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LONDRA 
---·---

Alman taııııo.relerinin şiddetli hücumuna maTILZ kalan Londrada Kral Sarayı .. 

Alm•n t•YY.Y•r•lerinin •t· 
tılıl•rı J'•rt•ın 6omb•lllril• 
6•zı m•h•ll•l•r h•r•6oln 

Karşıllklı Bomba
laşma Slddetıe 

Devam Ediyor 

-------

1Belediye Ekmek lngilizlerin müthif 
bir mukabelesi 

======================, 
Yaıao: ABiDiN OAVER 1 

on ıiinlerdc hava mu- 1 
barcbeleri korkunc !lir 
~ekil aldJ. iki taraf kar

şılıklı bombalaşıyorlar. Ası~la-
rın vücudc getirdiği m~denıyet 
eserleri, san'at iıbidelerı yamp 
yıkılıyor; büyilk servetler mah
voluyor, muhteşem mamureler 
harabe haline dönüyor. Bava 
harbi, harpten evvel, tahmin ve 
tasavvur edilen korkunç, tah· 
ripkar şeklini almıştır. Bu har
bin, pilotlardan başka bütü~ 
kurbanları cephe ıerisindeki 
gayri muhariplerdir. En büyük 
zaviat çocuklar, kadınlar, has
talar ve ihtiyarlar gibi, eski 
harplerde muhariplerin sıyanet 
ettikleri zavallılardır. 

İşini Ele Aldı!. 
•;---

H a m b u r o ya n ı y o r! 
Londra, 9 (A.A.) - jn,giliz ha

\'a ııezaretinin tebli~ı: 

Üç ekmek fabrikası yapılacak 

Dahiliye ve Ticaret Vekilleri 
dün ekmek işile meşgul oldular 

İnııiliz hava kuvvetlerine men· 
sup büyük bir bombardıman tay
yaresi filosu, üç saat Hamburg 
üzerine mütekasif 'bir hücum yap 
mış ve biribiri ardına ağır baın
balar ve yüzlerce yangın bom
baları atmıştır. 

İnıüliz bombardıman tavva
releri birbirlerini takibeden grup
lar halinde rıhtımlar ve gemi in
şaat tezgahlarının üzerine gel
mişlerdir. Yüksek iniilalda bom
balar, grup, ıırup Blohm ve Voss 
tez~iıhları arasına düşmüştür. 
Genis. hedefin muhtelif n->ktala
rında ve bir cok yerlerde büyük 
vanıtınlar cıkmıştır. Bir tayyare-
nin mürettebatı, Elbe nehrinin 
şimal s: hili üzerinde Wharfs'in 
ve demiryolu istasyonunun yan
dığını müşahede etıın.istir. 

V ALl VE BELEDiYE REISt 
LÜTFl KIRDAR 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
dün saat 15 de Beledi yeye ııele
rek Vitli ve Beledi>e reisi Lut
fi Kırdardan muhte!H şehir işle
ri ve bu meyanda 4 ı?Ünlük ek
mek buhranı hakkında izahat al· 
mıstır. 

Faik Öztrak, sehri.niızde ek· 
mek meselesinin ve fırınların is
abı işinin esaslı bir surette bal
lliıi belediyeden istemi~tir. 

Ölırendiğimizc ııöre, Beledi ve 
Reislil!i fırıncılar cemiyeti tara
fından para verilerek kapatılan 
fırmların her semtteki sayısını 
ve vaziyetlerini dünden itibaren 
tetkike ı.ıe(lmistir. 

Bu fuınlar Belediyece actırı
larak muattal hallerinden kur
tarılacak ve ayrıca Belediye Re- j 
islii!i de ilk fırsatta 3 büyük mo- r 
dern :tırın acarak ekmek isini 
kendisi idare edecektir. 

(Arkası 3 ;ıncı1 saııfada l 

Bu istasvon Bakehafen civa
rındadır. Hanshall'S.bafen eiva• 
rında ve Altona yanlarında iki 

(Arkası 3 üncü •aııfada) 

i 
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Bulqarlııra geçen Cenubi Dobricede Toutrakan şelırı. 

Romanya 
istihale 
geçiriyor 

Bulgarlar 
bayram 
yapıyor 

---·· ----
Antonesku bir çok Dobrucaoın ilhakı te-

1

P. Grupu 
yarın 11 de 
toplanıyor 
Hariciye Vekilimiz 
vaziyet hakkında be· 
yanatta bulunacak 

Millet Meclisi 
---·--

Mi ili Şef İn bu11ünlerde 
Anlıar•ya arıcleı •tme/,.ri 

malıtem•lılir 

Toplantıdan son! a 
1,5 ay tatil yapacak 

Ankara, 9 (İKDAM J.Iuhabi
rinden) - Büyük Millet Meclı
sinin çarşamba ıı:ünti vap~cağı 

içtimada bulunmak. ü:ıerc Mecb 
Reisi, Vekil \'c ımeb'usların bır 

kısmı şehriani2e ııeldiler. 

Çarşamba sabahı C. H. Parti
si B. Millet Meclisi Grupu top
lanacak ve Hariciye Vekili Şük
rü Saracoi(lunun ııünlük siyası 

meseleler hakkında verPcei!' i

zahatı dinliyecektır Bıiyuk Mı!· 

Jet Meclisinin çarşamba ı:ünü 

yapacaii:ı toplantıdan 6onra bir 
\'eya bir buçuk aylık bir tatıl 

yapaca(ı söyleniyor. 

REİSİCUMHUR 

kararnameler neşretti zahürata ve.1ile oldu 
Bükreş, 9 (A.A.) - D. N. B. Sofya, 9 (A.A.) - Stefani. Sof-1 

Diiter taraftan Reis.cumhuru
muz Milli Şef İnönünün buıt'1n
lerde Ankaraya avdetlcri rıuh
temeldir. A iansı bildiriyor: yada Aleksander Nevski kilise · 

Gazeteler bir cok yeni kanun- sinde, cenubi Dobricenin anava-
larla kararnaaneler nesretmek- tana iadesi münasebetilc büyük 
tııdirler. Kral Miş<'l'in validesine bir şükran ayini yap,lmıstır. 
cMaieste Valide Kraliçe Helene• Kral ailesi. hükıimet erkanı ve 
ünvanı vcri!mıiştir. Prenses He- Alıman ve İtalyan ekileri ıivin-
lene Bükrese gelecek haftanın <le hazır bulunmuştur, ve. cok 
'oidavctlcrinde neleccktir. Vali- hevecanl\ görünen Kral Boris, 
de Kraliceve resmi bir kabul iivinden sonra mihver de\•letle-
mcrasimi hazp·Jaıımaktadır. ri ekilerile uzun ve samımi bir 

Yüksek rutbdi hfıkiıınlerden p-örüsınc 1·apmıstır. Halk Kralı 
müteşekkil hususi bir komite, coskun tezahüratla alkıslamıştır. 

(Arkası 3 üncü saııfada.) (.4•kası 3 üncü saı,facia) • 

• 
lzmirin kurtuluşu 

Yunanistan hubu 

bat rekoltesi eksik 
Atina, 9 (AA.) - Alınaıı tel

ıırafa nazaran, bu sene hububat 
rekoltcsı geçen senckmdl'n vuz· 
de otuz daha aşağı ol.:ı.cak~ır. 

Selanik mıntakası ile ııarbi 
Makedonyada tütün rckoltesin'n 
ııeçen ;enekinden vüzde 40 da
ha dun olaca~ı tahmin edilmek
tedir. Bir bombaya bin bomba ile 

mukabele edeceğim, İngiltercdc 
taş taş üstüne bırakmıyacağım, 
diyen Alman Fiihrcri Hitler, bu 
sözünü \'C Londrayı, müthiş bir 
bomba yağmuruna tutmak.tadır. 
Alman resmi tebliği •Bu hucum
lar Alman topraklarında mes
kCın mahallere ve ııa} ri askeri 
hedeflere karşı İn,gilizler tara
fından başlanan ve son haftalar
da arttırılan hücumlara muka • 
belei bilmisildir.• diyor. Alman
lar, 10 ma}·ıs ta~rruzilı;, beraber! 
llleskôn \iC gayrı meskun, askerı 
Ve gayri askeri demeden her ye
ri bombalamağa başladıkl~rı! 
hatta zavallı mülteci ka~ılelerını 
hile makinelitüfek ateşı~~1t.u~ -tııkları, hülilsa 1939 ey u1~4~ l.ehistanda yaptıklarını 
lkıayısından itibaren ~arpı cetpt--

Yugoslavyada 
hükumet aley
hine tezahürat 

• 
Kral sarayı civarında 
oümayiılcrle ciddi 
çarpışmalar old~ 

Japonların 
Hindi çiniden 

istedikleri 
---•ı---

Deniz ve hava üsleri 
verilmesi hakkında 

m Üz a kere yapılıyor 

ı Büyük tezahürat ve 
merasimle kutlandı 

Finlandiya 
Reisicumhuru 

Tehlikeli vaziyett 

h b" ··k şıddet e a ~inde daha uyu. . kabahat 
bıka ba~lacWı:ları ıçın ' 1 biıde debil İngilizler başladı "!• 
b. ' di 2 , demege 
ıı mukabele e Y?.ru .. evvela 

hakları yoktur, runku 
lıeııdileri başJaıruşlar~r. bi EJ:k: 
•eıı, Alman yıldırlDI ar_ . ek 
tr!ııi, harbi bir an evvel bıtır~ir
lçııı sivil ahalinin d~, açık! ş:om
lerin de son derece şıdde! e. B 
bardımau edilmesini amırdır. u 
doktrin, düşmanın maddi ~u: : 
\>etleri kadar hatta daha 'l.lY 
de ınanevi k~vvetlerini de kır • 
llıafa amirdir. Alman askeri e· 
debiyatını ve general Luden -
d?rfrun meşhur •topyekun harp• 
kıtabını okuyanlar, Alm~n. yıl • 
dırını harp doktrininin, ışı )usa 
kcsnıek için, asker, sivil de~e
dcn, erkek kadın demeden, duş
lkıanı, miimkün olduğu kadar şid
detle vurıııağı ve hasmı yıldırıp 
1llıan dedirtmeği amirdir. Bu u
su) Lebistandan başlıyarak Nor
veçte, Hollandada, Belçikad."• 
Fransada .mu\'affakiyctle tatbık 

(Arkası .1 üncü sayfada) 
ABİDİN DAVEP. 

Belıırad. 9 (A.A.) - Re.smı ma· 
Jfunata nazaran .. bir. komun:st ~
mele Ye iini\·ersıtelı grupu koı

:Ar1cası 3 üncü saııfada) 

Tokyo, 9 (A.A.) - Reuter: ja
ponların Fransızlara altı mad -
delik bir talepname vererek ez

( Arkan 3 üncü saııfada) 

Vekiller Ankaraya gitti 
Dahiliye Vekili Faik Ôztrak'ın B~yanah 

/YE VE HARIC1YE VEK1LLER1MİZ1N DÜN HAYDAR-
D~~~4DA ALDICI MlZ RESIMLERI (Yuı;ı 3 üncü sa)fadaJ 

AMERiKAN MUHRlPLERl 

AMERiKAN 
MUHRIPLERI 

• 
İngiliz bah"iyelilerine 

dün teılim edildi 
Şarki Port Canadien: 9 (A. 

A.) - Amerikan destroyerleri

nin İnııiltereye hakiki ilk devir 
muamelesi bu sabah burada ce
reyan etmiştir. Teslim merasimi
ni müteakip Amerikan bahriyeli
leri Amerika bayraibnı Ameri

kava ııötürmiişlerdir. Şimdiye 

kadar Kanadaya ııelmis o_an 
müteaddit Aımerikan des • Er• 

!erine inııiliz bahriyeUeri bin

mişler ve bu harp gemılerıne İn-
Qiliz bo.vrnğ: cekmislerd.ir:' J 

İzmir, 9 (İKDAM Muhabirin
den) - Akdenizi hedef ııösteren 
Ebedi Şef Atatürk'ün emirleri
ni bir vıldırım sür'atile verine 
ııetiren kahraman ordumuzun 
seci süvarileri 18 yıl evvel bu-

gün İzmire girmişler, vurdu -
muzun bu güzel parçasını \'c a
sil milletimizin havat ve istik
balini kurtarmışlardı. 
İzmir buııün bu kurtulusunun 

(Arkası 3 üncü saııfada..1 

::J?§ARETLE' R ı ı Tımes'ın Mühim makalesi 

Fırıncılar Saltanatı Ak d e n izdeki 
lstanbulun ezeli derdlcrinln 

başı olan ekmek işi son kozunu 
oynadıktan sonra iç 11üzünü meıı 
dana vurdu. Başt'ekilimiz Doktor 
Refik Saydamın alakalarından 
sonra kaçamak imkanı btılamı-
11an fırıncılar karşılannda dev· 
let otoritesinin kat'i müdalıalesi 
ni bulunca buhran çıkarmanın 
tehlikesini hissettiler. Vali ve 
Belediye Reisimiz Dr. Lutfi Kır
da1'm diinkü be:ııanatındaıı da 
anlaşılacaqı qibi ekmek isi çok 1 

evvelden ele alııımıştı. Fakat ba
zı imkansızlıklar bu teşebbüsü 
durdurdu. Beledi11e ekmek işini 
bizzat deruhte etmek kararında 
mıısirdir. Bunun mdna.~ı İstan
bullulara kııımetli bir müjdedir. 
Cünkii. ıııllarca sürüp QPleıı •ek-
11ıek derdi• ve •iırmcılar •alta
f'a!,• bu kararın tatbik meı>ki
ine qeçti<ii qiin bertarai Pdilmiş 
o~c ~ ak t , . M K 

ltalyan harp 
gemileri nerede? 

