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Başvekil Refik Saydamın 
Hataya gitmesi muhtemel 
Meclis bugün toplanıyor 

..... 
4 4 4 • 

Amerikanın gittikçe Başvekilimiz Haf ayda bir 
artan yardımı 
Bapnlıü lıarp, lıaoa 

lıerbi, cleniz lıarbl fi• 

malzeme har6i ıelılincl• 
cereyan eltifine w6ra, 
A m e r l lı a, lnwill•r•Y• 
mükemmel nrelt• yar• 
dım ediyor, Jamelıllr. 
Ba, atlela ltalyanın Al· 
ma1U1aya yeptıfı yar• 
clımJan fazla bir y•r• 
dımdır. 

Y aıan: ABiDiN DA VER 
JA. merikanın ingiltereye 
~ yardnnı gittikçe artı-

müddet istirahat edecek 

BÜYVK MiLLET MECLl Si iÇTiMA HALiNDE ... 

An.kara, 10 (İKDAM Muhabi· 
rinden) - Başvekilimiz Doktor 
Refik Savdaının bir hafta kadar 
kalmak ve istirahat etmek üze
re Hataya l?ltmesi muhtemeldir. 

PARTİ GRUPU VE B. M. MEC

LİSİNİN BUGÜNKÜ İÇTİMAI 
Dün !bildirdi~ ııibi Cumhu

riyet Halk Partisi Büyük Mil-

• 

Jet Meclisi Grupu varın (buınin) 
al!leden evvel saat on birde top
lanacak ve hariciye vekilinin be- ' 
vanatını dinfivecektir. 

Öl!leden sonra Büyük Millet 
Meclisi ictlma edecek ve ruzna
mesindeki ıınevadı müzakere ev· 
liyecektir. Büyük !Millet Mecli
sinin birinci teşrin başına kadar 
tatil yapacaih anlasılmaktad:ır. 

e-------
Papa sulhü 
iadeetmige 
çalışıyor / .• 
Amerik• donanması 

manevraya baıladı 

45 6ln lonlalı 1 z.ırlılı 

tlalı• lnı• •el il• c •it 
NeV)'ork, ıt (A.A.) - Kosvell'· 

ba Valllıan •-delıl pJıııl ail
m...Uı M3ron Taılor, Belıdc-
hura vadfecl llUltınıla l&&hal 
vermlfUr. Taılor, ıtelslc•mlnıra, 

cVallkanıa dllnıau rulhil laclo 1-
~ln mtimktın olan her t•JI :J&P
malr.la olduluna 4a1n Papanın tl
falıl -·ıını ela hlldlrmltllr. 

AMERİKA DONANMASINlN 
MANEVıtABI 

Bonolıılu, 10 (A.A.) - AIMrl
lla Birlqlk Devletleri filosu. pa
u.rltıll aabahı, Lahıuıla'cla bahrl
J'~ nuın Alb":J Knok.s'un huZllrl
le maııevralaruıa baş!amUJlır. Mr.
nevral&r bet ılln ılltteekllr. Alba:J 
ltnoks, bir taare ,...,ısınie bu-

( Arkan 3 ün~ü sa11fad11) 

Akdenizde 
ltalyan gemisi 
daha batırıldı 

.. uç 

• lngiliz tayyareleri Afri-
kada çok şiddetli 

bombardımanlar yaptı 
Londra, 10 ( A.A.) - İngiliz 

aroiral l ık dairesi bildiriyor: 
Akdenizde faalivette bulunan 

denizalt.I gemilerimiz Libyaya 
( A~kası 3 üncü saı,fada) 

yor. Hatırlarda olsa ge
rektir ki, g-eçen sene bugünler
de, Amerika bitaraflık kanununa 
llmsıkı sarılmış ve harııten ev
vel İngiltere ile Fransanın, Ame
rika fabrikalarına ısmarlamış ol
dukları tayyareleri bile vermek
ten imtina etmişti. Bir müddet 
ıonra, bitaraflık kanunu tadil e
dildi; Amerikadnn if'!İP kendi -
leri almak şartile muhariplere 
her türlü sl!Alı ve harp malzeme
li satılmasına karar verildi. Bu, 
sadece müttefiklere yardım et -
mek demekti; Çünkü, deııjze ha
kim olan onlardı ve Amerika li
manlarına gelip harp malzeme
sini yalıın onlar alabilirlerdi. Bu 
yardnndan sonra, Amerika, ken
di tayyarelerinden ve silahların
ün bir kısmını, modası geçmiş 
diye İngiltere ve Fransaya ver
mei'e başladı. Nihayet, Atlas 
Okyanusundaki İngiliz arazisin
de, Amerikan deniz ve hava üs
leri tesis etmek mukabilinde, bu 
11ralarda çok muhribe ihtiyacı 
olan İngiltereye 50 muhrip ve
rildi. Amerika, şimdi de Ame
rikan pilotlannın gönüllü ola -
rak İngiltereye gitmelerine mü
saaıle etmeğe hazırlanıyor. Çün
kü Almanyanın bütün şiddeti -
le İngiltereye yüklendiği şu sı -
rada, İngilizlerin yalnız tayyare
ye değil; tayyareciye de ihtiyacı 
vardır. Amerikanın yardım şek
line dikkat edilirse görülür ki, 
o muntazam bir sıra takip ede
rek İngiltere en ziyade neye 
nıuhtaçsa, onu ''eriyor. 

I stanbul icin hic bir zaman ekmek 
' ' 

Amerikanın bitaraflık kanun
ları, Amerikan tebaasının muha
rip taraflara gönüllü olarak biz
ınet etmelerine manidir; şiındi, 
bu rnanii devirmenin sırası gel
mi tir. Amerika Cumhurreisi, 
Alrnanyanın Führeri gibi, her is
tediğini emretmek vaziyetinde 
olmadığı ve efkarı umumiyeyi 
hazırlamak mecburiyetinde bu
lunduğu için, muhriplerin İngi
lizlere teslimi akabinde, hemen 
gönüllü tayyareci l!'öndermek 
meselesi etrafında propaganda 
yapmağa ba~lamıştır. Lutfen 
f1l telgrafı okuyunuz: 

oN°CV}'(lrk, 9 (A.A.) - Reuter: 
Nevyork Ttmes ııazetesinin Va
sington muhıı,biri, ııazetesine şu 
haberi vermi$tir: 

Diplomatik mahfillerde dola -
san şayialara ııöre. vaktile Al
manların ve İtalyanların İspan
Yada General Franko yanında 
çalışmış oldukları ııibl, Amerika 

(Arkası 3 üncii ıaııfada) 
ABİDİN DA VER 

lnoilterenin Ankara 
Elçlsinln Nutku 

• 
Türkiye ile ticari müba-

deleyi artırmak istiyoruz 
(l'u.ısı 3 üncü sayfada) 

1 buhranı mevzuu bahis değildir! 

Ticaret Vekilinin 

Y aktnda şehrin hakiki 
ihtiyacı tesbit olunacak 

1 

Ekmek derdi islah olunuyor 
Ticaret Vekili Nazmi Topçu -

oğlu dün akşam Ankaraya dön
müştür. Vekil hareketinden ev.
ve! bir muharririrnize ekmek ı
şi hakkında beyanatta bulun
muş ve demiştir ki: 

•- Toprak Mahsulleri Ofisi -
nin tanzim satışı yaptığ1 şehir
lerde Ofisin fiatı serbest pıyasa
dan ucuz olduğu ve bu düşük ~
atla verilen buğday ]ardan hazı. -
neye bir zarar geldiği için iddia 
edilen ekmek buhranın; halle'. -
mek üzere verilecek buııday mik 
tarının tezyidinde hassas olmak 
zarureti meydandadır. 

Halen İstanbul şehrinin hakiki 
ihtiyacı tetkik edilmektedir. Bu 
miktar taayyün ettikten sonra 
verilrncğe başlanmı~ olan gün
lük 400 ton buğdayın hesabı son
radan görülecek lir. Yapmakta ol
duğumuz tetkıkat buhranlı gün -
!erde normal zamanlara naza -
ran daha fazla ekmek çıkarıldığı 
halde halkın yersiz tel~ı. ek -
mcksiz kalmak tehlikesi manza
rasını vermiştir. 

