bir motöre veya cereyana bağlanabilir bir tabı 
makinesi sa.tın alınacaktır. Daha te!erruı:ıtlı maddeler makinenin görülmesi 
esnasında aranacaktır. 

Elinde yeni veya kullanılmıs böyle makine olup da satn1ak istiyenler 
makinelerini göstermek üzere tek1i1lerini 15 eyhil 940 tarihine kadar yazı 
ile Kuleli Askeri Lisesi MU<li.lrhiğüne bildırmeleri rica olunur. (864) (8018) 

İstanbul Oniversilesi A. E. P. Komisyonucıdan 
Yedikule gazhanesinden alınacak kok !<:ömürlerinin İstanbul müesse

selerine tahliyesi dı:ıhil olnıak üzere beher ton için 180, Kuru çeşme depo
larından istanbuldakı rnüesselere 210 kuruş .aynj mahalden Beyoğlu ci
bet.Jndeki müessesclere 180 kuruş tabıTıin edilmiştir. 

İsteklilerin 1940 Tiraret Odası vesikası ve 167 liralık muvakkat ten1i· 
oatlarile 19/9/940 perşembe günü rektörlükte yapılacak açık eksi1tmiye iş
tirak etmeleri. 

Sartnaroe rektörlükte- görülür. <8135> 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerd• ve Küçüklerde 

sebcb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan haslalıklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstah%ar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kul'uştut'. 
e İ «a.tıl.r 
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