• 
İngiliz filoları da deni

ze hakim vaziyette 
Londra, 9 (A.A.) - Timcs ga

tesi başmakalesinde diyor ki: 
Başvekilin Akdenizdeki bahri 

harekat hakk ııda yapl ığı telmih 
ve bilahare bahriye rı. · areti ta
rafından ncşrcdılen icblil:, A.k -
denizde kimin hareket serbcs -
ti~ine sahip olac;gunu açıkça 
ıı;ostermcktedir. Dir hafta müd -
<letle İngiliz filolar; Şarki, Gar
bi \'e merkezi Ak-lc~izde cevelan 
etmiş ve tek İta!' an gemG;ne 
rastlamanıışlardır. o;;~m<ın harp 

(Arka." 3 üncü ıaufada) 

REiS KALL!YO 
Helsınki, 9 (A.A.) - Reıs Kal

lio'nun s.hhi va>iyeti cıddi. hat
ta kritik bır safhaya ı:: ırmiştir. 
Dür. ö~lc üzen neşredilmiş olan 
hastalık bülteni •reisin müş!<u • 
J~tla bir ıı;ece geçirdiğini. bil -
dırn·,c kt~dır. 
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SAYFA - ! 

Büyük Tarihi Tefrika: 26 ====== 
ALI RESO L 

Mervan, 
mak için 

Yazan: ZİYA ŞAKIR 

ortadan koldır
kandırıyordu 

Hasan'ı 

Ensuaneyi 
Şu sefal eti görüyor musun? .. İş
te, bunun mikcb b>bi sensın. 

Mervan, bu sözleri büyük bir 
kayıtsızlıkla dinliyor.. Çirkin 
çehresi, hissiz bir tebessüm ile 
gerili yordu. 
Kooının sözü bitinceye kadar 

dinledi. Ondan sonra, yüzünde
ki tebessüm bir kat daha geru.
liyerek; 

- Hakkın var, En.iıvfln<>l .. Ben, 
vaktile sana, şeamet getirmiş -
tim. İşte şimdi de saadet getir • 
dim. 

Diye cevap verdi. 
Kadın, Mervanın ne deme!: is

tedir;ni. anlamadı. Dik dik, onun 
yüzüne baktı. 

Mervan, elıni koynuna daldır
dı. Çikardıgı büyücek bir meşin 
keseyi, kadının önüne yuvarladı. 

- Al .. bu kesenin içindeki pa
ra, seni bi\tiın bu sefaletten lru.r
tarnuya kafidir... Fakat, saia 

teklif edeceğim işi yapacak olur
san, bu p~ra hiçtir. 

Diye, mırıldandı. 
Kadın, şaşırdı. Yerdeki keseyi 

alıp göğsüne bastırarak: 
- Yfırab! .. ne saade\ !_ 
Diye, bağırdL 
Mervan, birkaç dakika susa -

rak kadını kendi heyecanına ter- . 
ketti. Sonra, ikna kuvvetini art
tıran müJayim bir sesle: 

_ Ya Ensvane! .. Saadet ve fe- j 
laket, biraz da insanların kendi 
ellerindedir. Eğer sana teklif e
deceğim işi görmeye muvaffak 
olursan, bu paranın üç, beş, on 
mislini kazanacaksın. 

Dedi. 
Ensvane, bu sözlere hayret et

t~ Kendisi gibi fakir, aciz ve 
herkesin menfuru olan bir kadın
dan ne hizmet beklenebilirdi? .. 

Mervan, kı.sa bir sükUttan son
ra, düşüncelerini şöylece izaha 
girişti: 

- Senden istiyeceğim hizmet, 
o kadar büyük bir şey değildir ... 
Biliyorum ki, M~'Clincnin bir QOk 
evlerine girip çıkıyorsun, değil 

•• mı ... 
- Evet. 
- (Ali) nin oğlu (Hasan) ııı 

evinde de iş görür müsün? .. 
- (Hasan) ın en sevgili karı

sı (CU1:le) nin işlerine ben ba -
karım. 

- Şu halde, mesele kolaylaş • 
tı. Şimdi sen, bu kadına bir kat 
daha hulfıl edeceksin. Ve ona, 
mühim bir iş gördüreceksm!. 

- Ne gibi bir iş? .. 
Mervan, bir an sükiıt etti. Son

ra, büyük bir ciddiyetle kaşlar~ 
nı çatarak belindeki hançeri g(is
tcrdi: 

- Ya Ensvane! .. Bu işten bah
setmeden evvel sana şunu da 
sö} liyeyim ki, sana v3detti~i.m 
para keselerinin yanında, bu 
hançer de vardır. Söyliyecej!im 
sözlerin bir tek kelbnesini, baş
ka birine ifşa ettiğin takdirde, bu 
hançerin, kabzasına kadar kal • 
bine gireceğini de unutmamalı -
suı. 

Dedi. 
Ensvane, zaten türlü türlü ma

ceralar içinde pişmişti. Kendisi
ne tevdi edilecek olan her sırrın, 
tamamile mektum kalacağına te
minat verdi. 

O zaman, aralarındaki muha -
vere, şöylece devam etti: 

- Ensviine! .. Senden bekledi
ğim hizmet, çok kısa ... (Ciide) yi 
kandıracaksın. Omı.n vasıtasile, 
zevci (Hasan) ın vücudunu orta
dan kaldıracaksın. 

Ensvane kalpsiı, hi.ııi%, ~r • 
düğü acı hakaretleroen dolayı 
ıbütün insanlara düşman oldıu,tu 
halde, bu teklif karş.ıısında, ren-

1 
ikdamın Etlebi 

Pi sapsarı kesilerek titredi 
- Yiı, MCl'van! .. Bu korkunç 

cinayeti icraya, kim cesaret e
debilir?. 

Dedi. 
Son derecede zeki bir adam o

lan Mervan, Ensvane'nin böyle 
bir mütaleada bulunacağını. ev
velce tahmin etmişti. Buna bina
en, hiç Ooculmadan fU cevam 
verdi: 

- (Hasan) m zevcesi COıde, 
kendi üzerine başka kadınlar la 
evlendiği için, kocasına karşı kal
binde derin bir kin beslemekte
dir. Kocasına kinlenen bir kadın 
ise, daima intikama haristir. Sen 
ona ~;t. :Evvela, maharetle fikri
ni istimzaç l't. Eğer kendisinde 
bu işi tıemayül görürsen, neticeyi 
kolaoyhkla elde etmek kabildir. 

Ensvane, derin derin düşünü -
yor: 

- Çok &Üç.. çok müskill .. çok 
tehlikeli bir ~~büs... Eğer 
(Hasan) ın dostları :!.u teı;ebbüse 
vakıf olurlarsa, muhakkak beni 
parçalarlar. 

Diye, söyleniyordu. 
Mervan, aon derecede maharet

le hareket ediyor. Meselenin e -
hemmiyeti karşısında büyük bir 
korku hilıııeden bu kadını büsbü
tün ürkütmemek, onu ya..-aş ya
vaş yola getinnek için tamami • 
le sakin görünüyor: 

- Sen, zeki bir kadmııın &. • 
viine ... Meseleyi, maharetle ida
re edebilirsin ... Bir kere de, bıt 
işin kazancını düşün ... Bu sefa
letten kurtulmak ... Emireler gi
bi yaşamak ... Hiç, böyle bir fır
sat kaçırılır mı? .. 

Diye, onun bütün hırs ve ta • 
mah damar larınt harekete geti
riyordu. 

(Arkası tıar) 

Soruyoruzı 

Ya, o turşu ne idi, 
bu perhiz 

ne? diyiverirlerse 
Aksarayda Dağarcık soka -

ğında 20 numarada oturan bir 
okuyucumuz bize yolladığı 
bir mektupla şöyle diyor: 

• Meyvenin bol oldğu me..-
simdeyiz; fazla çöp çıkıyor. 
Fakat ?O :ündenberi çöpçü -
nün evime uğradığı yok. Tan
zifat vergisi vermeme rağ
men bu. de bir çokları gibi 
uhmete katlanıp çöpleri so
kağın ortasına dökmesini el • 
bette bilirim; amma bir nok
ta belimi lMl.küyor. Sakın bu
nu belediye cezas.ı sanmayın! 
Havır, o değil, şu: 

Çoculdanma sokağı temiz 
tutmama medeni bir şehirli -
ntn ilk Taı:ifesi olduğunu, el
lerinde kalacak tramvay bi -
!etlerini bile sokağa atmanın 
çok ayıp olclnğunu ötedenberi 
söyler, dmurwn. Beni tene -
keyi sırtlayıp çöpleri sokağa 
dökerken çocuklarım görür 
de: 

- Baba o perhiz neyd~ ha 
turşu ne! derler diye korku -
yorum. Böyle bir suale ne ce
vap vere)'im ? .• 

Verileeek cevabı ıJulama -
dık. B1z de bunu alikadarlar
dan 

Soruyoruz! 

Tefrikası : 3 

KISKANIYORUM! 
Yazan: SELAMI iZZET l 
- ilk iki tefrikanın hülasası -

On sen<'dir yüzünü görmediğim eski dostum, ıneırtep arkadaşım dol<-
tor Cemıl geldi. Pasinlerle Sarıkamq arasında Karaurean naluyesincle 
bir çadırda can çekişen doktor Vlhidın hatıralarını Celi~. Bu hama-
lar bir aşk macerasının destanttfır. Okudum n ya.Jıuz isimleri deılll -
tirerek neşre ~!adım. 

Doktor VM!il bir plljda Bedia ile kocaamı lıuuyor. Ahbap oı,..,._ 
lar; biribırlennden aynlmaz oıu,.orlar. Dokter Vihit batı.ralanıula 41.-
yor ki: 

- Şahsan tanışıyorduk, ltiE lfinalıl!ımız -· Pl!Jda lalı:dim et-
tiler. Ahbap olduk. Bir hafla -medi, doıılluiımwz ilerledi. 

.'l.ksam sabah sofralannda ye • 1 dört Yol afıııııbr. İnsa.a orta ,.eNıt 
mek yiyordum. Beraber gezi,..._ kalır, bııııci yola sapacai:ııu ~ 
duk. Sacayaktı.k, bir birimiıulen nr. l!.m}z -7li tercih ecı-ı.. 
ayrılmıyorduk. lt1'1ulilerial bpqı .b~ 

Kır.k yaşındaydım. B...-..a dart 

• K: D A K 
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KAHVE Piyasada sahte kon-
trolörler türedi! 

Mürakabe Komisyonu, dükkanlara gelecek 
memurlardan vesika istenmesini ilan edecek 

Dün 10 kuruş 

ucuzlatıldı 

25 bin çuval kahve 
gümrükten çıkıyor S on günlerde kendilerine fiat mürakabe kontrolörü ııüsü v.,. 

ren bazı açıkgözlerin büyük ticarethane).,..., IPderek halda -
nJlda ihtikar tahkikatı yapacaklanJU söyleyip rüşvet aldıklan ğirül
müştilı. Fiat mürakabe komisyonu dün bu vaziyet tlurinde de gö -
rüşmiq, berkesin kontrole ıelecek memurlardan komisyonun veya 
ticaret müılürlüğü.ııün vesikasını istemelerini ilan etmei(e karar ver
miştir. 

Ticaret Vekili- 1 Üsküdar tram-

Ticaret Vekiileti gümrükte 
bulunan 25 bin çuvııl kahv.,. 
nin maliyet fiatlarını tesbit et
miş ve ithalata müsaade ver
miştir. Aylardanberi biriken 
muhtelif masrafların maliyet 
fiatına tesir yapman1ası için 
dolar bugiinl..-ü kıymeti olan 
138 kuruş üzerinden hesaplan
mıştır. Kahveler bugünden i
tibaren güınrilkten çekilme
ğe başlanacaktır. nin tetkikleri 1 va yları 

Vekaletin koyduğu maliyet 
fintları kahvelerin büyüklü
ğtine göre 129,S; 130 ve 130,5 
kuruştur. 

Vekil lngiliz şirketinin 
mümessili ile görüştü 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu -
• oğlu dün ithalat ve ihracat bir -

tiklerinde meşgul olm.uştur. Ve
kil İn crjliz mübayaat şirketinin 
memleketınıizde bulunan mü • 
messili Lord G lınkıoneri kaıbul e
derek kendisile limanımızdaki 
transit depolarında ve Portsait
te bulunan çuval ve kanaviçele • 
rin memleketi:mize ithali halcltm. 
da görii.şm\iııtür. Bu çuvallar it
hal edilince mühim tıir l<ısını in
hisar !ara verilecektir. Dünkü gö
rü.şmede İnhisarlar wnum mü -
dür muavinlerinden Muharrem 
de hazır bulunmuştur. 

V elı:il birliklerin faaliyeti et -
rafında da alakadarlardan izahat 

· alını.ştır. Ankaradan ııelmiıı olan 
standardizasyon müdürü Faruk 
Süntel' de Vekil taraf:ndan ka -
bul edilmiştir. Faruk'un reisli -
ğinde busıün toplanacak bir kıo
misyon bu seneki tiftik ve yapa
ğı ihrac&t tiplerini tesbit edecek
tir. Naımi Topçuoğlunun bugün 
Ankarsya dönmesi muhtemeldir. 

Bu Eksikti! 
Şimdi T uzruhu ihti

karı başladı 
Son günlerde tuznılıu fitaları 

34 kuruşa kadar yük:selmi$tir. A
tina ticaret odasından alman 
malümata göre, haro dolayısile 
fiatlarda bu kadar fazla yü.ksek
Hk olmooığı anlaşı.lmı.ştır. Eski 
normal zamandaki tuzruhu fi.a. 
tı 19 kuruştu. 

Bundan başka piyasadaki tuz
ruhları üzerinde yaptlan tetkik
ler neticesinde bunların yüzde 
10 S"l1 ile karı~ık olduğu ı;irül -
müştür. Mıntaka ticaret mü&ür
lü.i(ü tahkikata başlamıştır. 

BELEDİYEDE 

K•dıköyün imar planı 
tasdik edildi 

Kadıköyün imarı için hazırla
narak tasdik edilmek üzere Da
hiliye Vekaletine gönderilen na
zım plan tasdik olunarak dün 
belediyeye yollanmıştır. 