Bugünler zarfında kullanılan 
un miktarının birkaç gün evvel
kilere nazaran yüzde on fazla 
olduğu tesbit edilruiştir. Dün - ı 
denberi bir kıs m halk fmmara 
müracaat ederek bayat ekmekle- ı 
rini tazelerile mübadele etmek 
istemektedirler. Tesbit edilen bu 
iki hadise buhranda halkın bir 

Ticaret \!ekili Nazmi Topçuoğlu 

kaç gı.inliık ekmek ihtiyacını 
birden tedarik tel3şının büyük 
tesiri olduğu görülmektedir. 
Halkın bu telaş ve endi•esinin 

(Arkası 3 üncü saııfad1J) 

beyanatı 

Reisicumhurumuz 
Merhum Ll. Zelri Erolra· 

yın eile•İn• teziyel ettiler 
İstanbul, 10 (A.A.) - Reisicum-

hurumuz İsmet İnönü, rahmetli 
general Zeki Erokay'ın ailesine 
yaverini göndererek refikasile 
çocuklarına taziyet etıniştir. 

............. ~ "'~· '"'~, -· . ... 

1\ftARETLER ı 

Türk'üa Hususiyeti 
Türklü<iün emsalsiz büyüklü

ğü. kendirine h43 hususiyetleri 
her fırsatta tezahür eder. 

Vatan, Millet, Devlet t>e in
sanlık mevzuları.nda daima en 
derin hassasi11eti qösteren Türk 
havacılıijınm inkişafı bahsinde 
de kendisine has hu.susivetleTini 
göstermektedir. 

Yurdun her tarafından aldı
qıımız haberlerde evlenTIU! y'il
züıjiine varıncıya kadar en kıy
metli servetini hava kurumuna 
teberrü eden vatandaşların sa
yısında büııük bir artma qörüııo
nız. 

Kanaatimiz şudur: 
Türk kendine has huSUsiyet 

t>e hasşasi11etile Türk ülkesı se
malarını uıı 111ldızlı çelik kanat
larla ortmi11e a.."'lnetmi~tir. Tür
kün her azmini sür'atle yerine 
qetirebilmek kudretini kiın in
kar edebilir?, M. K. 

inıuıere ilurlncle müdafaayı Wn1D 

Roman yada 11 
General 1 Ami
ral tekaüt edildi 

---·---
Almanya ile Romanya 

arasında bir mesele 
---·---

Pravtl•y• göre Krel Kerol 
ni'iin tehtıntla11 ferawet etti 

Bükreş. 10 (A.A.) - D. N. B. 
General Antonescu 11 ııeneralle 
.bir Amirali tekaüde sevketıniş
tir. General Antonescu verdi
ği izahatta bu ııencrallerin or
dunun maneviyatını bozd ui:,'UnU 
ve nüfuzunu kesrettiklerini ve 
bunların askerlik vekarile kabi
li telif olmıvan metodlarla vük
sek kı.rmanda mevkilerine ııel
mek istediklerini l:ıildirmi$tir. 

Cezaya çarpılan ııeneraller a
rasında eskiden harbiye nazır
lıl!ı yapmış olan İlasco, Argote
jano ve İlchusch ve es'.· i genel -

1 
'kur.may başkanı Tzenesco ve baş, 

(Arkası 3 üncü saııfada.) 

YARIN? 

Telı. latanb111 ikdam • Tel. 23300 

ecJtn vasıtalardan: bir balon oaraıı 

Macar Başvekili 
Parlômentodan 
itimat istiyecek 

• 
T ransilvanyanın merkezi 
bugün işgal ediliyor 

• 
M•c•r parlemento•u 17 

eylUlJa loplanacalı 

Budapeşte, 10 (A.A.) - Stefa
ni A iansından: 

Macar kıtaatı, varın Transil
vanvanın merkezi olan Kolosza
var'a l(ireceklerdir. 

IMeb'usan Meclisi. Transilvan
vanın ilhakına müteallik kanun 
lbihasını tetkik etmek üzere bu 
avın 17 sinde toplanmıva davet 
edilmiştir. Kont Telelti, itimad re
yi istiyecektir. 

Bükreş, 10 {A.A.) - 9 eyliil 
tarihli bir resmi tebliğin bildir
diğine göre, Transilvanvanın be
sinci ıınıntakasının tahliyesi, ev
velce tesbit edilmiş olan prog
ram dahillıı<le icra edilmiştir. 

BERLIN 

Tarihin en şiddetli 
hava bombardıma
nına maruz kaldı 

lnofliz tayyareleri 
hücumları arttırdı 
Alman i~gali altındaki 
fopr•klar bombalandı 

• 
Çörçil Nutuk söyliyecek 
Londra, 10 (A.A.) - Hava ne

zaretinin istihbarat servisi bil
diriyor: 

iMans de deki Fransız ve 
Belçika limanlarında toplanmış 
olan tüccar ııemileri. evvelisi ce· 
ce sabaha kadar şiddetle Yt'ni -
den bombardıman edilmislcrdır 
üstende üzerindeki akın saat 21 
den evvel baslıyarak dördü otuz 
ııeçeye kadar devam etmiştir, 

Leopold havuzunun üzerinde ve 
etrafında bcnnbaların infilak et
tikleri ,görülmüştür. Biraz son
ra bir müşahit parlak bir alev 
perdesi görmüştür. 
Diğer bir tayyare fil-Otilliısı 

doklarda ·bulunan bir mavna ka
filesini bombardıman etmiştir. 
Hedefe yakın mahallerde bir çok 
yangınlar çıkmıştır. Saat tam 23 
den evvel yeni tazyik havuzu
na isabetler olmuş ve bilahare 

(Arkası :ı füıcü "avfada.) 

Manş sahilinde 
topçu düellosu 
tekrar başladı 

• 
ALMAN TAYYARELERi 

lngiltere hastane
lerine bomba attı 

---•ı---

lngiltere 52 Alman 
tayyaresi düşürdü 
Londra, 10 (A.A.) - Bu sa -

bah saat 4.45 te ve 9 saatten faz
la devam etmiı; olan bir ali'ırm
dan sonra ctehlike geçmiştir. i
preti verilmiı;tir. 

Douvres boğazının iki taraf:n
daki uzun menzilli toplar, bu sa
bah erkenden endahta başlamış
lardır. 

Bu toplar, ııece bombardıman
larına 4 saat fasıla vermişler -
di Douvres mıntakasını sars "1 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
--------

Deınlz<dleını seso rr ••• --
Arkadaşımız Selami izzet Sedesin iki plaj 
fanta:r:isindcn ilkini yarın neırediyoruz •.• 
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1 OL 
-
Ensvône 

Yazan: ZİYA ŞAKIR 

Yezidin Cudeye olan 
hararetle anlatıyordu • • • 

perestışını 
Men·an, bütün talak~tini. kul

lnnarak, nihayet Ensvaneyı ı_k
na etti. Ona, uzun uzadıy~. talı -
mat vererek, (Cude) ye ı:onder-
di. t 

Ensviıne, Mervanın talima ını, 
cidJen biiyük bir maharetle tat~ 
bıka girişti ... Evveliı, (Cude) nın 
ağzını arayarak zev<:İ hakkında-
ki düşüncelerini öğrendı._ . 

Cıidc, gcnçll~ine ve ııuzelli • 
ğine ma~ur görünüyordu~ _Ko_ -
cas• n:rı kendisine gösterdıg:ı duş
kimlüğe ra.i?men, bl!'1ka kadınlar
la da zevciyü hayatına gırme -
sinı, bir türlü gururuna yedıre -
mıyordu ... Birkaç kere, (Lnamı 
Hasan) dan ayrılmak istemiştL 
Fakat, büyük bir re[ah içinde ya
şadı/:ı parlak hayatı feda ede:ıne
mi ·ti. Çünkü. servete, tantanaya, 
yiıksek isim ve şöhretlere son 
derecede haristi. 
Ensviıne, Cüdenin düşüncele -

.rini QUrcndikten sonra, Merva
n:ıı v;roiği talimat muc>?ince 
h :ırekct ederek onu hır koşeye 
ç~kti: 

_Ya, Cude! .. Şu halde, sana 
be.yük bir hakikaaen ba~sede -
yiın .. Şamdan, hala;n!:Il o_glu. ~el
di. Bu adam, (Emırulınum~, 
Mı.aviye) nin sarayında seyıs -
tir. Halifenin oğlu (Yezid) in en 
sevgili atına o bakar. Bundan 00. 
layı da daima, Yezidin en mah
rem adamlarile düşer kalkar ... 
İşte bu halazadeınin rivayetine 
nazaran, Yezit bir gece fazla P· 
rap içerek sarhoş olmuş. Ve_ ~ 
gece mütemadiyen ~enin husnu 
cemalinin methü senasında bu
lunmuş ... 