'Ancak; koordinasyon hey'eti
nin kararı mucibince Kadıkö -
yünd de inşaata müteallik bu
lunan imar kısımlan simdilik ya
pılmıyacaktır. Yalnız, pliiruı gö
re açılacak meydan ve genişleti
lecek caddelerle sokaklar güzer
ııahına tesadüf eden bina ve a -
razinin istimlak muamelelerine 
peyderpey başlanılacaktır. 

geçerler. Bu ölüm yolunda b"'1 
boş dolaşmaktır, ilıtiyarlığııa 
yaramaıhğıdır, 

Ben manen ve maddeten tatil 
yapıyordum. Canım bina gör -
mek, taşa ve tahtaya basmak is
temiyordu. Toprai(a ve yaprağa 
aşıktım. Kum gözlerinıde İran 
halılanndan kıymetlı idi. Kuş 
sesleri en güzel koRSerdi. Ses an
cak denizin sesiydi. Sevdiğim 
renk mavidir: Marmara mavi ol
duğu için beyaza bayılıyordum: 
Gökyüzünde beyaz lmlutlar var 
diye. 

Hayatımdan menınıındum, 
mes'uttum. Kaderim bana güler 
yüzünü gösteriyordu. LUtfuau 
tamamladı: Bcdiayı da gönderd1. 

İlk intibaııru pek hatırlıyamı _ 
yoru~n. Esasen insan sevdiği bir 
kadının, sevmeden önce intiba 
bırakbğını hatırlı~·amaz . Sevilen 
kadının yüzü, endamı, hatları se
vilmeden evvelkiler gibi değil -
dir ki... Sevilen kadının her şeyi 
de~r, haşkalftşır. Sevınetlea 
önce bir kadına bakar: G<Uleri
nin ah büyük, karası küçük der
siniz; sevdikten soııra hayran o-

Dünkü toplantıda tas. 
fiye kararı verilemedi 

Üokü.dar - Kadıköy ve havali
si halk tramvayları hissedarları 
um umi hey'eti dün fevkallıde o
lara k toplanmıştır. 

Kongrede şir:ketin vaziyeti ve 
tasfiye olunaraılı: belediyeye sa -
tılması hakkinda tetkikler yap
mak üzere bir cmürakabe hey'e
ti> teşkil olunması karar la.şt-.rıl
ıruştır. Bu hey'ete belediye he
sap işleri müdürü Muhtar Acar, • 

Fiat mürakabe komisyonu 
da dün toplanmış, kahvelerin 
perakende satııı fiatlarını tes
hit etmistir. Yarı toptancılar 
için 135, perakendeciler için 
145 ve kuru kahveciler için de 
180 kuruş satış fiatı konmuş
tur. Buna göre evvelce çekil -
nıiş kahvenin kilosu 190 ku -
rıış iken şimdi 180 kuruşa in
miştir. 

------- ---· 
ıbeledive yazı işleri müdürü Ne- !!!!!!!!!'"!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'""'!!!!!!'"!!!!!!"'!!!!!!!'!!9 
cali Çiller, belediye umuru hu
kukiye mü.dürü Hasan Ferit in
tihap olunmuşlardır. 

Hey'et azaları en kısa bir za
manda tetkiklere geçerek şil'ke

' tin hesaplarını, depolarını ve 
malzeme sayısı ile inkişafı çare
lerini gözden geçireceklerdir. 
Bilahare de bir rapor hazırlıya
rak hey'eti umumiyeye verecek
lerdir. 

Sirkeci caddesindeki 
isf iml8kler bitti 

• 
Caddenin genişletil
mesi için ray lazım 

Bunun >çin icap eden rayların 
Üsküdar tramvay !arından temini 
hususunun tetkik olunması dün 
Valı ve Belediye Reisi tarafın • 
dan alakadarlara bildiri.lmlştir. 

Sirkecide Besir Kemal eczaha
nesinin karşısındaki adanın yıkı
lacağını ve caddenin genişletile
ceğini haber vermiştik. 

Bu adada bulunan dükkanlar
la ikı otelin istimlak muamelele
ri belediyece ikmal olunmuştur. 
C~~de genişletildikten sonra bu
radaki tramvay hatlarının de -
liıştırılıp seyrüseferin kolay !aş -
t:.rılması için yerlerinde tadil.9.t 
yapılması da kararlaştırılnuş -
tır. 

P•muk rekoltemiz 
~00 bin b•lye 

Vali ve Belediye Reisi Liıtfi 
Kırdar dün şehrimizin muhtelif 
semtlerindeki seyyar esnaf ve 
dükkancılarla bazı fırınları tef -
tiş etmiştir. 

Bu meyanda bazı seyyar es -
nafm ana yol üzerinde durduğu 
~nilmfuı ve bazı dükkanlarla 
kirli pasa beti kullanan, içleri 
pis görülen fırınların sahipleri -
ne de yıldırım cezası kesilmiş -
tir. 

icra Kanunu 
Bugünden itibaren tadi
latın tatbikine başlanıyor 

İcra kanununda yapılan yeni 
tadil.9.ta ait kanun bugünden iti
baren nıer'iyyete girmektedir. 
Malılm olduğu üzere yenı ka -

mı.nla alacaklı lehine bazı hü -
küınler ilave edi.lımiş, icra hakim
lerinin sel.ahiyetleri genişletil -
miştir. Bu meyanda şimdiye ka
dar sulh hukuk mahkemelerine 
~tmesi icap eden bir çok işler 
kra h3.ki:mleri tarafından kara
ra bağlanacaktır. 

Bunun için İstanbul icra kad
rosuna bir hi>k.im daha ilfıve e -
dilmiştir. 

- ......... - .............................................. ....._ ..... ,..,,.. Yeni yollar yııpılabilecek 
Küçük haberler Şchrimi.zde bazı zaruri inşa ir 

!eri ile lüzumlu asfalt yollar i -
çin Vali ve Belediye Reisi, ko -* Şehruniz kazaları ile köyle- ordinasyon hey'etine müracaat 

rinde yapılan yenıi mekteplerle etmişti. Mezkiır hey'etce isteni-
diğer belediye ve sair devair in- len müsaade verilmiştir. Bunun 
saatından .bitenler 29 tesrinievvel üzerine yeni asfalt yollar hemen 
Cumhuriyet bayramı ı?iinü :ıne- yapılacaktır. 

rasimle açılacaklardır. 27 ill< .meiı: Eyüplü Halit tevkif edı"ldı" 
tep de .küşat olunacaktır. * Eminönü Hallı.evi azaları ile Büyük.dere yolunda otamobil
temsil kolu ııençlerinden mürek- de sarhoş ettiği bir kadının bin 
!tep 26 kişilik bir l!l'L>P Yalova- lirası ile bazı mücevherlerini 
va gitımiş!erdi. Geneler lrazada soyduğundan yakalanan meşhur 
i'ki l?İİn kahnı41ar ve ltövlere iti- 'kaı:lru avcısı Eyüplü Halit adli
dip köylülerle samimi basbihal- 'yeye verilmiş ve sorgu Mkiımli
lerde bulımmıışlırr, tamsiller ver- ki tarafından isticvap olunarak 
mislerdir. • tevkif edihniştir. 

lursunuz, o kti.(:iik eözbebeği, fe
zalarda parlayan akşam yıldızı
dır. 

Bedia ince, küçök ağızh, m.,. 
nekşe gözlü bir kadındı. Bir ba
kışta gözüme çarpan şey ağ-zı o~ 
du. Bu küçük $ın kalın alt du
dağı, karşısında kımıldayan du
daklara bir miknat.ıs tesiri ya -
pıyordu. Sonra ifadesiz gibi ba
kan menekşe gözlerde saklan • 
mak isteyen çapkın bir ifade 
vardı. Dudağının miknatıslaştı -
ğını hissedince emiyor, emerken 
gözlerini kırpıştırıyordu: Gizli i
fadeyi gidermek için ... 

Yüzündeki makyajı liiznınsuz
du. Boyanmasa da oluı lu, hem 
de daha iyi olurdu. Boya ve pud
ra hiç işe yaramıyordu. Teni e
sasen pudralı imiş kadar giizel
di. Kır~ızı boyanın etrafında 
dudaklarırun kızıllığı göze çar -
pıvordu; gözlerinin allı ipekıni' 
hissini veriyorolu. 

Deniz suyu ile yıkanan Bcdi
anın vücudunu hiçbir heykeltraş 
canlandıramamıstrr. 

Fakat şayaııı hayret bir husu
siyeti vardı: Tok sözlü idi. Ha • 

reketler1 sarihti, kat'i hükümleri 
vardı. Bnzan düşünüyordum: 

•Ne ıarip kadın! Sevdalı gibi 
gülüyor, boks yapar gibi konu -
şuyor!> 

Çok geçmedi, karşımda hem 
asık, hem de boksör kadını gör
düm. 

Emin değilim, fakat fikrinin 
üç beş kuşak ilerisinde bir zend 
bulunduğuna yemin edebilirim; 
büyük annesi veya büyük baba
sı herhalde Habeşmiş. Tipi Ha -
beşi. Boyu orta, etine dolgu.a, 
yüzü yuvarlak, teıoi mat, yanak
ları kızıl tunç. 

Karıs.ı ile münasebeti çok ga
rip. Otello'nun tam aksi: Biç kıs
kanç değil. Sabahleyin başını a
lıp gidiyor, akşam geldiği za -
man karısına: •Bugiin ne yap -
tın?• bile demiyor. 

Birkaç sefer Bedia: 
- Ben yemek yiyemiyueiia 

dedi, doktor geç vakit bira ziya • 
feti çekti... Bugün doktorla ta u
zaklarda kayalara kadar açıl _ 
dil<. Amma bu yüzme müsaba
kasını görmeliydin, doktoru geç-
tim!.. (Arkası. var) 
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iki Yarım · Yerine Bir Büti n 
Diin bir veremli ile konuş -

tuk. .Elmacık kemikleri penbe, 
avurlları çökük, benzi soluk, yir
mi altı yaşuıda bir delikanlı. Sa
natoryonılardan birine yatırıl -
masmı rica etti. Tavassutumuzu 
istedi. 
Mesleğini sorup ö&"rendikten 

1enra: 
- Sıhhiye Müdürlüi;-iine mü • 

racaat etsenize! dedik. 
Etmiş, kendisini ilci ay yatır • 

ınışlar. 
- İyi ya dedik, dalla ne isti

yorsunuz? 
Delikanlı raporlarını çıkar.O, 

ı:a>sterdi, okudu ve yanıp yakıldı: 
- Sanatoryoma yattığım za -

man çok feci bir haldeydim. Şu 
ilk raporumu görüyorsunuz ya, 
kraşamda çok basil vardı. Bir ay 
tedaviden sonra basiller azaldı. 
İki ay sonra - işte son raporum -
pek az kaldı. Ne çare ki, mü<ide-

tim dolmuştu. Doktor hiç dc!llı
se daha dört ay yatmam liinın -
geldiğini söylüyordu. Belediye i
se: 

cSanatoryomda senden çok d .. 
ha başkalarının da hakkı var, se
nin yerine başkasını yatıraca -
ğız• diyordu. Ben iyileşıneğe yWı 
tutmuşken çıktım. Hastalıirun y&
niden ilerledi, gene etrafa m.i.k-
rop saçarak dolqıyorum. Bu r&
va mıdır?~~ 

Bu delikanlının sözleri hm 
çek dü,ündürdü. Bu münferit 
bir vak'a değildir. Maalesef, ınt
tiin aanatoryo.mlarımızda; ken4i 
puaları ile tıedavi edilemiyeııl• 
ria te.ıaviM \öyle yarına kalına)<.. 
tadır. 

Diyoru ki; seaede bin kişiyi 
yarım tedavi edecek yerde, i1d 
yüz elli kişiyi tanı tedavi etse.k 
acaba daha iyi olmaz mı? 

SELA.l\ıt İZZET SEDES 

1 ADLiYE VE POLiS 1 
''Kara Sevda,, ya tutulan bir ame
le aKıl hastahanesine gönderildi 

Maçk•da zengin bir kadına •şık olarak mektuplar 
yağdıran bu amele, müşahede raporuna göre 

'' tahayyüli hezey•nı aşki ,, ye müpteladır 
Ömer oğlu Ömer Cihan adında 

bir amele garip bir aşk macera
sı geçirmiş ve nihayet karasev
daya, adli tıp müessesesinin ta
birile ctahayyüli hezeyanı aşkh 
ye müptela olup akil hastahane
sini boylamıştır. 

Bu hazin maceranın hikayesi 
IU<lur: 

Ömer Cihan, üç ay kadar ev -
ve!, Maçkada oturan Zekiye a
dında bir kadının bahçesindeki 
toprakları taşımak için çağın! -
mış ve bir iki gün yevmiye ile 
çalışmıştır. Fakat ıbu çalışma es
nasında ıblr defa gö~ ev 
sah>lıi Zekiyeye 4ık olmuş ve i
şini bitirip ayrıldiktan sonra bir 
türlü unutamadığı kadına aşk 
mektupları yazmıştır. Cevapsı.z 
ıkalan mektuplar birbirini takip 
e1ım.iş, ifadeleri nihayet tehdit 
şeklini almış ve sabrı tükenen 
ikadın bir güı:ı bu mektupları po
lise vererek Ömer oğlu Omer Ci
hanı yakalatmıştır. Ömer Cihan 
a&liye ceza mahkemesine veril -
miş, tehdit mektupları gönderdi
ği sabit olduğundan üç ay hap-

Çikolata 
Bazı semtlerde bakkallarla tü

tüncü ve attarların çikolata fi -
atlarını keviflerine göre arttlı' -
dıkları ve hu suretle !> kuru~luk 
çikolataları 6 kuruşa, ~ kuruş
lll'kları da 30 kuruşa çikardıkları 
görülmüştür. Bunlar; fabrikala
rın, fiatları arttırdıkları için 
zam yaptıklarını iddia etmişler
dir. 

Halbuki çikolata fabrikatör -
!eri ise cüz'i zammın kakao fiat-

se mıdıkiı.m edilerek tevkifha -
neye ~nderilmiştir. 

Ancak Ömer Cihan burada da 
rahat dımna.m.ış, tekrar bazı aşk 
ve tehdit mektupları ı;ıönoo.ıneğr 
devam ettiğinden yeniden adli -
yeye ve birinci sulh ceza mahke
mesine verilmiştir. Mahkeme Ö
mer Cihanın akli vaziyetini şüp. 
heli bulmuş ve tıbbıadlide mü -
şahede altına aldırmıştır. On bet 
gün kadar devam eden müşahe
de neticesinde bbbıadli müesse
sesi raporunu vermiş ve bu rapoo 
dün devam edilen muhakeme cel· 
sesinde okunımu.ştur. Tıhbıadli bw 
raporunda, Ömer Cihanın bizim 
Türkçe tabirile ckarasevda. diye 
ıbileceğimiz <tahayyüli hezeyanı 
aşki. ye müptela olıd~u. eh
liyeti cezaiyesi bulunmadığını, 
ancak serbest bırakıldığı takdir
de hastalığının ctehlrlı:eli teamül 
ler• göstermesi melliuz bulundu
gunu bildirmektedir. Bunun ü -
zerine mahkeme Ömer Cihanın 
tedavi ve hıizedilınek iizere Ba • 
kırköy emrazı akliye· hastahane
sine ~nderilnıesiıİe karar ver . 
m.iştir. 

ihtikarı 
ları.nııı yüksekliğinden ileri gel
diğini, fakat bu zamma ra.önen 
perakende çikolatacılara eski.sı 
.ııfbi yine yüzde on yedi bir kar 
bırak.ıkiıjhnı söy !emişler ve 5 
kuruşluk çikolataları 6 ya, 25 
lrur~lukl.arı da 30 a çıkaran pe
rakendecilerin ihtilt.ii.r yaptıj!ını 
beyan etmişlerdir. 

Bunun üzerine alfilcadar dük
kancilar hakkında t&kiba ta ge -
çilmiştir. 

!L~.11-
A L L A H 1 ra daha çok akıl erdiriyor. 
B E N Z E T M E S i N A.acak, Nane'?,olla: 

- Buna ve boylesıne, güa 
Bilmem farkında mısınız?. gücöne yeteae helill olsun.. 

Bindiçini hududuna 200 bin denir.-
Çin askeri tahşit edildiğine Diyor ve ilave ediyor: 
dair yeni telgraf haberleri - Arlık Darvin na=ariyesi-
var. Bunların tabşidindek.i nin do&"ruluğuna inanmıyaıı 
maksat Japonların Bindiçiniyi varsa beri gelsin! 
işgal eylemelerine mani ol- AK ı L S ı z B A ş ı N 
maktır. 

Bu mevzuu ve Ç1n - Japon 
harbini Nanemolla ile konuşu
yorduk da: 

- Evet hen de havadisi gör
düm .. 

Diyerek devam etti: 
- Yalnız Çin - Japon har

lHııi takip edip, Avrupa 
harbini gözönüne g"iltirdikçe 
AllHh Avrupa harbini ona 
benzetmesin.. diye temenni
de bulunuyorum. Çünkü aşa
ğı yukarı 1927 denberi Çin -
Japon harbi sürüyor, ne za
man biteceği de malum değil! 

GÜCÜ GÜCÜNE 

YETENE •• 

Almanlar Loadrayı, İnglliz
ler Berlini ve işgal altındaki 
bütün üsleri kıyasıya yakmı
ya ve tahrip etmiye başladı -
!ar. 
İnsan muideki melleniyet

lerin nasıl münkariz olduğu
na bu misali gördükten son-

BATASI 

Nanemolla dıırup dururkem 
- Akılsız başın hatasını a

yak çeker ... derler!. 
Oedi. Sordum: 
- Üstat, b11 söz neden icap 

etti?. 
Gülerek r;u cevabı verdi: 

- Sabık kral Karo! vaktile 
ve mihverin tazyikine marua 
kalmadan dostane tavsiyeleri 
nazara alıp da Transilvanya 
ve Dobruc:ayı verseydi, hem 
Bulgar ve Macarları minnet
tar eder, hem de Balkan blo
kunun 80 milyonluk bir teda
füi ve tecavüzi ittifak balina 
girmesine hizmet etmiş olur -
du. Ki, o takdirde hem kenıll 
rahat eyliyecek, hem de hal
ka huzur vermiş olacaktı. Hal
buki, inıdi sıı.ikastler aruın
dan kurtularak oturacak yer 
arıyor. Darbımesel elbette ki 
doğru .• 

A. ŞEKİP 

, 

, 
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1 - bH d rnlC1lialmdu-J 
Romanya istiha-1 BULGARLAR 1 

le geçiriyor 
(Ba.ştaraı 1 inci sayfada) 

Kral Karol'ün zamanında baır 
vekılli.k, nazırli.k, müsteşarlık ve
ya nezaret umwni katipliği vao
mı:; olan kimselerin servetlerinin 
menseini kontrol edecektir. 

Ayrıca başvekalet nezdinde 
teskil edilecek olan bir komite, 
siliıhlaınna için son lbeş sene 
zarfında milli banka tarafından 
verilı?ris olan döviz müsaadeleri
ni kontrol edecektir. 

"Memleket Muhafızı• ismini 
taşıyan resmi ıı;cnçlik teşekkü
lü. Yeniden tensi:k edilinciye ka
dar Caalivetini tatil edecektir. Ta
lebe memleket muhafızı ünifor
masını giymiye devam edebile
cek ve fa.1<:at hususi işaretlerı 
takmıvacaktır. Gene başvekille
te mensup bir komite bu te
şekkülün paralarını kontrol e
dip, tensik işinin sonuna kadar 
bunları idare edecektir. 

<ı.\1illi Parti• ve .;Memleket 
'Muhafızı• teşekküllerinin üni -
formaları lağvedilmiştir. Ayrıca 
•Sefir. ünvanı. derhal tatbik e
dılrnek üzere !iiğvedilmistir. Ro
manvanın evvelce Türkiyede, 
Fransada, Yu~lavyada ve Yu
nanistanda ve daha evvelce Po
lonvada ve Vatikanda sefirleri 
vardı. Bütün bu sdaretler eki
lii!e tahvil edilmiştir. Vazifesi
ne nihayet verilen Bükrcs Bele
diye reisi general Dombromski
nin yerine, Bükreş üniversite<ri 
hukuk profesörlerinden profe -
sör Vantu tavın edilmiştir. 

Bütün nazırlar. son seneler 
Zarfında tahsisatı mesturenin 
Iınalıalli sarfları hakkında gene
ral Antoneskoya izahat vermi
ve davet edilııtiı;lerdir. 

Kral sarayına ve hükUnıete 
tahsis edilecek hususi trenlerın 
acledi tahdit edi].ıni$tir. Basve -
ikalete merbut olup hiikim ve 
Profesörlerden ımüteşelcltil bu 
lunacak olan bir komite. son se
lkiz sene zarfındaki siyasi dava
ları gözden j?eÇİ.rilecektir. 

Polis, bütün Biiik'rcs bankaları-
nı işgal etmiştir. ı 

Maarif Nazırı Sebastiano, Ya
hudileri bütün devlet tiyatrola
rından ve devlet idaresinde bu
lunan san'at müesseselerinden 
uzaklaştıran •bir kararname ile. 
'Maarif nezaretinde bulunup far
masonluğa mensıw • olan bütün 
memurları istifa etımive davet 
evliven ikinci bir kararn:mıe mı,. 
za etınis\ir. 

KAR.OL iSVİQREDE 

Bern, 9 (A.A.) - Stefani A
iansından : 

Eski Roıınanva Kralı Karol ile 
Mm. Lupescu, maiveti erkanı ve 
Sandık ve bavulları hamil olan 
üc vagon dün ökleden sonra Lıı
ırnno'va vasıl obnustur. Sabık 
Kral, bu şehirde bir otele inmiş
tir. 

TRANSİLVANY ANIN 
TAHLİYE;Si 

Bül-:res. 9 (A.A.) - Resmi bir 
teblii!in bildirdiğine nazaran, 
8 evlül tarihinde Transilvanvanm 
dördüncü mıntakasının tahliye
si. evvelce derıris edil.mis olan 
serait dairesinde icra edilmiştir. 

.. T. ,. 
ımes ın mu-

him makalesi 
(Başta rafı 1 inci sayfada.) 

ıtcmileriyle muharebe etmek fır
satından mahrum kalan ve Ak -
denizde hareket halinde bulunan 
İngiliz filoları İtalyan tayyarele
rıne ağır zayiat verdirmişlerdir. 
Bombardıman tayyarelerimiz, 

Sardenya ve Rodos gibi birbirin
den uzak mesafede bulunan İ -
t~lyan tayyare meydan ve üsle
rıne hücum etmislerdir, Avcı 
tarvarelerimizin de bundan az 
rnuvaffakiyeti olmuş değildir. 

Yugoslavyada 
fBasıarafı 1 inci saııfada.) 

dou tn: ak Kral sar avı civarında 
lıükı'.'ı.met aleyhine tezahüratta 
bulunmıya teşebbüs etmiştir. 
Polis kuvvetleri tüfok ateşile 
karsıla?UP ;. bir subay ve 4 nefer 
Yaralamnı , bir tezahüratcı öl
müş, üçü c. yaralanmıştır. Sül<ıi

ııet sür'atle iade edilmiştir. Te
tahüratçılar hayat pahalılılbna 

kar.., prot~stoda bulunmu:;lar -
dır. 

(Baştarafı 1 inci sa11f<lda.) 
İtalyan ve Alman elçileri de so
kakta uzun alkışlarla karsılıın
mışlardır. 

Kralın sarayının önünde W
zah üratta buhınduiktan sonra 
halle İtalyan ve Alman elçılik 
binaİarının önüne ıtiderek. ~ 
iki memleketin ıniJmes.Sillerim 

ii~~ININ TELGRAFI 
Roma. 9 (A.A.) - Stefani A

jansından: 
Bulgar - Rumen itilaf müna

sebetile ital..,... Kralı, BuQ?:aristan 
Kralına şu telgrafı .göndemıis
tir: 
•- Bulqaristanın biiııiik emel.

lerinden birisinin tahakkukuna 
qurnr ve neş'e ile şahit oldu.ğ!L 
bu demde Majestenize ve dost 
Bulqar milletine biitiin ltal11a11.
lan7ı da. iştirak etmekte olduk
lan samimi sem.pati hissiyatımı 
iblıicj ederim.• 

UMUMİ AF 
Sofya, 9 (A.A.) - D. N. B. bil

diriyor: 
Adliye nazın umumi af Yl>Pl

lacağını beyan etınistir. 

KISAAJANS 
HA &ERLERi 

* Tokyo, 9 _ cSlefaDi•_ japon kı
taatı, Taiyuan ile Sbchehıachev ara
sındaki demiryolunun cenubunda bu
lunan ıo,OOO Çinliyi dağıtm11hudır. 
4,000 Çinli ı=ktil.l düşmü~tür. Japon
lar, mühim miktarda esliha ve mü
himmat ele ıeçirmişlerdi.r. * Londra, 9 _ Salaconde Grinsby 
balıkçı ıemisi cuınartesı sabahı şı
mal denizu1de bir mayne çarparak 

batmı.ştır. * Barslon, 9 - Milliyetperverler 
safında harbe ;,tiralt etmış olan is
panyada mukim _İtalyanlardan mü
rekkep bir grup Italyaya hareket et
~t.r. * Vi.şi, 9 - cHavas> Bahriye na
z.ırı Amiral Darlan, general Huz.in .. 
ger'in g:ıybubetinde harbi.ye neza
retini vck~leteıı idare edecektir. 
* Cenevre, 9 - cD. N. B.• Vişi
den resmen bildirildiğine göre. Rey
naud, Daladier ve Gamelin'den baş
ka şimdiye kadar Mekencs'de emni
yette bulunan eski Dah:ıliye nazın 

Mandel de tevkil edilm~tir. * Budapeşte, 9 - Yugoslavya mil
li bayramı münasebetile Atacar na
ibi, Yugo:;lav n.aibı Prens Pol'ü teb
rik etm~, Prens de izhar edilen te
mennilere harareUe teşekkür etmışt.ir. * Assomption, 9 - Kabine, sablk 
harbiye ve bahri.ye nazırı Roreni
goyu muvakkaten devlet ~efi olarak 
tayin etmi:ı;tir. General Antola har
biye nezaretine tayin edilmiştir. * Buenos-Aires. 9 - Graf Spee kru
vazörü erkanı.harbiyesine mensup 15 
zabit, ınevku! bulundukları Martin 
Garcia adasından kaçmıslardır. Bun
ların Almanya'ya dönmek üzere bir 
japon vapuruna bmmiş oldukları zan-
nedilmektedir. cA.A.> 

RESMT HARP 

TEBLIGLERI 
- INGILIZ TEBLIGI 
AL~tANLARIN LONDRAYA YAP

TJKLAILI BÜCIJAIUN YAPTIGI 
TABKİBAT 

Londra 9 (A.A.) - Hava ve da
hill emni~et nezaretleri tebliği.: 

Dün gece Londra üzerine yapılan 
hücumlar neticesinde hasıl olan ha.
sarat hakkındaki raporlar henüz ta
mam değildir. Fakat şimdi bazı ra
kamlar verilebilir; 

Hücumlar şiddetli olmua ve bü
tün gece saatlerinde devam etmiş .. 
tir. Bombardıman, Londra mıntaka

ü.zerinde geniş bir mahiyet al
sı ef .. 
mıs ve ekseriyeti itibari.le hed go-

l ·ımeksizin yapılmıştır. Hasarat a-ze ı d .. 
ğır olınuştur. Bunların ~r.asın ~· uç 
haôtahane ve iki müze gıbı gayrı as
keri mahiyette müteaddit hedefler de 

d '"aralı ve ölü mıkt'.ırı hak-var ır. .1. 

kında henüz tahıninlerde bulunula-

Berhn 9 cA.A.> - Alman ordu
ları baş~umand:ınlığının tebligi: 

l\'luharebe tayyareleri grupları., fe
na havo.ıya raimen 8 eylül gtinü ve 
8/9 eylül gecesi de, Londraya kar
şı mukabele bilmisil hücumlanna 
devam ctınişlerdir. Tayyarelerden a
lınan !otoğrarlar, şimdiye kadar y.
pılan hücumların büyük tesirlerini 
teyit eylemektedir. 