En.svanenin bu sözleri, derhal 
Clıdenin kadınlık gururunu ka
bartmıya kfıfi geldi. Bu haris. ve 
mağrur kadın, büyük bir alaka 
ile sual etti: 

- Anlat ... neler söylemiş?. 
Ciidenin üzerinde yaptığı te -

sir, Ensvaneye adeta bir talakat 
verdi. Sö • liyeceği şeyleri evvel
ce zihninde tasarladıi\'ı için, ga
yet tabii bir eda ile sözlerine de
vam etti: 

- Halamın oğlunun rivayetine 
nazaran, evvela senin mü::;tesna 
güzelliğinden uzun uzadıya bah
settikten sonra, ceğer Clıd.e be -
nim zevcem olsaydı, hayatta bir 
başka kadın yüzüne bakmıya 
tövbe ederdim. Hayatımı, yalnız 
ona perestiş etmekle geçirirdim ... 
O· bu saraylarda, bu debdebe ve 
ın'tişam içinde yaşamıya layık bir 
kadındır. Ne yazık ki, Medinede 
(Hasan) ın kasvetli muhitinde, 
sönük ve silik bir hayat geçiri -
yor ... Bedbaht kadın, her gün 
değişen ortaklar arasında kim -
bilir ne kadar ıztırap çekiyor .. • 
demiş. 

Clıdc, bu sözler karşısında fe
na h,ılde ı;a~aladı. Derin bir hay
retle düşünmeye ba.jladı. 

Bu haris kadın; hiç şüphesiz 
kı bu sözlerin tesir ve cazibesi 
alt nda kalmıştı. Nitekim bunu, 
Ensvrlııe de derhal anladı. Yine 
gayet sak.in ve tabii bir eda ile 
sözlerine devama başladı: 

- Ya, Clıde!.. Yezidin bu söz
lerine karşı, senin ne düşündü -
ğünü ve düşüneceğini bilmeır
Fakat ben senin yerinde olsay -
dım .. ve kocam tarafından da üs
tüme ortaklar getirilmek sureti
le daima hakaretlere maruz kal
saydım, Yezidin sözlerini çok cid
diyetle dinlerdim. Halifenin ve 
dıinyunın en büyük zengininin 
oğlu olan Yezidin bu dü.şünce -
!erinden istifade ederdim. 

Cüde, derin derin içini çekti. 
l\lıitevekkilane bir vaziyet ala -
rak· 

- Ne yapayım Ensvane?. Ka-

der .. kısmet. •• 
Diye, mukabele elti. 
Eıısvane, Mervandan aldığı ta

limat mucibince, daha fazla ile
ri gitmedi. O gün, ~ıidenin kal
bine yalnız bir avıı<; kıvılcım at
makla kaldL Hiç şüphesiz ki bu 
kıvılcımlar, CU.denin kalbinde 
büyük bir yangın yaratacaktı. Ve 
o zaman, teşebbüs edilen işde 
muvaffakiyet temin etmek, pel< 
kolay olacaktı. 

* d"" Günler geçtikçe Ciidenin u-
şünceleri artıyar... Ensvanenin 
sözlerile kalbine saplanan kıvıl
cımlar, korkunç bir ateş halini 
alıyordu. 

Cüde, düşüne düşüne, nihayet 
son kararını verdi. Ensvaneyi 
bir kenara çekerek: 

- Halazaden ile bizzat görüş.. 
ımek istiyorum. 

Dedi. Ve ertesi gün, cariyele -
rinden birinin ma.ş!ahına bürü -
nerek, gizlice Ensvanenin kulü
besine gitti. 

Mervan, büyük bir sabırsızlık
la, Cüdeyi bekliyordu. Bu dessas 
ve hilekar adam, tarihin sayfa
larına geçecek olan büyük bir ci
nayetin silahını teslim etmek i
çin hazır bulunuyordu. 

Mervan, Cüdeyi karşılarken, 
bütün maharetini gösterdi. Bu 
mnhteris kadını böylece ayağına 
kadar getirttikten sonra, malt -
sadınt şöylece açıktan açığa i -
zah etti: 

- Ya, Clıde! .. Sana, bir iki gün 
evvel Ensvane ile de haber gön
derJn4tiın. Ben, onun halazadesi 
değilim. Mervan bin Hakemim. 
Ve bizzat Muaviye tarafından 
buraya gönderildim ... Şu anda, 
dünyanın en büyük ikbal ve sa
adeti, ayaklarının ucuna kadar 
gelmiş.. seni bekliyor... Eğer 
(Hasan) ı zehirliyerek vücudu -
nu ortadan kaldırmıya muvaf -
fak olursan, Muaviye sana der
hal elli bin dinar (altın) vere -
cek ... Pek kısa bir müddet son
ra da (Şam) a aldırarak oğlu 
Yezit ile evlendirecek. 

DedL 
Son kararını vermiş olaıo. Cü

de. hiç d~nmeden şu cevabı 
verdi: 

(Arkan var) 

Soıru yoır uz ı 

lznıir Fuarı tenzilatlı 
tarifeleri 12 gün evvel 

ilga edilir mi? 
İzmir Fuarına gidenler i

çin, Devlet Demir ve Deniz 
yolları İdarelerinin tenzilat -
lı tarifeler tatbik etti!>leri 
malumdur. Fakat iki güııden
beri Devlet Denizyolları İda
resi, Fuar için tenzilatlı tarife 
tatbik etmemektedir. Halbu
ki İzmir Fuarı daha 20 eylu
le kadar açıktır. 10 - 12 gün 
evvelinden bu tarifenin kal -
dırılması doğru değildir. Fu -
arın kopanacağı günü sabahı 
İzmirc varacak o1an vapur -
!ara kadar bu tarifenin tatbi
ki lôzımgelirdi. Çünkü o gün 
Fuarı görüp o aksam veya 
ertesi gün dönmek mümkün -
dür. Tenzilatlı tarife Fuar i
rin olduğuna göre daha Fua
rın kapanmasına 10 - 12 gün 
varken bu tarifenin niçin kal
dırıldığını 

Soruyoruz! 

j ikdamın Etlebi Tefrikası : 4 j 

KISKANIYORUM! 
) Yazan: SELAMI iZZET 1 

Fikri oralı olmuyordu. Fakat 
karısı ile beraber oldu~ zaman 
sahip tanı talnoıyordu. Boynu
nu okşuyor, kolunu s.1 ıyor, o
muzuna dayanıp konuşuyordu. 
Bu halinde: 

, Bu güzel kadını görüyorsu -
nuz ya; bu kadın benimdir!• di
yen bir eda vardı. 

Fikri boşsohpet, zeki bir arka
daştı. 

Bir yaz müddetince, bir plijda 
bir kadınla bir erkekten daha 
ne istenir? 

* tık ı:ünlcr aramızda hadise ol
madı. İki arkadaşla gezip dolat
maktan. zevk duyuyordum. Pik-

rinin İstanbula indiği günl~r Be
dia ile denize giriyor, kumlarda 
yatıyorduk, beraber geziyor -
duk. Aramızdaki arkadaşlık sa -
mimi idi. 

Esasen bo$ değildim. Otelde 
hayli karışık bir maceram var • 
dı. Tunuslu bir kadın pek hoşu
ma gitmişti, onun da bir ahbapı 
beni pek beğeniyordu. İki ateş a
rasındaydım. Bunu farkeden Be
dia benimle alay ediyordu. Par
tiyi bir tenis hakemi gibi takip 
ediyordu: 

- Tuhaf bir oyun! Sengl mi, 
mikst mi? ••• diye gülüyordu. 

Arada sırada Yeşilköye dos -
tlun doktor Bahriye &idiyo.-dum. 

iKDAM 

Bunların arasında senclerdenberi birikmiş 

mühim miktarda kauçuk da olduğu anlaŞıldı 
~ ümrüklerde senelerdenberi birikmiş olan ve muhtelif se -
~ beplerle çekilememiş bulunan ithalat eşyalarının ithali için 

Ticaret Vekaleti tarafından verile• emir üzerine faaliyete geçilmiş
tir. Burünlerde bunlar piyasaya çıkarılacakta. Gümrükte mühim 
nıiktuda kauçuk olduğıı da anlaşılmıştır. 

Ecnebi yolcula
rın kontrolü 

Gümrük kontrolü usulleri 
değiştirildi 

Gümrük ve İnhisarlar Vekfile
ti ecnebi yolcuların gümrük kon
trolüne ait yeni bir talimatname 
hazırlamış, gümrüklere bildir -
rniştir. Tatbikina girişilen bu ta
limatname ile ecnebi yolcuların 
eşya kontrolleri kclaylaştırıl -
mıs, bilhassa lisan bilen memur
lar kontrolden evvel kendilerine 
gümrük kanunlarımız haklan -
da malılmat verilmesi temin o
lunmuştur. Şimdiye kadar bu yol
culara kanunlarımız anlatılma -
dan Üzerlerinde veya yanların -
da bulunan bazı eşyalar için ka
çak muamelesi yapılmaktaydı.. 
Şimdi.den sonra ise ancak bu i -
zahat verildik.ten ve kanunları -
mız kendilerine izah edildikten 
sonra yine üzerlerinde veya ba
vullarında gizlenmiş esva bulu
n= kaçak muamelesi v111nla - , 
caktır. 