Gece bücumlan e:;nnsmda., hücum 
grupları, hiilen devam eden yangın
lar dolayı:iile, uzaktan hederlerin.i 
tanıyabi!mi;;lerdir · 

Lincoln civarında bir çok byyare 
meydanlanna da hür.um edilmiştir. 

İngiliz tayyareleri dün ııece Ham
burı(un halkl& ~üıı m.ahallele-

ALMAN HOCUMU 

SıQınaoa düşen bir 
bomba halk arasında 
zayiata sebep oldu 

Londra. 9 (A.A-) - Hava ne
zareti ile anavalanın emniyeti 
nezaretinin müşterek tebliğlerin
de şöyle denilmekt.,dır: 

Evvelki gece düsman, gün ka
vuştuktan sonra vencden Lond
rava ta.;;.rruz ctmistir. Düsmanın 
hücumları. bütün ı:ıcce devam et
mistir. 
Düşman, bu taarruzunda yek

di~crini takip eden dalgalar ha
linde ve ayrı, ayrı harekat icra 
eden bJ.va filrıl~rı kullanmıs ve 

~ olar, Lonw.·a mıntal.:asının 
~eni~ bir kısmına b.:.ımbalar at
mıslardır. 
Düsmanın baslıca hücumları, 

Tınıes'e civar nııntakaya tevcih 
edilmi.stir. Bu ınuıta.kada bir kaç 
yangın cıknıı..stır. 

Bundan başk~ Londranın di
ğer mıntakalarmda düsmanın 
yaomıs oiduğu b"1nbard.n.aıılar. 
amme hizmetlerinin muvakkaten 
inkıtaına. hususi aneskerılerle ti
caret müess<'selerinde ınühi:ın ha· 
sarlara sebE>biyet vermiştir. 

SABAHA KADAR SÜREN 
i\<lt:HAREBE 

Bu gece Londrada verilen a-
1:\rm. sabah saat 4.35 de nihayete 
ermiştir. 9 saat 35 dakika süren 
bu aliirm, haı bin bidayetinden -
beri Londran.n gördüğü en u -
zun alarmdır. 

Selahiyettar müşahitlerin söy
lediklerine göre, bu geceki taar
ruz, dün gecekinden daha şiddet
li olmuştur. Hücum, saatler geç
tikce daha zi,·ade şiddetleniyor ve 
bombalar ekseriyetle çok yakın 
fasılalarla düşüyordu. Alarmın 
bidayetinden sekiz saat sonra da
hi bombaların infilakları işitili
yordu. Muhtelif ooktalarda yan
gınlar çı~tır. 

Fecir vakti, yangın çıkaran 
bombaların sl'bebiyct vermiş ol
duğu yangınların ekserisi sön -
müs idi. Maamafih bir takımı 
devam ediyordu. 
Varo~lardan birinde bir sı -

ğınağa düşen bir bomba tesirile 
birkaç kiı;iııin telef olmuş oldu
gu bildirilmektedir. 

FECİ BİR TABLO 

Takriben bin kisilik bir sığı -
nağın hava menfezine cumarte
si gecesi ,bir bomba di1;erek in
filak etmiş ve pek ac:klı sahnele
re sebebiyet vermiştir. Yavru -
!arının imdadına yetişcı;neden ö
len analar. uyumakta oldukları a• 
rnbalarından infilak neticesi dı
şarıya fırlıyan çocuklar olmuş -
tur. İmdat ekipleri geldikleri za
man gruplar halinde bir çok kişi 
yerlerde yatmakta bulunuyor -
lardı. H kisi ölü ve kırk kadar ya
ralı vardır. Bir aileden üç çocuk 
ölmüş ve ebeveyni sağ kalmış -
tır. Birkaç saat sonra sargılar i
çinde bir ana. bir sctiınakta yav
rularından ölüm veya diri ha -
beri beklerken fıÖrülmüştür. 

KRİTİK SAFHA 

Londra, 9 (A.A.) - Reuter'in 
diplomatık muhabiri bildiriyor: 

Londra seliıhiyettar mahfille -
rine göre, hava harbi, kriti~ bir 
safhaya varmak üzeredir. Dur
madan yükselmekte olduğu, fa
kat en yüksek noktasına henüz 
varmamış bulunduğu söylen -
mektedir. 

HER ŞEYE RA(;MEN! 

D. N. B. İngiliz hava kuvvet -
leri Almanya üzerine taarruzla
rına nihayet verinceye kadar, Al
man tayyarelerının Londra üze
rine milyonlarca ton bomba at
mai!a devam eyliyeceklerini bil
diriyor. 

Selatıiyettar İngiliz mahfil -
ler:nde beyan ed.ildii(ine göre, İn
giliz hava kuvvetler!, buna rağ
men, Alman harp mekanizması
nın kendi açtığı harbe devam e -
demiyecek vaziyete <ıelinceye 
kadar, Almanyada askeri hedef
lere taarruzlarına devam ey lıye
ceklerir. 

rine hücum etını~lerdir. Bir çok ev
ler hasara uğramış ve bir çok sivil 

yaralanmıştır. . 
iTALYAN TEBLIGİ 

İtalyada bir mahal, 9 cA.A> - 94 
numaralı İtalyan tebliği: 

Hava kuvvetlerimiz, gündüz llay
fay.ı gece İskenderiycye yeniden hü
cum etmiştir. Tayyaı·eler;miz bun -
dan başka, İskenderiye Mers-Matruh 
denuryolunu da bombardıman etm.il-
1erdir. 

DU11man tayyare~ ~1ogadiscio'yu.. 

Musavva'yı ve Be.rbc.J.·;,;."yı boırwardı

ll.ı,i:in etm.l.llerdi.r 

İKDAM 

Karşılıklı 

Bomba/aşma 
(Başmaka!eclen deı-am;) 

edilmiştir; şimdi de İngiheıeye 
karşı tatbi!< oluıınıaktaılır. Lon
dra askerlik bakımından mü -
him bir şehir değildir. Şehirde 
ve civarında askeri kıymeti haiz 
hedefler buh.nabilir. • Bugünkü 
tayyarele_r, isterlerse bu büyük 
şehrin mahallelerini, sokakları -
nı, evlerini değil; yalnız bu as
keri kıymeti haiz hedeflerini dö
vebilirler. Fakat Almanlar, Lon
dra mahallelerini 1.asdcn bom -
bıılıyorlar. D. N. B. ajansırun söy
lediği gibi, her bombardıman 
tayyaresi I~ondra üzerine iki bin 
kilo infildk götiirüyor ve her 
hücun1 esnasında Londra üzeri
ne birkaç milyon kilo demir ve 
ateş yağıyorsa bundan maksat 
Londralıları deh•~t ve haşyet i
çinde bırakarak mi'ıneviyatlarını 
bozırı.ına uğratmak ve Almanya
nın önünde diz çöktürmektir. 
Hiçbir Jngiliz tayyaresi, Alman
ya ve hatta Alınanların işgalin
deki arazi üzerinde utn1asa da
bj, Alına11 tayyareleri yine İngi
liz şehirlerini bomhalıvacaldar
dır. Çiinkü Alman harp okulla· 
rında ve akaUcmiieriııdc okutu
lan dersler, düşman memleketi
ni yalup yıkarak sivil halkın ma
ne\:İyatını kırınağı iınirdir. Lon
draııın 7 - 8 eylül gecesi verdiği 
(00 ölii, 1400 ağır yaralı, işte bu 
m3.ne\.•iyata taarruzun ve sinir 
l:arbiııin kurbanlarıdır. 

Çörçil son nutkunda, bu ay i
çinde, daha şiddetli hava hücum
larına intizar etmek H\zım geldi
ğini söylediğine göre, Almanla -
rın Londrnya yaptıkları bombar
duııanlar, İngilizler tarafından 
zaten bekleniyordu. Londra hal
kının ve İngiliz milletinin sinir
leri, bu bombalamağn ne kadar 
nıukavemet edebilir? Bunu, za· 
ınan gösterecektir. l\ladrit, !:" -
liba iki sene dayannııştı. Londra 
gibi 9 milyon nüfuslu bir şehir i
çin, geçen harpte, bir gecede, 400 
ölü, 1400 yaralı pek büyük bir 
yekündu; fakat, bu harpte, bun
ları normal zayiat addetmek liı
zınıdır. Çünkü tayyare denilen 
silô.h, harbi cephe gerisine, şe
hirlere ve köylere götürmiiştür. 
Buna mukabil geçen harpte de, 
cephede verilen zayiat o kadar 
müthişti ki onun yanında bu 400 
ve 1400 rakamları hiç kalır. 1914-
18 horbinin haftalar süren Ver
dun, Sornme gibi kanlı meydan 
muharebelerinde, on dal:ikada 
hundan çok daha fazla zayiat ve
rilirdi. İki harp arasındaki fark, 
eskiden ölen askerlerin yerine, 
şimdi daha ziyade sivillerin öl -
ıncsinden ibarettir. 

Almanl.ır, bombalarını Loudrn 
üzerine teksi{ ederek maneviya
ta taarruz eder ve sinir harbi ya
parken İngilizler, Almanyada ve 
Alman işgali altındaki memle -
ketlerde, hep askeri hedeflere 
hücum ediı·orlar. Böyle yapmak
la da iyi ediyorlar. Çünkü bu 
boınbalaşma harbi, Ber!in aha
lisini kırmakla değil; Alman ha
\'& ordusunun taarruz kudretini 
kırmakla kazanılacaktır. Alınan
yadaki rejim, halk kütlelerinin 
\•erdiği zayiattan müteessir olup 
mücadeleden vazgeçecek kadar 
yufka yürekli d~ildir. Bu it!
barla bütün Berlio l aosa, o yı
ne harbe devam edecektir. O 
halde İngiliz bombalarım zaval
lı Be;lin ahaliı.ine değil, askeri 
hedeflere tevcih etmek .:-:.~ doğ
rudur, Bu hedefler ise, Alman -
yada veya Almanlarıo işgali al
tındaki topraklarda bulunan hava 
ve deniz üsleri, benzin depoları 
ve tasfiyehaneleri, tayyare, mo
tör ve diğer harp sanayii fabri
kaları askeri nakliyatta kulla -
nılan kara ve deniz vasıtaları ve 
mühim demiryollan istasyonla -
rıdır. İngilizler Kara Ormanda 
mühimmat ve harp mal7emesi 
istihbarat tc<kilatı vasıtasile öğ
renerek bu ormanları da yakma
ğa başlamıslardır. 

Hülisa, Almaalar, İngilizlerin 
sinirlerini bombalıyor; İngiliz -
ler de, Almanların bu bombala
ma işinde kullandıkları bütün 
vasıtaları bombalıyorlar. Asker
lik bakımından lngilizleriıı yap
tığı daha doğrudur. Bakalım, şe
killeri ayni, he.!rCleri ayn olan 
bu kar"lıklı hombolasmadan kim 
muzaffer ~ıkaeak?. 

ARIDİ'N DAVER 

ACIKLI BİR ÖLÖM 

Merhum Şeyh Ahmetoğlu Es
kişPhirde manifaturacı Hacı Ke
rim ve muallim Aıbdü'ı::aninin 
kayın biraderi Profesör Fahred
din Kerım'in dayl6ı Kabataş Li
sesi kimya muallimi ve Hayriye 
Lisesi müdür muavin' Kutsi Hat 
bir sarılık hastalığı ile kırk beş 
yaşında vakitsiz olarak ha}ata 
ııöılerini yummuştla'. Cenaze na
m8'ZI bugünkü salı günü öğle na
mazını :ınüteıtldp Edirneknpı ca
;miinde eda edilerek Edirnekapı 
iltalıristanına. ebedi med.fenine 

defnedilecektir. 

.. .,. -· ====· 

x~~::,i~~~~~~;!~~~,:~~~= 'k~ ctL~~:J 
vada Rei-;icumhur Milll Şef is- EJ{, !EK l\IESELESİ 
met İnönü tarafından k ul edil
miş ve öıtleden sonra Beledi ve
ye gelerek Vali ve Belediye Re
isi Lütfi Kırdardan Şehir-isleri 
hakkında izahat almıştır. 
Ş<:hrimlzde bulunan Maarif 

Vekili Hasan Ali Yücel evvelki 
geceyi Büyüka<.lada gecirmis ve 
dün ·de Maarif Müdürlüi!üne ge
lerek bir müddet meş;:ul ohmıs· 
tur. 

Dahiliye Vekili Faü< Öztrakla 
Maarif Vekili Hasan Alı Ylicel 
dün akşam Ankaraya dönmüş
lerdir. 

Dahilive Vekili Faik Ö~trak 
dün gazetecilere beyanatta bu -
lunarak demiştir ki: 

c- İstanbulda bulunduğum 
mi.iddet esnasında ve son gitti -
ğim İ.:ıuir ve Bursada tetkikler 
yantun. İzınir Enternasyonal Fu~ 
arının tc~is edilcliı.;-i Kültürpark 
ve Garaj santral iyi birer eser -
dir. 

Bl 0 RSANIN' EKMF.K İŞİ • 
Birkac giin kaldığım Bursada 

de Vekakti aLik:ıdar eden mese
leler hakkında tetkiJ..ler ~ ap -
tun. Matbuatla mevzuu bah,edi
len ekmek m~'~le•ile de alôkadar 
oldum ve İz:ıhat aldım. Bursadn 
teşt'kkül ctmi~ ola'n uncular ve 
ekn1ckı,:ilcr şirketinin veresi~·e 
satışlarını kaldırınalı \·c bu yüz
den bazı bayilerin ekmek alıp sa· 
tamaın::ıları me,·:ıuu bah~ed.ilen 
vaziyeti doğurn1u~tur. i\laaınafih 
teşekkülü taına1nile kanuni o -

Hava Harbi 
korkunç safl1ada 

(Ba.şıaraiı 1 inci saı;fada) 

yangın daha görühnüşlür. İlk 
11elen tayyarelerden birisi rıh • 
tıınlara bombalarını atımış ve El- 1 

be tünelı civarında sima! kıyuia 
biribirlerinden takriben 600 met
re mesafede iki yangının çıktıfa 
m görmüştür. Bombardıman tav• 

· yareleri geri dönerken, di{!er bir 
çok yangınlar daha çıkmış ve 
genişlemiştir. Üslerine dönen bom 
bardıman tayyareleri, 80 kilo -
metre mesafeve kadar bu yan
gınların ışıklarını sarih surette 
~örebilınişlerdir. 

Mutat keşif uçuşları esnasın

da İngiliz hava kuvvetleri ıı:e
milerine ve şimal denizinde ka
filelere hucum etımislerdir. 

Kıt'a sahillerinde çok fena ha
va seraitine raeımen mühim 
bombardıman tayyare filoları.ınız 
dfu.-ıııan limanları ve düsman i.s
gali altında bulunan limanlar ü
zerinde faaliyette bulunmuşlar 
Hamburg Emden ve Boulogne 
de toplu halde bulunan Mavna
lara ve ticaret eemilerine hücum 
etıınişlerdir. Petrol dePOları ile 
cephane depalarına geniş mik
vasta hasar verdirilmiş muhtelif 
van"1I!lar çıkanhnı.stır. Tavva -
relerimizden sekizi üslerine dön
ııneınislerdir. 

Londra. 9 (A.A.) - La Suis.'!e 
9azetesinin Berlin muhabiri, cu
martesi sabahı İngiliz tavvare -
leri tarafından Berlin üzerine ya
pılanış olan hava hücumu hll!kkın
da tafsilat vemıektedir. 

Mumaileyh, bu hiicumwı Al
man payitahtının simdive kadar 
uğraııııs oklui!u hücurnların en 
büvii.ğü old.ui!unu tasrih etmek
tedir. $ehrin bir QCllı: noktaların
da yangınlar çıkımı.ştır. Şimendi
fer depalarında da büyük van
ııınlar bas ~sternı.istir. Moa:bit 
hapishanesinde iki kisi telef ol
mustur. Bir kaç da varalı var
dır. Wedclinııt üzerine yJızler
ce boıınba atılımıştır. Orada cam
ların çoğu kırıhnıstır. Bir gaz ka
nalizasvonu çO~tür. Berlinin 
diğer noktalarına da yiiksek in
filfiltlı bombalar atıl:ı:ruştır. 

L-Ondra. 9 (A.A.) - İngi& 
Amirallik dairesi tebliğ ediyor: 

Deniz kuvvetlerine mensuı> 
tavvarelerim.iz yeniden No~ 
sahilleri üzerinde harmtta bu
lunmuşlardır. 

Skva ve Svord:fisch tipindı! 
ki tayyarelerimiz düşmanın iki 
iase ~ernisini ~rmw. birisinin 
üzerine tam bir isabet kaV'dıe
dilmi.ş ve bunun battıitı görül -
müstür. Diğer bir l!erni ciddi ha-

-

İstanbulda son günlerde hadis ı 
olan ekmek meselesine gelince; 
bunun sebebi son zamanlarda İs
tanbulda ekmek sarfiyatının art
ması sebep olmuştur. l\laamafih 
Başvekilin emrile Toprak Mah
sulleri Ofisinin İstanbula gün -
de 400 ton buğday vermesi me -
seleyi halletmiştir. Belediye ve 
ala.kadar diğer makamlar hadi
seden suiniyetle iı.tifade etmek 
istiyenler hakkında şiddetli ta -
kibat yapacaktır. 

ASKER AİLELERİNE 
Asker ailelerine yapılacak yardı
~ dah~ ~ükemmel bir bale ge
tirmek ıçın hazırladığımız yeni 
talimatname bir yenilik ihtiva 
etmektedir. Talimatname her 
şehri bir kül olarak nazarı iti -
bara almaktadır. Her şehrin için
den askere gidenlerin muhtaç a
ilelerine ayni şehrin diğer vatan
da. !arı bakacaktır. 

Her şehir belediyesi bu husus
ta lfüumlu olan tahsisatı hesap 
edecek ve bu parayı"ehir vat:ın
da,Jorından tahsil eı.'ecektir. 

Hariciye Vekili Sükıii Sara
coğlu. Maliye Vel<ili Fuat Al!ra
lı. Sıhhat ve İçbmai Mua,·enet 
Vekili Hulıisi Alatasla avni tren
le ~e!ıri:nılz.den Ankarava dön -
müslerdir. 

Vekillerimiz ıHavdarpaşa ga
rında Vali ve Belediye Reisi Lı'.'ı.t
fi Kırdar. l!lmnivet müdürü ve 
diğer zevat tarafından ui!urlan
mıslardır. 

lzmirin kurtuluşu 
(Bastaraı 1 i-nci sayfada.) 

18 inci yılını kutluyor. Bütün 
sehır baştan basa donatılmış. bav 
raklarla süslen.mistir. Bugünü 
tebcil için kazalardan, kam.su vi-. 
!ıh-etlerden gelenlerin sayısı 60 
bini geçmistir. Misafir kabul ede
cek hiç bir bos ver kalmımus -
tır. 

Bu;<ünün şerefine ö~leden ev
vel ve sonra olmak üzere i.l<i me
rasim vaoılımı.stır. 

Öi!leden önce saat 8 de resmi. 
daireler le parti ve hususi kurum
lardan davetli olanlar c. H. Par· 
tisi merkezinde toplamnışlar ve 
oradan Halkapınardaki sehltli~ 
gidilerek aziz şehitlfiimizin abi
deleri başında İ:ı:ınirliler adına a-

vukat Ekrem Oran tarafından 
bir hita'bede bulunuhnuş ve bu
na "'1titlıkte ver alan atlı miiıf
reze komutanı veciz bir söylev
le cevap vermiştir. 

Törene iştirak eden askeri kı
talar bunu müteakip Atatürk 
caddesini taltiben Cumhuriyet 
alanında Atatürk hey.keline .ka
dar ırilımişlerdir. Saat 11 bıı

CU'kta C. H. Partisinin İzmir vi
!iyet ve .J<aza idare hevetlerile 
hal!kevlerinıien birer ımümessi
lin ve Karşıyaka balkevi men
suı:ıları ve Karsıvaıka orta \•e ilk 
okulları son sınıflarının istiraki
le Atatürk'ün anasının Karsıva
kada Soğukku yudaki ıınezarına 
g1dilmi.ş ve çelenkler konulmus 
ve Veli.de Karadayı tarafından 
bugünün hatırasını tebcil eden 
bir nutuk söylenmiştir, 

Japonlar 
istedikleri 

(.l'.ClftaTaf\ 1 inci 341/fada) 

cümle Hindi - Cini li:ınanlarIIl1 
kontrol etmek, Hindi - Çini ara
z;isinden kıtaat ııeçirmek ve de
niz ve hava üsleri tesis evle -
ınek haklarını istediık.lerinc mü
tedair <:»tan saviaları mevzuu
bıııhsederek söz sövlenıive saU.
hivettar bir iaııon memuru ııu. 
beyanatta bulumnuştur: 

•Bunlann hakikat oldu.Qu-
2*7ınederim. ia1'0"11a ile Hindi -
Çifti makamatı anı.nnda. mii»
kerat detıam etmektedir.> 

sara ukraımıştır. Bı:ınım stap e
derek yana vattıb müşahedl! e
dilm.işt:ir. Mürettebatı gemiyi ter
ketmi.ı;r. Savılan ~iler ııörii
Jebilen yeııane ciizütamlM ~ 
mustıır. Bütün ta-yyarelerimiz 
üslerine dönmüşlerdir. 

I 2 Eyliıl ö11ümfuııleki Perşembe akşamı il 
A R A Y Sineması 

1940 - 1941 yeni sinema mev&im.ini açıyor. 
CESAR ROMEO ve MARJORİE WEANER 

tarafından harikulade bir tan:da yaratıı.n ve meşhm Meksika 
haydudu ve Meksikanın korkusu C İ S C O K İ D' iıı macera 

ve sergüzeştle:rini taovir edeıı. 

Aşk, macera n harp filmi 

D ün'kü pzetelerde, lngil-
teredeıı ba ka yerlerde 

tedavülden kaldırılan ingiliz li
ralarından Cwnhuriyet lllcrkes 
Bankasına teslim edilenlerin sa
yılıp sandıklara yerleştirildiği ve 
sandıklar111 mühürlendiği haber 
veriliyordu. Bu paraların wiktan 
gizli tutulmasına rağmen, ban -
kaya yatırılan İngiliz !iralnrılllJl 
670 bin kadar oldntu ve 3000 ki
<i tarahndan tevdi edildiği söy-
leıımektedir, 

İ~lizler, harbin mali cephe. 
sine, Almanlarla İtalyanlara mü• 
hiş Dir baskın yapnu~lardır. Çiia
kü Almanya ile İtalya:ra kom -
şu olan Macari&tan ve Iniçre P.. 
bi bitaraf memleketler halkllla, 
sterlin yatırmak için yalnız 1 
saat miisaade vermişlerdir. Ba 
6 saat içinde o memleketlere Al
manya ve İtalyadan pek az sterU. 
scvked.ilebilıniştir. Böylece mil
yonlarca İngiliz lirası, İngilte -
reye düşaıaıı memleketlerin .. 
linde kalınış ve kıyınetl~ri sıfı
ra inmj~tir. 

. Sov?"etleri.n Almanyaya ver _ 
dilderı mallar İçin, bilmukabele 
aldıkları makine ve sair bari -
cinde, kıymetli döviz istedikleri, 
Almanların da işgal ·ettikleri 
m";"'1eke~lerd~, ellerine geçirdilo
lerı ~ter~le~ı Sov~·et Rusyaya 
ver~erı, ~.di logiliz lirası, 
İngiltere harıcınde i e yaramu 
kağıt haline ,elince, Almanya _ 
nın Sovyetlere vermek icin ya 
altın yahut da başka kıymetli 
~öviz tedarik etmek mecburiy&
tınde kaldığı-söyleniyor. 

Eğer, bu, doğru ise İngiliz 11-
ralarının sıfıra inmesi, mihverci
leri iki defa mutazarrır etmiş o
luyor. Gerci. bu arada, bitaral
lar da, Alman işgali altındaki 
yerlerin hallı::ı da zarara uğracb 
amma, harp, zaten herkesi zarara 
ııokan müthiş bir badire değil 
midir? Bu beli, uzayıp gittikçe 
dünya, .kimbilir, daha ne büyük 
zararlara uğrayacaktır. Büyük 
Harbin zararlarından kurtulma
dan bu harbin zararlarına uğra
yan bizim nesillerimizin harbin 
müsebbiplerini daima liinetle an
ması pek tab;jdir. 

Sterlinlere gelince, elleriııcle 
bol İngiliz lirası kalan memle -
ketler, bu ipek gibi incecik ki -
ğıtları sigara sarmak için lı:ulla
nabilirler. Bu da, bir teselli ola
bilir amma ziiiürt tesellisi!-

A. D. 

Belediye ekmelc 
işini ele aldı 

(Baştaraı I inci saı;;ada) 
V aH ve Beledi ve Reisi Lütfi 

Kınlıar dün bu .hususta bir mu
harririmize demiştir ki 

..lstanbıılun ekmek i$İnin fı -
rınların islaıhı l:!elediyem.izın YRO 
mıya aı:ınett:iiti esas islerinden bi
rını teşkil etmekte ve en başta 
_gelmektedir. İllt partide Bevoe
lu. İstanbul ve Üsküdar cihetin
de üç modern ve büvük ek -
mek fabrikası açmak sureUle ile 
baslamaY> d.alıa evvelce ikarar
lastl.I11lll$bk. Fakat; son dünya 
buhranı bu kararım= meobu
ren l!eciktlıdi. İ1k fırsatta hemen 
tatbikata geçeceii:İz.• 

Diiier taraftan fırıncıların un 
saklamaları hadisesi de Beledı
vece sıkı bir surette tetlkik olun
maktadır. Şahsi menfaatleri uğ
runa şehir lıalkını sıkıntı ve iz
tıraba düşlinniye yeltenenlere 
badema aman verklmivecektır. 
Oüs Umıım Müdürü Tahkikata 

Balladı 
Dii!er taraftan sehrimizde bu

lunan TiceNt Vekili Nazmi Tep. 
çııoi?laı da elımek işinin tahkika
tile ~ olımıııktad.-. Vekil; 
ekmek işinin tedtikine Anıkar .. 
dan sehriıımze ııeleıı Toprak Mab. 
ııulleri Ofisi \lllll.8Jl müdürü Ra
llidi ~ etmiştir. Rasit dün 
Ofisin istanbul &Ubesinde mee -
ııul o8nustur. Fazla olarak v• 
rilen 100 ton ~vın ihtiva.o 
sebeplerini ae araştıracak ve V• 
kile hir raıxıcla bildirecektir. 
BOZUK C.l!KA.."i EKMEK1ER 
lRiter taraftan selıriıınizin ba

zı fırml.armda elımeıklerin bozuk 
unla v~ıkhln :hakkındaki sik> 
vetlıer il7.erine 20 ı?iin içinde 151 
fırından un nüınunesi alınmıs -
tır. Bunlardan 11 i bozuk cık -
ıınııs. diiierl.eri tamam j!Öriİ.llllüır
tür. 125 fırında anlınan 1~. elo
mekten ise 65 fırının ekme~ lıo
mk buluıııntı$1ur. 

lskenderun seferleri 
Damll."1Illar vapuru İskerıde -

run şilep seteri için dün limanı
muıdan harS:et etmistir. Isken
derunda bulunan Sakarya şilepi 
cenup limanlarında birikmiş o-

l lan ihracat ve tüccar eşyasım 
1 yükleyerek bir haftaya kadar li

meonnız.a gelecektir. 