Beyızıtta sivrisinek 
mücadelesi başlıyor 
Şehrimizin muhtelif semtlerin-

de venklen sivri sinek mücadele
si yapılması kararlaştırılmıştır. 

Bu suretle Beyazıt ve civarı i- 1 
le Beşiktaş da mücadele rnınta
kası içine alınmışlardır. Müca
dele için dün 34 ton mazot si
pariş olumnu.stur. 

. 

Küçük haberler 

* Dün Romanya vapurile limanımı
za 150 kadar Polonyalı mülteci gel
mişti.ı:'. Bunlar Akdcnize doğru seya
hatlerine devam edeceklerdir, 

* Peraııalas otelinin yeniden açıl
m.lSI kararla~tırıiınJltır. 

* Tepeba.şında Asrt Sinema ile Pe

rapalas arasındaki caddenin bu kıs

mın gen~letilmesi için icabeden is

timlfilc muamelesi bitirilmistir. 

* Yeni icra kanunu dünden itiba

ren mer'iyet mevkiine girmiştir. 

Adliye Encümeni bugünlerde topla

narak kadroya ithal edilecek üç k.A

tip ve iki memur hakkında karar 

verecektir. 

* Belediye Re!s\ili 1 teşrinievvel
den itibaren et nakliyatını kendisi 

daha esaslı bir şekilde yapmak. üze

re 20 kamyon ve 3 deniz motöril ıs

marlaınıştır. 

* Edirnekapıdald Sıhhat merkezi 
ile Üsküdardaki süt ve mektep ço

cuklan dispanserinin genişletilmesi 

kararlaştırılmıştır. Bunlardan başka 

ıehrimlı:de 3 yeni dispanser daha a

cılacaktır. 

Doktor Bahri yaman çapkınlar -
dandır. Uçan kuşu kaçırmaz. 

- Geçirdiğiın maceraların ka
dınları elcle verseler, arz küre -
sine kuşak olurlardı! diye göji"üs 
kabartır. 

Bahri ile çok hoo geceler ge -
çirir, gülüp eğlenir, ertesi gün 
ırene plaja gid~rdim. Fikri bu ka
çamaklarımı öğrendi. Hoş, ben 
da saklamadım ya. O da benden 
dnyduklarını Bediaya anlattı. 

Bir sabah Yeşilköyden dönüşte 
Bedia gülerek: 

- Yanaklarınızda kırmızılık 
var dedi, sakı::ı dudak boyası ol
masın!. 

Onunla bu derece samimi ah
bap oluvermiştik. Tanışalı bir ay 
olmuştu amma, dostluğumuz 
sanki kırk yıllıktı. 

Bir gün Fikri İstanbula iner -
ken: 

- Bediayı sana emanet ediyo
rum dedi, sakın kur vapma!. 

Birdenbire şaşaladım, sersem 
sersem: 

- Hiç merak etme, böyle bir 
tehlike yok! dedim. 

Bedia sıınararak isyan etti; gü-

Üniversitedeki 
asistanlar 

Laboratuvırdakilerin de 
maaşları artacak 

Üniversitelerin fakültelerin -
deki laboratuvarlarda çalışan a
sistanların maaşlarının diğer a
sistanlardan az olduğu görül -
mü.ştür. HaRıuki ıaıboratuvarlara 

tayin edilecek olan asistantan -
!ardan da ayni şerait arandığın
dan maaş azlığı karşısında bu 
kısımlara rağbet oluıunarnakta, 

bazı laboratuvar asistanları ise 
harirte iş aram.ağa meobur kal
maktadırlar. 

Üniversite Rektörlüğü bu nis
betsizliği ortadan ka.ld.ı.rmak ve 
laboratuvar asistanlarının da 50 
lira maaşı asliye kadar terfi ede
bilrnelerinı temin ey !emek üze • 
re dün Maarif V ekfil.etine müra
caat etmiştir. 

BELEDİYEDE 

Kepeklı un ve pis 
pirinçten şekerleme 
Tahtakalede Papas Hay ve ci

varındaki şeker ve şekerleme 
iımaliithaneleri ile karameıa ya
ı>ılan yerler dün Belediyece .ini 
bir kontrolden geçirilmiştir. Alı
nan nümunelerde yapılan tahlil
de ekseri sekerleıınelerin kepekli 
un çok kirli ve pis pirine dane
lerinden imal olund;ui:!u görili
lerek ceza kesilmiştir. 

Pencerelere ve sokağa 
çamaşır asanlar 

Ana c::ddelerd<.ki evlerin pen
cere ve balkonlarile sokağa ba
kan bahçelere camasır asanlar 
hakkında Beyoğlu e:ibi diğer tek
mil kazalarda da takibata J(eçil
mcs. Beledivece subelere dün 
tamim olurım ııştur. 
Bevoğlundaki kontrollerde de 

ru kabil 8 kadın vakalaOOlıs ve 
para cezası kesilmistir. 

VİLAYET 

Valinin dünkü tetkikleri 
Vali ve Belediye Reisi Lüt

fi Kırdar dün bir müddet tram
vay ve elektrik şirketinde meş
J(Ul olmuştur. Muıınailevh öğle

den sonra Kasım pasa ya J?:iderek 
derenin temizletilmesi ve iske
le r:eydanının tanzim olunması 

hakkındaki tetkiklere !başlamış

tır. Kasunpaşa ile Dolapdere 
arasındaki açıkta akan 15.ğunla
rın hemen kapatılmasını bildir
mistir. 

lerek haykırdı: 
- Tehlike yok ne demek! .. Bu 

bana adeta hakaret! .• 
- Neden? Siz bir meleksiniz. 

l\1eleklere kur yapılmaz! Öyle ay
dınlık, öyle barikulide bir ilahe
siııiz ki. .. Dostluk ilahesi!.. Sizin
le beraber olduğunı zaman, na
sıl anla tayım bilmem ... Hayatı -
mm paydosuna çıkmışım gibi ge
liyor bana ... Hayatımın teneffüs 
8.nını yaşıyorum. 

Bu hissimdc de samimi idim. 
Fakat bir kadınla bir erkek, ha
yat yolunda ayni samimiyetle yü
rüyemezler. Gün batar, sular ka
rarır, iki arkadaş durup biribir
Ierine bakarlar ve biri ~ ·rıerini 
tanıyamazlar. 

Bir sahalı, denizden çıktıktan 
sonra, kumlara uzanmıştık. 

Fikri uyukluyordu. Başımı bi
raz kaldırdım, öbür tarafta ya -
tan Bc<lianın viicuduna baktın1. 
Başını sol koluna yaslaDll!itı. 0-
ınuzları, su ğibi gö~süne doğru 
dalj?alanıp, bacaklarına kadar ka
yıyordu: Bütün vücudu, [ırlına
dan sonra durulmaii;a baslıyan 
denizdi sanki," 

ve 

yapağı tipleri 

tesbit edildi 
Bu seneki tipler 
kalite itibarile 

yüksektir 
Bu seneki tiftik ve yapağı 

ihracat tipleri dün tesbit edil
mistir. 

Yapağılar, hakiki Trakya, 
tip Trakya, ince Anadolu, A
nadolu 1, Anadolu il olmak 
üzere beşe ayrılmıstır. 

Kara yaka gibi tiıılerin ge
çen seneki nümunelerini tadi
le lüzum görülmemiştir. İz -
mir, Samsun ve Mersin ihra
cat kontrolörlüklerinc ait nü
muneler bu hafta nıahalleri -
ııe gönderilecektir. 

Tiftik tipleri geçen seneki 
tipleri andırmaktadır. Kalite 
itibarile yüksek, biraz krem 
renktedir. Bugün Liman ha -
omdaki kontrolörlük daire
sinde bu tipler camekanlara 
konularak teşhir edilecektir. 

----'-~~~~~~~~~· 

Sakarya şilebi 
ne oldu? 
---·---

On gün evvel lskende· 
runa giden vapurun akı
betınden endişe ediliyor 

On gün evvel limanımızdan 

İskenderuna hareket eden Sa -
karva şilebinden bu~e kadar 
hiç bir haber alınamamıştır. Va
ı>urun akibetinden endişe edil -
mektedir. Sakarva şilebi Sadık 

oğlu Arslana aittir. İstanbul -
İskenderun arasında şileı> seferi 
yapmak için Deniz Yollan İda
resi tarafından kiralanmıştır. 