BA'l'PA - • 

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 
İ4ie Jiikııelt bir knmd• 
&r&aan bu mezt7etler1.D 

hepsini siıe 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1- KREM PERTEV: ~lr 
tuvalet müstahnn
dır. İnce bir itina ı~ 
7apıl.ışu1dak.i huswı-

7et ltib•rile ;rüzdf'l<l 
cUıll ve buruşukluklıl· 

rm lelekkülüne m&ıu ı 
olur. Derıyi cenç vu 
f erglıı tutar. 

J- KREM PERTEV: llir 
Güzell!lı: vaaıta11dır. 

Geniolemiı meeamab 
aıiı:lltırarak ciltted 
pürtült ve ltabıırctlı:· 

lan siderir. Çil ve l.e
keleri iıa.le eder. Teni 
mat vır setta! bir hale 
geartr. 

a-- KREM PERTEV: Bor 
cilt tfevasıd.ır. Deri 
ruddelerinin i.trazalJ -
sı düzeltir. Sivilce ve 
siyah noktaların teza
hürüne mAni OOır. 

Cilt adaleolnl bnlqe
rek kuvvetlendirir. 

Kuru ciltler ıçın yağlı ve yağlı ciltler için yağsız ı 
bWIU.8i tüp ve vazoları vardır. 

lnhlsartar Umum MUdürlüQUnden l 
Keşif bc<l$I Yüzde 7,5 teminatı Ekslllmenil 

Lira Kr. Lira Konıt Şekll SaaU 

42,482 24 3186 16 Kapalı Z. 15 

ikmal ~·il 
Fişek deposu inşaatı 29,228 49 2192 13 > 16 

ı - Keşif, ~art.name ve planları mucibince idaremizin Ankarada yap
tıracağı yukanda mahiJ'etleri hillsa ten yazılı işler kapalı zarf u3Ulile ek
siltmiye konmuştur. 

II - Kesif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ~kil ve saatleri 
lıhalannda 7azılıd.tr. 

ili - Ekııillme 25/IX/940 çarpmba günü İstanbulda Kabataşta Leva
ıım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

JV - Şartnameler levazım şubesi veznesinden İzmir ve Ankara baş 
müdUrlültlennden keııi:t bedelleri nisbetinde «212 ve 146> şar kuruş mu
luıbillnde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler möhürlü tekltt mektuplarını kanun! vesa
Atte ~ 7,5 gti-Yenme par~sı makbuzu veya banka teminat mektubunun 
ve prlnamesinin cP'> fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarfları 

m thıa1e gfhrli e.ksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar mezkUr ko-
misyon baıkanlıiın.a makbuz mukabilinde vermeleri 13z1mdır. (8312) 

Lqli r• Erir.alı Yeni Kolej Nehari 
Kı:ı 

İLK - ORTA - LİSE 

Taksimde Sıraselvllor 86 • YENi AÇILDI. 
Müdürii - Eski Şi{ii TeTakki Direktörü M. Ali Haşmet KıTca. 

Hususiyetlui: YABANCI DİLLER ÖÔREI'İMİNE geniş 
mikyasta ehe.mrniyet vemıek, sınıflarını az mevcutla teşkil 
ederek tal~,esinin çalısına ve inkişafı, sıhhat ve inzıbatı ile 
yakından .ılikadar olmaktır. Mektebin denize nazır kalörifer
li teneffo'.ishane ve jimnastikhanesi vardır. Her gün saat (9 
ile 18) arasında ta.le.be kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

Bey~ oz tümen sıtın alma komisyonundan 
Aşağıda cıns ve miktarları y:ızılı arpaların şar1nameleriııde gösterilen 

mahallere te-slim etmek 19rtile müzayede ve münakasa kanununa tevfikan 
hizalarında ,._ıı günde P"Z"J"lıkla sa tın alınacaktır. 

Taliplerin Beykoz Halit parti binasında tümen sa.hn alma komisyonuna 
roüracaatıan. (8423) 

Cinsi 

Arpa 
Arpa 

Hilı:f.an 

150000 
360000 

Ta. Bd. 
Jtllosu 

? 

6. ?5 

Lira 
Te. Ak. 

?87,50 
1012,50 

Gün, tarihi Saal 
12/9/940 perşembe 10.30 

> > 10,30 

Kabataş lisesi müdürlüğünden: 
Kimya öğretmeni Kut.si vefat eim iştir. Cenazesi 10 eylül 940 salı günü 

ıııaat on birde Gureba hastühanesinden kaldırılacaktır. İmtihanı olmıyan 
talebe ve öğretmenlerin bulunmaları. (8506) 

Beykoz tümen satın alma komisyonundan 
Bursa topçu alayı.na ait 15/7 /&40 tarih ve 541850 sayılı boş levazım ay-

niJo'alı zayi olmuştur. Bu ayniyatın hükmü olmadığı illin olunur. (8505) 

e YAZAN: M. Sami Karayel -1::!:1 
KANUNİ SÜLEYMAN 
ViYANA KAPIL ARINDA 

Tefrilt.a No. 3 

!Her P~. veni tahta çll:tı
ih zaman yen;i.oerilere çu}iıf; he
diyesi vermek bir bela idi. Ana. 
kailaıwnak lazı.mdı. Katlandı. 
Fakat, ceddi .gibi mütavaat, ya
hut pederi gibi bol keseden sa
havet göstel'medi. P<ıderi tara • 
iından verilenin nısf:nu vel'<li. 
Hem de ceddi l(ibi mecburi bir 
anı:arya gibi de ~rmedi. Saha
ne bir ıltifat oJdıı. 

Böyle olmakla beraber Sİ'Pa • 
hiler culiıs hediyesi dolayısile 
harekete geldiler: 

- Yeniçeriye bzla verildi .. 
Bize az .. 

Di'l"l'rek lrtirültü ve niza'lllsız 
hareket yar:mıak '!'(liuna saptılar. 
Gen(; ıwlişah, haber alm<:a der-

hal ileri J!e]enleri siddeile ce • 
zaland1rdı. 

Yeni padisah, pederinin vezi
riaza.ını meşhur Piri Paşayı sa • 
darette lı:>ka etti. Pederi za;ma • 
nında olduğu _gibi devlet isleri
m ted.vire devam etmesini em -
retti. 

Yeni padişah, tahta C>ktıktan 
sonra. ortaya bır _gaile cıktı. Ya
vuz Sultan Selim, Mısırı fethet
tiği zaman Canbert GazaliVi va
lii ımıuıı:ni ta.vin ve nruıbeylemıs
ti. 

Hatta, Veririauırn Yunus pa -
şa, GazaJCnin vali nasboluruna -
sına taraftar değildi. 

Mısırın fethinden eonra :Is-
tan.bula dönerken Sultan Set-

Istanbul Kız Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan : 

• 
ETza1'ın cinsi 

Muaaim 
kı.ı~mı 

Mikt<trı 

Pansi1ıon 
k1.'imı 

mikt<trı 

BeheT 
kilo 

tahmin 
bedeli 

_E.;..km;.:.:.:.r.:.::k ________ 2·!000 2244 10,75 

Dağlıç eti 4444 525 58 
Kuzu eti 646 113 45 
Sığır eti 455 50 35 

lık 
teminatı Eksiltme şekli qün 1•e saat .:.:: ___ ...,:__:......:_ _ __:_ ___ _ 

20/IX/1940 curnn günü saat 
211,;;9 10,30 da acık eksiltme 

-~---------'-------
20/lX/l940 cwna 11ünü saat 

255,02 11 de acık eksiltme 

~~~~~~~~~-~~~-

Toz seker 2:i50 380 36,50 
Kesme seker 1830 75 40 

Pirine Bursa 1500 450 35 
Bulgur 173 40 13 
Nohut 235 50 20 
Kuru fasulye calı 965 130 27 
Kuru fasulye barbunya 400 30 18 
Yeşil mercimek 250 40 23 
Kırmızı mercimek 70 10 18 
Asurelik buğday 90 20 9 
&-yaz peynir 400 80 45 

137,36 

117.1!~ 

20/lX/1940 cuma günü saat 
11,30 da acık eksilt.ıne 

2.0/1Xjl940 cııma ııünu saat 
14 de acık eksiltıme 

Kasar -peyn:ri 300 45 75 
-~~~'-~~~--,~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~--~~-~--~~-~ .. ~ 
Un ekstra, ekstra 1445 108 15 
Pirine unu 50 15 22 
Makarna imıi.kli 415 90 28 
ŞeJıriye muhtelif 190 40 28 
Nişasta 85 15 25 
lrmık 80 30 20 

Yuırı.urta 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Sade yağ 
Tere yağ 

Zeytin yağ 
Zeytin ta.1esi 
Sabun 

Süt 
Kaseyoğurdu 
Silivri yo{ıurdu 
Kaymak 

11196 

650 adet 
425 > 

1570 
175 

1325 
425 

1135 

2500 
3750 
1500 
100 

1316 2 

80 adet 70 
70 • 150 

250 135 
25 145 

165 60 
60 30 

120 38 

220 
375 
300 

40 

14 
6 

20 
120 

37,50 

18,77 

20/IX/1940 cuma günü saat 
15 de açık eksiltme 

20/IX/1940 cuma l(iinü saat 
15,30 da ac•k eiksiltıne 

20/IX/1940 cı.mıa günü saat 
94,01 16 da açık eksiltme 
-~~~~~~~~~--~~~~ 

20/IX/1940 cuma günü saat 
206,02 16 da acık eksiltme 

~--~~~~~~~~~~~~-

86,72 

24/IX/1940 salı günü saat 
10,30 da acık eksiltme 

24/IX/194-0 salı l?ÜOÜ saat 
11 de açık eksiltme 

~~~~~~~~~~~~~~-

Kavrulmuş fındık 
Çekirdeksiz üzüm 
Kuru incir 
Ceviz ici 
Kuru kayısı çekirdeksiz 
Elma Amasya 
Elma Gümüşhane 
Ayva 
Portakal Dörtvol 
Portakal Alanya 
Mandaline Rize 