Sefere çıkmadan evvel de si.ı:!or

ta edilıınistir. 

Küçük Zabıta Vak'aları 

* Orta:köyde muallim Naci cad
desinde oturan Halid adında bir 
J?:enc odasında dolaşırken ayağı 
kayarak düşmüş ve başı pencere 
camına rasllıvarak ağırca vara
lan.ınıstır. Yaralı Beyoğlu hasta
hanesine kaldırilınıstır. 

* Balatta Kirechane sokağında 
oturan Nuri Ayvansaravda kala
fat yerinde tamir edilmdcte olan 
bir romörkörü gezerken avağı 

kayıp anbara düsınüs. sağ ayağı 
kırıldığından Balat hastahanesi
ne kaldırılmıştır. 

* Yedikulede Kazlıcesmroe Men 
sucal fabrikasına alt 410 numara
lı ve şoför Saidin idaresindeki 
kamyonet dün Yedikuleden ge -
çerken Abdullah Sadık'a çarprnıs 
ve ayağından yaralamıştır. 

* Unkapanın<la Halil adında bi
ri esrar satarken suc üstünde va
kalamnıştır. 

* Fatihte oturan 15 yaşlarında 
Yusuf adında bir cocuJc evinin 
bahçesindeki ceviz a.i(acından 

düsüp basından varalan:ınıı; ve 
t~vi altına ıılımnıstır. 

Sağ eli boşta kalmıştı, kumlar
la oynuyordu; elini kumlara so
kuyor, bir çukur kazıyordu. 

Ben de, gayri ihtiyari, elimi 
kumlara daldırdım. Bedia gördü 
ve çocuk gibi, elini biraz daha de
rinlere soktu. Ben de. Benim e
lim, kumların altından onun eli
ne doğru, onun eli de, gene kum
ların altından, bana doğru ilerli
yor. 
Bedianın yüzünde bilmediğim 

bir ifade var. 
Kum altı de.hliıimi açmakta 

devam ettim; elim kumun için
de ilerliyor, kolum dirseğime 
kadar kuma battı. Nihayet par
maklarımın ucunda kumlar kı
mıldadı; ılındı, acıldı. Beynim 
durur gibi oldu, kalbim hızlı hız
lı çarptı. Fikrinin vücudunun al
tında ellerimiz birleşti. Bedia -
nm elini tuttum. 

Bedia elini çekmek istedi; bı
rakmadım, sıktım. Bir müddet 
mücadele etti, sonra durdu. Eli
ni elimde bıraktı. 

(Arkası var) 

•Tan, gazetesi açmış olduğıı 
bir anketle bizi, medeni dünya -
nın zaman zanıan münakaşa et
tiği, fakat kafi neticeye vara
madığı, henüz hallolunmamış bir 

1 
dava ile karşılaştırdı: Çocukla
ra cinsi terbiye vermek li.zım 
mıdır? 

Bugüne kadar cçocuklara cin
si terbiye verilmesi liizımdır• di
yenlerin iddialarını ca priori• 
mütalealnr telakki edersek, be -
şer tarihinin yazıldı~ı anlardan 
bugüne kadar sürüp gelen cinsi 
dalaleti beşerin tabil hali adde
dip: .Çocuklara cinsi terbiye ve
rilmelidir. diyenlerin mütalea
larına da bedihidir diyebiliriz. 
Beşerin dü tüğii cinsi dalaletin, 
sıhhat ve nüfus artması bakımın
dan, doğurdu~ zararlar nisbeti 
o kadar azdır ki, münferit bir 
vak'a hakkında bile çok hassas 
davranan doktorlardan gayrisini 
- ekseriyet halinde - «a priori• 
tel8kki ettiğimiz mütalealardan 
yana çıkaran1az. Esasen •çocuk
lara cinsi terbiye veriln1elidir• 
diyenler de ancak prensipte bir
leşmekte, metodda ayrılmakta
dırlar; nasıl ki, ortaya attığı da
vanın esasını izah eden cTan-. 
gazetesi de: Bir kısmı toplu 
(kollektif) tedris usulüne taraf
tar, diğer bir kısmı ise, aile ta
rafından verilecek [erdi tedri• 
usulünü tercih etmektedirler• di
yor. 

Bu davada ihtilafa düşülea 
nokta yalnız bu değildir: Çocu
ğa cinsi terbiyeyi bülıiğa erdik • 
ten soıua mı vermeli, evvel mi? 
meselesinde de ittifak edilme -
miştir. Muhterem doktor Fab -
reddin Kerime göre, çocuklarda 

•masturbation• u önlemek iç" 
chCterose~uel> hislerin meyda 
na çıktığ, bühlğ çağında çocu 
!ara cinsi terbiye vermek Hizı 
dır; büliığ ;ağına girmemiş ol 
lara verilnı-emelidir. 

l\1nhterem doktora diyece· 
ki: Cinsi terbiy~ meselesini or 
tava atan Freud mektebi çoeu 
ğun ana rahminden itibaren ci 
si kuvvetin tesiri altında kald 
ğını kabul etmi tir ve kundak 
taki çocuğun bile her hareket" 
bir cacte sexuel• tel&kki eder, 
halde çocuğa kaçınılmasına im 
klin olmıyan bir hakikati anla 
mak için, kendisine hakikati ka' 
rataınıyacak olan «hCtCrosexue~ 
hislerinin inkişahnı beklemek 
cikmek demek değil midir? 
E~er cinsi terbiyeden fayda u 

muluyorsa, çocuğa cinsi hayat 
sırlarını, kendisini suiistimalle -
re kaptıracağı çağ beklenmeden 
öğretilmesinde daha rok fayd 
vardır. 

Bu mesele münakaşa edilirke 
bizde çocukların biribirlerinden 
öğrendikleri ilk cinsi terbivenin 
cmasturbation• olduğunu itiraf 
edi" gözönünde tutmak ve çocu
ğun bu dalaleti cotoerotizma• 
devirlerinde öğrenip •pre - pu -
bcrte• çnğlarında bu datalete 
dü mcğe başladığını kale alma
mız lazımdır. 

Biz diyoruz ki: Cinsi terbiye
nin bülüğdan önce ve toplu ola
rak tedris kabul edilmedikçe, 
cinsi meseleler bahsinde duyulan 
sahte mahcubiyetlerle mücadele 
imkanı yoktur; bu bahiste söze 
setahiyettar olanlar da bu mad
deler üstünde anlaşamıyacaklar
dır. 

SELAMi İZZET SEDES 

ADLiYE VE POLiS 1 

Güzellikleri bozulan iki mevkuf 
mahkemeye müracaat ettiler 
Bir kac av evvel tevkifhanede bir Yaralama vak'ası olmw;. 

Rifat adında bir mahkfım Vedad ve Nedim isimlerinde iki ar
ll<adaşıru bııçaltla vüzlerinden yaralamıştı. 

Rifat bu sucundan dolavı hapse mahkUın olınus ve varalılar da 
iyileşmişlerdir. Ancak her iki varalı yüzlerinde vara izleri kal
dığından dolavı Adliyeye müracaat ederek Rifat aleyhine tazminat 
davası açmışlardır. Bu davaya dün Sultanahmet Birinci Sulh ce
za mahkemesinde bakılmış, Vedat ile Nedimin aldıkları yaralarla 
vüzlerinin e:üzellHti bozulup bozul madıi:!ının tesbitıi için Tıbbi Ad
live .e:önderilmelerine karar vPril mistir. 

~öylü aşkı 

Eyüple iki aylık bir 
maceranın muhakemesi 
Çatalcanın Anarşe kövünde 

oturan Fatma isminde bır ka
dını kaçırarak Evüote bir eve 
kapatıp iki a"y beraber oturdı.rk
tan sonra kocasının evine gön
deren Mümin ile kacınnada l "n
disine vardım etmekten sıı<;lu 
Kamile ve Saliha adında ıki ka
dının muhakemelerine dün İkin
ci ağır ceza mahkemesinde baş
lanmıstır. 

Maznun Mümin Fatmanın arzu
sile kaçtıi:!ını ve Evüpte beraber 
oturup sevistiklerini itiraf et
mis. diğer iki kadın ise vardırn
da bulurınıadıklanru iddia et
mişlerdir. 

Mahkeme, kaı;ırılan Fatnıanın 
dinlenmesi için ba.ska ııüne bı
ralnlmıstır. 

20Ev soymuş 
Topal Hısan dün 

tevkif edildi 
Şehrimizin muhtelli semtlerin 

de yiıııniden fazla ev soyan to 
pal Hasan adında bir hırsız va· 
'kalanıınıs ve Yedinci soPJnı ha -
kimliği tarafından tevJru ohı.n

mustur. Hasan suçlarından bir 
kısmını itiraf etmiş ve Asliye Se
kizinci ceza mahkemesine veril
mistir. ----o----
Nekadır küspe var 7 
Ticaret Vekaleti memleketi -

mizde ne kadar küspe stoku bu
lundui:!unu tesbit ettlımektedir. 
!Hariçten fazla talepler vardlr. 
8 - 10 bin ton kadar ihracat va
nılabileceğj tahmin edilrnekte -
dir. 

!OTL.AIJ a-a~....... ...... ...... ~ .... ..-......-.. ..... 
..,,,6ta; ..... Ui1Wv.-:•~·-·· E V D E K İ levhası şu: Kedide gördüğüm 

insanlık! 
PAZAR 

Felek Burhan bir fıkrası • 
na .Evdeki pazar .... başlığım 
koymuş.. Bizim Nanemolla, 
bunu görünce, gülümsedi; 

- Arkası malum, dedi .. Çar
şıya uymaz .. 

Ben, Felek'in, bu fıkrasilt 
ne demek istediğini, bizim 
Nanemollaya sordum. 

O, gözlerini kırpıştırarak: 
- Vallahi iyice kestiremi -

yorum amma, dedi, galiba, 
bu hesap, Tan'dan Vatan'a ge
çiş sıralarında yapılan hesap 
olsa gerek! dedi. 
KEDİLER VE 

İNSANLAR 

Ahmet Emin Yalman için 
kibar insandır, mütevazı in
sandır. derler de Halil Lütfi i
nanmaz. Herkesin gözlerini 
gökyüziine diktiği bir zaman
da, sevimli Vatan basmubar • 
riri, sokakların en izbe köşe
lerinde dolaşıyor. Geçen gün 
yazdığı başmakalesinin ser -

Evet, bütün kedilerde bir 
takım insani hisler de vardır, 
Kara kediler müstes11a! 

EMİNÖNÜ 

MEYDANI 

Emiı:3nü meydanı bitmek 
üzere. Asfaltları dahi döşen -
di. Fakat, dün o civardan ge
rerken gözüme ilişti: Evvelce 
yapılan asfalt kısımları, şimdi 
söküyorlar. Bunun sebebini 
anlayamadım. Bizim Nane
molla imdadıma yetişti: 

- Buraya bir küçük is.kele 
inşa edilecek, dedi., 

- Ne iskelesi?. 
- Geçenki yağınurlnrda 

meydan Yemiş iskelesi önüne 
benzemişti. Senin anlıyacağıa, 
bir ikinci yağmurda küçük 
merakibi bahriyenin bu isluı

leye yanaşması temin oluna -
cak ve halk sılwıtı çekmekte• 
kurtulacak! 

A. ŞEKİP 
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dan birisinin, takr>'bcn on kilo - ski vardrr. 

ırnetre kad~ uzunhıkta bir saha- p avdanın "ıfşaatı . Bükreş .. rn (~.A.) - Rador A-vı kaplad1gı tahnrun edılmekte- r ıansı bildirıyor. 
dir. · Rtvnanyarun Mekstko'. Kopen· 

• · b" hag Helsinki, Tahran, Rio - de -
. Rıhtıma baglı bır vaparu:n ~ Kan.da m. d. m jan~iro e!çfükleri ile ıbüyüık elçi 

tayyare tarafından bombardı b.. "k 
1 

·1ik müsteşarı rüt-
man edilmesini müteakip o ka- k b U) ve uyu e çı . . . 
d "d-'-tli b" inf'l,'· hu-·1~ Lüpeskoyu a beleri ilga edilmışlir. Ankara, 

ar sı ""' ır 1""' • ..,., v· "d k" bü ük el 
gelmistir ki. dört bin metreden etmek istiyor Vilatikanl ~~rneışı ;~ngt:n Liz: 
U kt 1 b . tayyare sar- ç er ı e , . 

cma a o an ır .. . 00 Stokholm ve Berlin elçi-sı!ıınıstır. Dıs limanın mühım nok- Moskova, 10 (A.A.) - Tass a- · n, . • ılm t 
talarile yakınlarında !bulunan J··-·ı bildiriyor: . . . len gerı çagr ışır. B""kr 

. . iı.ki ~~ eki Bükres, 10 (A.A.) - u eş b1ır kaç rıhtıma ısabet~ ~i~ Pravda gazetesi, Kişınev'd katedralında kral Miahil ile ge-
o. mustur. ~v~ı zaman .. a . mu.ha.birinin aşağıdaki teltırafı- neral Antoncscu. dini bir me-
~ır .tavvare ıç lıımanl.ar uzerinde nı neşretmiştir: .. rasimde hazır bulunmuşlardır. 
uc ısabet kavdetmıstır. d d.. Kış" inev'e gelen h.ab. er.tere go-Ye · Kralın tahta <«kınası ve C 1 · ı · dokları a un ik ısfın nı 

a aıs ımanının . re ağusbos ayının mcı n - . Rejimin ihdası münasebe-
sab~ şafakla bombardıman e- d; Sovyet - Rumen hududunda ii~:u Ro,;,anyanın bütün kilise-
dilnııstir. Rumen kıt'aları tarafın.dan ya - !erinde ayinler tapılmı.ştır. 

NORVEÇ sA.H!LLERıİNE pılan tahrik hareketlerının ha - • General Antonescu, hazır bulu-
H Ü c u M kiki iç yüzü kat'i sur~t';,e ay~- nanlara bir hitabede bulunarak, 

) BahriYe !atılmıştır. Sovvet hukumetının vatanın istikbalinden eının ola-
Londra, rn _(A.A. - Rumen hükıimeti nezdinde bu rak durmadan calısmalarını, ve 

nezareti teblıgı: k _ lunduğu malümdur. millete V'!ni hisler telkin etmek 
Donamnava mensup ı!aı~a . u; Alınan haberlere göre, Roman- icin elzem olan milli vahdeti \e-

vetleri dün No:Vcç s 
1 er~ t a kralı Karolün etrafında bu .- 1 min etmelerini tavsiye et.mis -

zerinde taarruzıd keşıf hare e - iunanlar, birkaç z_:ı~.andanberı, tir. 
leri yapmışlar ır. . . Transilvanyanın buyuk bır .kıs- Genç Kral, uzun müddet va-

Skua tavvarelerı.mız Hanıı:s:rı mının Macaristana verilmesı. v.e !idesinin kabulü için yapılan ha-
da tahminen 2500 ton. ha~ın e Rumen arazisinin. tamamıyetı ı- zırltklara nezaret etmiştir. 
bir düşman iaşe geınısıne hw:uan çin Almanya ve ltalya taarfın-. Kralice Helene'in yak.ininde 
etmişlerdir. Geınive tam ısabet dan garantiler alınması hususun- ıl:mlunanlardan öğrenildiğine gö-
vaki olmustur. inen da gör~smelerde lbulı.ınuyordu. re. Kraliçe dün ı:ıeneral Anto-
Bergenın ceı:ıubunda tabmısın· . e Gelecek olan bu ka~ar.ları Rumen nesou'ya telefon ederek, Bük -

2500 tonluk bır petrol ııeın. efkarı umumiyesi onunde .haklı rese gelmeden evvel sabık zevci-
hücıı:m edilmiş ve hasara ugra- ııöstermek için, kral Karoihlutn her ™' karşı yapılan hücumların dur-
tılmıstır. hangi bir harici sebebe .. ıyacı durubnasını rica etmiştir. 