Krinlc maden kömürü 

Mangal kömürü 
Odun Gürı;ıen 
Odun meşe 

680 
74.0 
630 
43f 
50G 
666 
1100 
230 

4550 
400 

1000 

150 Ton 

100 
85 
80 
70 
70 
90 
80 
35 

645 
100 
200 

58 
23 
20 
46 
96 
23 
15 
9 
3,50 
4,50 
2 

50 ton 1600 

2000 kilo 00 6 
60 çelki 20 380 

181,36 

240 

40 > 10 435 48,11 

24/IX/1940 salı günü saat 
14 de acık eksiltme 

24/IX/1940 salı günü saat 
15 de acık eksiltme 

24/IX/1940 salı günü saat 
15,30 da açı'k eksiltme 

~~~~~~~~~~~~~~-

Yaş sl•bze 44 kalem 25133 kil o 28501 adet ve 4508 demet 225,69 24/IX/1940 salı _günü saat 
16 da açık eksiltme 

1 - İstanbul Kız öğretmen okulunun muallim ve pansiyon kısımlarının yukarıda miktar ve be
her kilo ve adet ve tahmin bedellerile ilk teminatı ve eks'Jtme saatleri hizalarında yazılı yiyecek 
ve yakacaklar açık eksiltmiye konmustur. 

2 - Eksiltme İstanbul Beyoğlunda İstiklal caddesinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan ko
misyonda yapılacaktır. İsteklilerin ilk teminatlarını belli ııün ve saatten evvel Liseler Muhasebeci
liği veznesine yatırılarak teminat makbuzlarını ve 1940 senesine ait Ticaret Odası vesikalarile bir
likte komisvona ~elmeleri. 

3 - isteklilerin sartnamcyi okul idaresinden görüp okuyabilecekleri ilan olunur. (8240) 

İstanbul Emaiyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

940/1685 

Emnjyet Sandığına borçlu ölü Bay Ali Xeramj varislerine il.an yolile 

lt!bllğ: 

Bay AH Kerami, Sultanahmet Nakilbcnt mahallesi eski Çay'r oğlu ye
ni Şerit ağa sokak eski 12 mükerrer yeni 32 numaralı bir evin tamamı 

nı birinci derecede ipotek göstererek 15/3/933 tarihinde 489/15909 hesap 
numarasilc sandığ:ımızdan aldığı (900) lira borcu 11/4/940 t ... rihine kadar 
ödemediğinden faiz, komisyon ve m:ısari1j ile beraber borç (Ci19) lira (73) 

kuruşa varm1ştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında ic
ra takibi bzı.slam.a.k üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavele
namede gösterdiği .ika.metgAhına gönderilmj~ ise de borçlu Bay Ali Kera
minin yukarıda yazılı adreste öldüğü anlaş~ ve teblig yapılamamıstır. 
MezkOr kanunun 45 inci marlrlesi vefat haHnde tebligatın ildn sur~tile yapıl
masını Amirdir. Borçlu ölü Bay Ali Kerami mirasçıları i~bu iltın tarihin

den itibaren bir buçuk ay içi.r.de Sandığımıza müracaaUa ınurislerinin bor
cunu ödemeleri veya kanunen kabule ıAyaıı bir itirazları varsa bildir~le
ri lazımdır. MirasÇılar ipoteği kurlarmazlar veyahut b~şhyan takibi usul 
daire:;;inde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkür kanuna göre San
dıkça satılacaktır. Bu cihetler a15.kadnrlarca bılinip ona göre hareket edil
mek ve her birine ayrl, ayrı ihbarname t<:bligi makamına kaim olmak ü-

zere keyfiyet il~n olunur. (8446) 

Veziriazaını Yunus paşaya sor -
muştu: 

- Lala!. Gördün mü nihayet 
M;sırı fethettik?. 

Yunus paşa çekinmeden cevap 
verm~ti: 

- Öyle amma; yine Mısır Ü· 
merasından Canhert Gazaliyi va
li nasbeyledin .. Yorgunluğumuz 
bir netice vermedi. 

Deyince, Yavuz, Yunus pa-
şayı derhal katlettirmlşti. 

Çünkü Yunus paşa, esasen Mı
sır seferine taraftar değildi. 

Mısırın fe1ıhinden 90nra da, 
mülıikü Çerakiseden biri olan 
Canbert Gazalinin vali tayin o
lunmaSJ Yunus paşayı luz<lır.ın.ı.ş
tı . 

İşte; Kanuni Süleyman tahta 
çıkar çı.kınaz bu Can.bert Gazali 
devlete isyan etmişti. 

Yani, Y'ıuı'l.16 paşanın dediği ol
ımuştu. 

Yavuz Sultan Selimin Yunus 
paşayı katletmesine bir çok se
bepler de vaNiı. Yavuz, Yunus 
paşanın İran şahile gizli rnııha -
tıerede bulunduğunu haber al • 
--1.ı. 

Ywıus paşa, Mısırın fethini 
güç buluyordu. Hakikaten çöl -
leri geçip Mısırı kfunilen fethet
mek müşküklü. 

İran üzerine yürüyüş yapan 
Yavuz Sultan Selim, bin.bir mdş
külatla ordusunu Çaldırana ka
dar _götürebilnı~ti. 

Zaten, o vakitler İran üzerine 
sefer yapmak demek tam bır se
nelik bir yürüyüşten sonra 
yorgun ar#(ln İran hududuna gel
mek demekti. 
Çaldıran muzafferiyetini Şah 

İsmaile ·karşı kazanan Sultan 
Selim ordıısuııu Çaldııran sahra
sına götürünceye kadar ne müş -
küllerle karşılaşmamı.ştı. Yeni • 
çeriler mütemadiyen isyan etmiş
lerdi. 

Bu sebeple Ywnıs paşa Mısır 
seferini müşkül görüyıordu. Çün
kü, Mı.sır seferi İran seferinden 
kat, kat daha mü.şküldü. 

Yavuz Sultan Selimin en bü
yük arzusu Asyaya, isıa:mlığa ve 
Türklüğe hakim olmaktı.. 

Billıası;a, şi.l mezhebinin Ana -
dıılu içlerine yayılmaması için 

ZAYİ MAKBUZ - Beyoğlu 
EV'kaf müdüriyetinden alınan 
9/5/940 tarihli ve 5301/265019 ve 
841/6~09 numaralı cem'an 164,19 
liralık iki dipozito makbırzu za
yi oldu. Yenileri alınacaihndan 
asılların hümıü yoktur. 

TEVFİK 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN BERABER 

10 eylül sah günü akşamı Ba.kırk6y 
Miltiyadl bahçesinde cYUMUR. 

CAK• Vodvil - 3 - perde 

- Çocıık Hekinıi -
Or. Ahmet Akkoyunlu 

Taltsim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün saat 
l~ den sor.ra. Tel: 40U7 

İmtiyaz Sahi!>i ve Ne~riyat Di

rektörü: E. İZZET. Basılıbğı yer: 

SON TELGRAF Basımovi. 

Padişah islam kvdret ve kuvve
tini tutmak istiyordu. 

Yavuzun Mısırın fethile hila
feti a1:ması Osmanlı imparator -
luğunu geniş manada manen bü
yültmili;tü. Alemi :i.&lam üzerine 
hakim bir halifelik Uı-das edil -
mişti. 

Yunus paş3Illl'l, İran şaılıile giz
li surette :muhaberesi Yavuzu 
kuşkulandırmıştı. Olabilir ki, 
Yunus paııa gizlice şi! mezhebi
ni tutabilirdi. Belki de İraniler
den para alımı; ol11>bilirdi. 

Bu sebeple Yavuzun Mısır va
liliğine bıraktığı Canhert Gaza
llnın iSyanını Yavuzun hatası o
larak almak haksızlık olur .. 

Yavuz Sultan Sellin, Caıı:bert 

Gazalivi Mısıra vali tayin etmek
le hat~ e~mişti. Çtinkü, Mısın 
ancak yine Kölemenlerden ve, 
hilafete merout bir sevı<e:denin 

idare etmesi icap ediy-0rdu. Bu, 
sergerdeyi harekete getirmemek, 
İstanbula merbut kılmak veziri
Azaanın elindeydi. 

10.250 metre 140 santim eninde 
tevhic.i semerliği şiltelik bez alına

caJq ır. Pazarlıkla eksıltn1esi 11/9/940 
~orşamba giinü R:ı<ıt 15,30 da Top
hanede Lv. Aınirhgi satın aln1a ko
misyonunda yapıhıcilklır. T.ıhmin 

bccil'lı 13,837 lıra 50 kuruş ilk te
mjnatı 1037 lira 81 kuru.5tur. NUmu
ne,!;İ komisyonda görültir. istckli1e
rın belli saatte kon"ıi!:iyoııa gelmele-
ri. (934 - 8278) ... 

3000 adet tevhid semeri iskeleti 
alınacaktır Pazarlık.la eksiltmesi 
11/9/940 çarşamba günu saat 16 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alına 

komisyonunda yapılacaktır. Tanınin 

bedeli 12 bin lira ilk teminatı 900 
liradır. Nüm.unesi Ko. da görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile bel
li saatte Ko. na gelmeleri. 

(936 - 8280) 

Adet 

9500 İp yular başlığı 
9500 İp yular sapJ 
Yukarıda yazılı iki kalem malze

me l 1/9/940 çarşamba günü saat 
14,30 da Tophanede Lv. AmirHği sa
b.n alına komisyonunda paıarJıkla 
alınacaktır. Tahmın bedeli 6555 lira 
ilk teminatı 491 lira 62 kuruştur. 
Nümuneleri komisyonda görülür. 
İstekHJerin kanunı vesikalarile belli 
saatte komisyona a:elmeleri. 

(330 - 8188) ... 
Beş bin adet kıl Çul ile dokuz bin 

beş yüz adet kıl kolan alınacaktır, 

- Pazarlıkları 11/9/940 çarşamba gü
nü saat 15 de Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satın alma komisyonwıda 

yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi 
dokuz bin iki yüz yetmiş beş lira 
ilk teminatı 2195 lira 62 kuruıtur. 

Nürnunelcri kornsiyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalarile komis-
yona gelmeleri. (329 • 8187) 

* Bir milyon doksan beş bin allı yiiz 
kilo saman alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 11/9/940 çarşamba günü 
saat 14 de Tophanede İst. Lv. Amir
liği satın alına komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 43,824 lira 
ilk teminatı 3286 lira 80 kuruştur. 

Sartnamesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanun! ves.ikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(325) <8146> 

* 1252 ton sömikok kömürU alınacak-
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 13/9/940 
cuma günü saat 16 da Tophanede iat. 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 28,170 
lira ilk teminatı 2112 lira 75 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görü
lüı:. İstek.lileıi.n kanuni vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(343 - 8319) 

* 200 adet yağ tavası alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 16/9/940 pa
zartesi günü saat 14 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
800 lira ilk t.em.inatı 60 liradır. Nü
munesi komisyonda görülür. 

(351 - 832?), .. 
500,000 adet buz mıhı alınacaktır. 

Paııarlıkla eksillmesi 16/9/940 pa
zartesi günü saat 14,30 da Top-

hanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
dell 5250 lira ilk teminatı 393 lira 
75 kuruştur. Nümuneleri komisyon-
da görü!Ur. (34? - 8323) .. 

50,000 adet köprülü memeli çen -
ge1li toka alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 16/9/940 P~esi günü sa
at 15 de Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedell 1250 lira !ilk temi
nalJ 93 lira 75 kuruştur. Nümuoesl 

komisyonda görillür. (348-8320 

* Sentincl markah buharlı kamyo-
nun tamirinin Jkinci keşfi mucibin
ce pazarl1ğı 16/9/940 pazartesi günü 

. saat 15,45 de Tophanede Lv. Am:rli
ğ:i satJn alma komisyonunda yapıla
caktır. Keşif bedell 300 lira kat'! 
teminatı 45 liradır. İsteklilerin belli 
saatte komısyona gelmeleJi. 

(359 - 8458) 

* 'Bir adet Şevrole k-amyonunun mo-
' tör, makine ve kar&eri tamir etbri

leeektir. Pazarlıkla ebiltmesl li/9/ 
940 pazartesi giloil saat 16 da Top
hanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Keşif be
deli 500 lira ilk teminatı 37 lira 50 
mruıtur. Şartnamesi komi~da 

göriUür. İstekUlerin kanuni vesika
Jarile belli saatiıe komisyona gel -
meleri. (357 - 8456) 

21 ton ka§ar peyniri alınacaktır. Pa
u.rlıkla eksiltmesi 20/9/940 cuma 
günü saat 16,30 da Tophanede İsi. 
Lv. Amirliği satın alma komLeyonun-

10 - EYLOL 1!140 

da yupılacaklır. Tahmin bı.:deıı 15,ı50 

lira ilk teıninatı 1181 1in1 25 kuruş
tur. Şartnnmcısi komisyonda gorlıiur, 
İ:;teklil<.:rin kanuni vesikalarile bel· 
1i :::;ar.ttc komisyona ge1mcleri. 

(3b4 - &463) 

* Beş bin adet su fıçısı alıncıc<:Jktır. 

PazurlıkJa eksiltmesı 23/9; 940 pa -
zartesi gUnü saat 14 de Tophanede 
İst. Lv. Amirliği satın alma koın!s -
yonunda yapılacaktır. Tahmin bede
li 17,500 lira ilk teminatı 1312 lira 
50 kuruştur. Nümunesi koıniı:.-yonda 
görülür. İsteklilerin belli saatte ko-
misyona gelmeleri. (363 - 84G2) 

* 3600 ton buğday verilerek bulgur 
yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
14/9/940 cumartesi günti saat 10 da 
Tophanede İst. Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tah. 
min bedC!li 114-,120 liı:a ilk teminatı 
6956 liradır. Şartnamesi komisyon -
da görülür. İsteklileı-in belli saatte 
komisyona gelmeleri. (356 - 8455) 

. * 
Boş yağ, peynir, salça tenekesi 

Adet 

888 Topkapıda Maltepe askeri lise& 
600 Yıldızda Nakliye ve motörlü 

birlikler okulunda 
1388 
Yukarıda yazılı 1388 adet bos tene

ke satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 
23/9/940 pazartesi günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 41 lira 64 kuruş olup istekli· 
ler tenekeleri okul kilerinde göre -
ceklcr ve mal bedelini muhasebe vcz· 
nesine yatıracaklardır. (367-8466) 

DALGA UZUNLUGU 
T.A.F. IL79 m. HU Kın. ZO Kw 
r.A..Q.11,47 m. uw Km.%0 Kw 
uca ... w Km. 1!t Jtw. 

ıo Eylül Salı 
18.- Progmm 
18.05 Karışık proqram 
18.30 Çocuk saati 
19.- Çocuk!aT için nıüzik 
19.15 Fası! heyeti 
19.45 Ajans ''rıber!eTi 
20.- Çiftçinin saati 
20.15 Konuşma ( çiµçinin saati) 
20.30 Küme ses ve saz hewti 
21.15 Serbest sa<tt 
21,30 Rad110 qıızetesi 
21.45 Radııo s<t!on orkestTa.<ıı 
22,30 Ajans haberleri 
22.45 Rad110 salon orkestmsı 
23.- Cıızbant ( pl. J 
23.25 Yarınki pToqr<tm 

Su!t<tnahmet 1 inci Sulh Hu· 
kuk Mahkemesinden 
Aşer Nahmiyas tarafından 

Kuzguncukta Paşa li:ınanı cadde
sinde 112 sayıda İsak Bardavit 
aleyhine senet bakiyesinden a
lacağı olan 55 liranın tahsili hak
kında açılan alacak davasından 
dolayı gönderilen dava arzuhali 
tebliğsiz iade edilmiş davalı hak
:ı.:mda 15 ııün müddetle ilanen 
tebligat icra bu kere de tatbika
ta medar davalı :i.ınzasının ib
razı mevcudiyetinden izharı a
cizle 17 /2/939 tarih ve 8/!'>/939 
va<leli asli 110 liralık İsak Bar
davit imzalı senet ibraz kılın
mış olduğundan altındaki im -
zanın inkarı halinde berayi is· 
tiktap gelmesi aksi takdırdc va
kıaları kabul etmiş ad ve ıtı
bar olunacaiiından bahsile mu
ameleli gıyap kararının 15 gün 
müddetle ilanen tcbliginc karar 
verilmiş olduğundan muhakccrıe
nin muallak olduğu 30/9/940 
pazartesi günü saat 14 de mah
kemede hazır bulunmanız il~n 
olunur. (28973) 

lstanbul As!iııe Dördüncü Ti
caret Mahkemesinden: 

İstanbul limanına ba2l• Yı:ma.z 
romörkörü kaptanı Melı.mct 4/9/ 
940 T.li arzuhalle mahkemeye 
roüracaa t ederek: 2/9 /940 saat 
21,;;v da mezkur romörkör arKa
sında 3 mavna ile birl>kte Hav
darpasada.ıı hareket edip Harem 
iskelesi açıklaruıa geldi~'i sırada 
fiddetli deniz yüzünden bai!lı 
mavnalardan 55 No.lı mavnanın 
halatları kesilerek Marmarava 
açıklıi!ı ve aramalara rağmen 
bir daha da 'bulunaımaclıih cihcile 
deniz raporu verilmesini iste -
mistir· 

23/9/940 saat 11 de listesi ve
rilen şahitler dinlenip ayni gün 
saat 14 de raporu verileceğin -
den Deniz Ticaret kanununun 
1065 inci maddesi mucibince 
'h~dise ile alakalı ve kazadan 
zararlı herkesin rapor alınırken 
mahkemede hulunabilııneleri YC

ya vekillerini göndermeleri icin 
keyfiyet ilan orunur. (28974) ---

Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğünden 

Londra ba§ konsolosluğumuzdan bugün aldığımız bir telgrafla İngil 
teredeki talebelerimizin hepsinin hlhhatte oldukları bildirilmektedir. Tale-
bem.iz wlll.eriıuıı kcyfı;-ete muttali • oİmalarıoı dıleriz. (6500) 