Bergen mıntakasm~a Al:~ vardı. Bunun için, Karolun et - Bükres, 10 (A.A.) _ Reuter: 
askeri kampına da hucum - rafındak.iler, Sovyet - Rım:nen Romanvanın bundan sonra kar-
~· - · b ili bomba atışları ya- ·· · d tahrik rnahıyet- • • . ,.,ı:; ve ısa e rından hududu uzerın e sılasacaııı sivas~ meseleı'ı. B~nat 
Pılınıstır. Kamp b~rıtka~. ve li hadiseler yaratmağa karar ver- eyaleti meselesı teskıl edecegıne 
ucu taanaınile tahrıp e,?- ~ •• _ diler. Bütün bvnlar, Sovyet - dair şimdiden miı.rler mevcut -
diğerleri de hasara ugratı==- !er Birliğinin Romanyaya hucum t 

tır. ARDIMANLARI için sözde hazırlanmakta oldu - ~anat evileti, merkezi Avru-
BERLtN BO:MB A. _ Londra ğunu ve Romanyanu:.' eı.ihne~ panın en zenııin ziraat mıntaka-

Lo:ıdra. 10 (A e) Berlin bom- tehlikesinde bıılun<iugunu ılerı sıdır. ~u rnıntaka ahalisinin ek-
~e=ı mahfiller~k!kı.nda söyle süren yalan şayialar yaymak i- serivetı, Rlnıan menseıı:ıdendır, 
dar~ımanl= . çin harekete kondu. Bu vaziyet- bu bölııe, asırlardanberı. cenu-
eGnılınektedir · t . Berlin Ta- te tabii Romanyayı kurtarmak bu sarki mıntakasının stratejik 

ecen cımıar es~ • için yegane çare, Macaristana k"l d b 
'"'- 'dd tli ·bombardmıanı- anahtarını tes ı e er ve ura-

ruu.u en sık ::... .... rr Önümü:z - Transilvanyanın bir kısınıru ter- dan Almanya, Avrupanın cenu-
dna ~aruftalz auı~'.. ·üz.deki ay- ketmek ve Almanya ve İtalya - bu şarkisıni ekonomı bakLmın -

eki ha ar. onu:ın dan Romanya arazileri için ııa - k 1 cd b T 
!ar i,.;nde, Alman hükıiınet me~- il alın·'- kal rd 1 dan ontro le .ı ır .. tt"k 
n. · v:-- t mliz hava kuvvetlerı rant" er "'"' ıyo u. Banat :ınese esı, J!l ı ce da-
... ezının n~. ·-> Otta 10 (A.A.) Kral Ka h · d s·· d t 1 . be tarafı.ndıın .boıınbardunanları, şıu- va, - - a zıva e u e mese esıne n-
detini ııittikce arttıracak, geçen rolün Kanadaya gideceği hakkın- zemektedir, bu meselenin. ort.a 

artesi hikumunun siddetin- daki haberler burada alaka u - Avrupanın en hayati meselesı 
~~ çok daha yükseğe çıkacak- yandırmıştır. haline ı<elınesi ani.imkün<iür .. Bu 
tır . Resmi mahfillerde öğrenile - zahire anbarına, bu strateıık 
çÖRçtL NUTUK SÖYLIYECEK bilen malıimata nazaran sabık anahtara ihtivacı olan Alman-

Londra 10 (A.A.) - Başvekil kralın Dominyonlara gelmesine va. bizzat kendisinin verdiği ga-
Cörcil, y;rın, Greenvic s.aatile 17 itiraz edilmiyecektir. rantiyi. bu mmtakada ihlil ede-
de, radyoda bir nutuk ıradede- Bunur\la bernber krala refakat bılır. 
cektir. ettiği takdirde Ottava mühace - .--------------
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Manş sahilinde 
(Baştaraı 1 inci sayfada) 

büyük çaptaki üç obüs en<iahtı 
ile topçu düellosuna başlayan -
lar Almanlar o:Lnı.uştur. Derhal 
İngiliz projektörlerinin ışıkları, 
Fransız sahillerine yerleştiril -
miş olan nazi bataryaları hesa -
bına rasıd vazifesini gören Al
man keşif tayyarelerinin yerle -
rini bulmak için semayı aydınlat
mıştır. 

A yr. i zamanda İngiliz topları 
mukabelede bulunmuş ve birk~ 
saha ateşi teati edilmiştir. 

Londra, 10 (A.A.) - Hava ne
ıareti ile anavatan emniyet ne
zaretinin bu sabah neşrolunan 
ınüşterek tebliğlerinde şöyle de
nilmektedir : 
Avcı tayarelerimizin kendisi -

ne verdirmiş oldukları ağır za 
Yiat dolayısile ve hücumlarının 
dün akşam tardedilmiş. olmas; 
hasebile düşman, şimdi asken 
hedefleri bombardıman etmekle 
iktifa eylemek iddiasından tama
mile vazgeçmiştir. 
. Londra, 10 (A.A.) - Gecenin 
ilk saatlerinde İn,gilterenın ce
nubu şarkisine'yapılan ilk hücu
ma 350 tavvare iştirak etmiştir. 
Bildirildiğine göre Alman bom
ibardıman avcı tayyareleri, bir -
birini takip eden dalgalar ha
linde, Northloreland ile Has -
tinııs arasından sahili geçmişler
dir. İngıliz avcı tayyareleri, her 
tarafta bwtlara hücum ederek 
Esseks ormanları, Kent tarlala
rı, Sürre:y tepeleri ve Londra so
kakları üzerinde bunlarla mu -
harebe etmişler ve sonra bun -
!arı Mapşa kadar kovalamışlar
dır. 
Bi~k düşman tayyareleri, 

Londra rnmtakası dahilinde her 
hanrıi bir hedefe varmadan geri 
:Püskürtü.müştür. 

Tan, T aıviriefkar ve 
Haber kapatıldı 

Rükıimd kararile Tan, TasWi 
Efkar ve Haber ııaz~leri bu
l?iinden ~t baren !kapatılııusla1"
dır. 

ret idaresinin madam Lupescu - Papa sulh ı"çı·n nun Kanadaya girmesine muhale-
fet edilmektedir. 

lngilterenin Ankara 
Elçisinin nutku 
İzmir, 10 (A.A.) - .Fuar . ga

zinosunda ııerefine verılen zıv_~
fette tn.ııilterenin Ankara bü
rük elçisi Sir Knatchbull Hu-

'i .. 1 ed 
.eessen nutkunu. soy em e_n .~V.~ 
vel kadehini Reısıcumhu.r Inonu 

refme kaldııırrııs. Iz.mır va!ısı 
~at Tuksal da bilmukabele ka
dehini İngil1ere Kralı Maıes1e 
Altıncı George'in şerefine kaldır-
mıştır. 

İngiliz büyük ekisi su nutıku 
söy !emiştir: .. 

cBay Belediye Reısı, Bayanlar 
havlar. 

Geçen sene !zrn ir Fuarı başka 
b" F arın hazırlıklarına tesa. -
d:f et~i. Fakat bu Fuar öyle b.ır 
Fuar ki, milletler ~rasında kın 
ve felaketlerin ~galmasına ve 
dünyanın iyi munasebetlerırun 
ve refahının imhasa;ıa . matuf o
lan bir teşebbüstür. Öyl~ bU: Fu
ar ki bunun mücrimlcrı, mill~t
lerin menaiiini gormıyen, k.or
lere, bcseri refahın bey!1e~el 
bir saadet olduğunu, di.ğer b -
tün milletleri fed.a edereJı: bu 

adetin bir tek mılletın mururu 
~mana uğramaz bir hakkı ola
mıyacağını takdir edernıyerek, 
dünyayı fena niyetler, .va_lışet v_e 
elemli uçurumlarına sürüklemış 
olan körlerden müteşekkildır. 

Siz etrafınızda cereyan eden 
hadi.s'eıerle ümidinızi kımıaY.1 -

nız. Ümit kırılması c.-;asen Türk 
sedyesinde yoktur. Bu s~retle 
zaman:n müşkülatlaf!na ragmen 
İzmir Fuarı devam etınektedır. 

Türkiyeye karşı ticari ve mali 
sİyasetimiz uzun vadeli bir si
yasettir. Bu siyaseti sistematik 
bir tanıda V1l daima kuvvetlen
direrek inki,,af ettirmek i.stemek
teyiz ve istiyeceğiz. 

Sir Knatcbull Hugessen nut
kunu su sözlerle bi~ir: 

Türkiye ile ticari mü.badele -
mizi her ne pahasına olursa ol
sun arttırmak istiyonıx. 

çalışıyor!. 
(Baştarafı 1 'noi sa:1fada) 

Junmaktadır ve manrvrala.r esna.· 
smda muhtelif ccmilere &"e(:eock-
tir. 

7 ZrRJILI D.\IIA 

Vaşincton, 10 (A..ı .) - Am.eri· 
ka Birl~ik Devletleri bahriye ne

uretinin vermiş olduiu bliyu.k. :;i
parişler ba.k.kında kongreye Ua e
dilen malümata gOre, sipariş edi
len harp gemli.eri arasında. 45 bin 
tonilato ha.c.minde 7 zırhlı da var
dır. Bu suretle tnoa halinde veya
hut sipariş edilmiş buh ~ n zırh

h1ann mecmu adedi, ız )'e halli 
olmalı: tadır. 

•• uç 
• • 

Ak denizde 
ltalyan gemısı 

(Baştarafı 1 inci sa11fada) 
yapilan nakliyat için İtalyan ku
mandanlığını çıok müşküUta dü
şürmektedir. Tahminen üç bin 
tonluk bir düşman nakliye gemi
si bir denizaltı gemimiz tara -
fından batırılmıştır. 

A vrıca, Rorkal denizaltı ge
mİmiz bir destroyerin refaka 
tinde gitmekte olan iki nakliye 
gemisini de batırmıştır. 

Kahire, 10 (A.A.) - İngiliz 
hava kuvvetleri bombardıman 
taV'·arelerinden mürekkep bir fi
lo dün Erytrede Massavayı bom
bardıman etıni~tir. Bombalarımı
zın hepsi hedeflere isabet etmiş 
ve iki yangın çıkmıştır. 

Cenubi Afrika hava kuvvet
leri 7 cylı'.ılde Italy~n Somalı -
sinde .Mogadisioya hucum etmış
tir Toplı,ı halde bulunan nakliye 
0ı.ı;mobilleri bombardıman edil-
miş ve yakı!m:ştır. .. 

7 eylı'.ılde düşmanın Malta u -
zerine yaptığı hücun;da av.cı tay
yarelerimiz A. 79 tipmde bır tay-
yare düşürmüşlerdir. _ . 
Düşman tayyareleri dun ~ -

listin<ie Havfaya hücum etmış -
ler ve avcı tayyarelerimizin mü
dahalesinden evvel kaçmışlardır. 

ıtCDA• 

A vrapa kanlarında muvaf

fakıy~Uer lr:ua.nan yıl

d.Jnm ordu.mn11n kaqa

oma ariılı: haşin den.laler dlkihnlt • 
tir. Deniıleri.o. hi.kimJ. olan İncills
ltt toln de ,_uıı. hasunla .aJı. 

ra.laı'da sa.vafm&k imkansız l'ibldlr. 
Buıüu muharebe t.e.mas.ı havalarda 

liiıôar"'"i:IAs ke ıro ık Bah n ~o® ırnf I!~ ı:z~J 
Hava ve deniz-

1 
Gorip bir teşekkür! Yaz giderken ... 

- BtıDiln de manzuım. -

Dün baktım. ki turnalar gidi
yor küme küme .. 

Eyvah! dedim, bu yaz da böy
lece gitti güme! 

Giden yazt mı ansam, gelen 
güze mi kansam, 

Ben de bilmem a dostlar, han
gi derdime yansam? 

Yaz gider, üzülürüz, giiz ge
lir süzülürm; 

Bahar, der, p.hlanırız; kış ge
lir, büzülürüz! 

Kiilı boylarız plajı, kfıh döne
riz virajı, 

Patronları hoplatır gazete -
nin tirajı! 

Kimi yazlığa ı:-eçer, kimi kış -
lığa göçer, 

Lodos, poyraz, karayel, bu ha
yat böyle geçer! 

Ekmek alırsın hamur, yola çı
karsın çamur, 

Bahçelerde uskumru, deniz -
!erde ıhlamur! 

Ilılamuru lıaşladını, Kafdağını 
taşladım, 

Nurullalıııı izuile serbest şire 
başladım! 

Necip Fazıl Ilı'.ı! çeker, Nurul
lah yuu! çeker; 

Kesriyeli Sıdkıyı gözleri ahu! 
çeker. 

Genç şair Orhan Veli, bur -
nunda havaneli, 

Kimi diyor diihidir, kimi di -
yor süpheli! 

Tencere bol, kazan bol, mec -
mua bol, yazan bol, 

Allah bilir bu sene torik az da 
sazan bol! 

Armut koyup sepete kerevizle 
kaynatın, 

Zurna çalıp sazana çiftetelli 
o)"natın! 

OSllAN CEMAL KAYGtLI 
!!!!!'!! 

Amerikanın gittikçe 
artan yardımı 
(Başmakaleden devam) 

Birleşik Devletlerinin kendi ha
va kuvvetlerine mensup bazı su
.baylara bır müddet İngiliz ha
va kuvvetlerinde ça!ısabilmele
ri için müsaade vcvmesi muh
temel bulunmaktadır. 

Nevyork Tianes ııazetesi. şu ci
heti tebarüz ettirmektedir ki, 
böyle bir karar, Amerikalılar 
icin modern harpte kıııınetli bir 
antrenman Yapmalarını, Inı<iliz
lerin ise, İmparatorluk hava kuv
vetleri programının semereleri 
ni vermesine intizaren \iiksek 
askeri an trerı.manlı .Aınıeri:kan 
tan·arelerinin hiıımetind<>n :is
tüade etmelerini mucip olacak
tır. 
Diğer taraftan öğrenildiğine 

ı:ıöre, 200 saatlik antren~an uc~
su olan bir ook hususı Amerı
kan tayyarecileri s.imdiden Ka
na:dada gönüllü yazılmısl~r?ır..~ 

İs bir kere bu şekle dokuldu 
mü·' Amerika binlerce tayyare -
civi, İngiltcreye gönderebilir ve 
b~nlar da, Kanada, Avus~ralya, 
Yeni Zelaııda, Cenubi Afrika ve 
Hindistanda J-'Ct~tirilınekte olan 
. · ta'-·yarociler yeti-sinceye \enı J. • •

1 
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kadar, İngiliz!e.rın pı ot zayıa ı
nı telafi cdebılırler. 

Bugünkü harp hava harbi, de
niz harbi, ve mnlz~!ı.ıc ha~,lıi şek
linde ccre)·aıı elhgınc .~ore, A
merika, Ingilterey? mukemmel 
surette Iardım. edıyor, demek -
tir. Bu, adeta Italyaımı Alınan
yaya yaptığı yardımdan fazla 
bir yardımdır. 

Fakat, Amerikan yardımının 
yalnız bununla kalmıyacağı an
laşılıyor. İki gün evvel Vaşing -
tondan gelen bazı haberler, 
<Amerika siyasi mahafilınde At
las Okyanusunun hava ve deniz 
üsleri hakkındaki İngiliz - Ame
rikan itilafının Büyük Okyanu
sa da teşmil edilebileceği ve Bir
leşik Amerika Devletlerinin bu 
Okvanusta, Singapur üssünden 
istifade edebileceği tahmin edil
mekte• olduğundan bahsediyor -
!ardı. Tabiidir ki İngiltere Sin
gapur üssünü Amerikan deniz 
ve havn ktlvvetleriniıı eınrine 
verirken karsılık olarak Anıeri
kadaıı bir şeyler isteyecektir. Bu 
da, İngilizlere başka bir yardım 
teşkil ederektir. 
Ge~enlerde, Amerika, İngilte

r-eden donannınvı batırn1ak veya 
Almanlara teslim etmek fikrinde 
olup ohnadığını sormuş ve İn
giltereden casla, cevabını al
mıştı. Ger~i. Lu sual, hayli hanı 
"\'C çiğ" ise de Au1crikanın, İngi
liz donanntasının dainıa denize 
hikim kalmasını, ynni İngiltere
nin n1ağliıp olınasını iste111edii!"i
ni ispat etmesi itibarile de dik
kate değer. Filvaki İng-ilteı·c, Al
manyanın karşısında nıağ!Up o
lursa, Amerika, Atlas Okyanu -
sunda Almanya, Büyük Okya -
nusta da Japonya karşısında ve 
iki ateş arasında yalnız kalaca
ğını anlamı~tır. Onun içi~dir ki, 
harbe girm~ kadar, İngıltereye 
yardım etmektedir. 

ABİDİN DA VER 

ve denizlerdedir. 
Deniz devletlerl, ila.rbin sıklet. mer

kezi havalara. lnUkal eUiii cünlere 
kadar, k11vveUi armadaJa.rUe el.baıı -
şümul alraseUerlnl IW<lm lı:ılaealı:l.

rıru ümld ediyorlardı. n .. ı. b&Jai 
kaynaiı oklnfu müddetee bu · il.tir 
revaçtadır. Fa.k•t bqü.nkü vazi:tettıe 
divanın Avrupa topnltlarında hal

U de zarurid1r. 
Muzaffer ordu, ciiD geçi.lkçe A•

rupa. yakasında nüfuz mınb.ka.suıı bii
yö.tm.ekte, hayat ıaba.pnı cenişlet -
mekt.e ve ablukanın teslrlerlnl azal
tarak uzun blr yıpratma harbi lçln 

hazırlanmak imk.inları aramakta -

dır. 

Kara. ordu.lan hedefsls c-ıbldlrler. 

Bu orduların ça.nnşma.sile neUce el
de ei.mck de ctopyekün harp» düa -
türu hükmünii '°ö!ı.Lerd.IJi ründcn iU
baren, bir hı:ıy:ı.l oldu. Almanlar, ı:"ri
ta.J~ya.nın ıot.il~ı derdtndcdirlcr. ln
gili:zler, zengin menbalarına da da
yanarak, hava. bamJyettnı ele re
çinnck. için her şeyi harp m:ıksadı
Da tab!;is etmJşlcrdir. 

Fl'ansanın çöktne!;inden sonra har
bin sıklet merkezi havalara. lnt.i.k.al 
e~tir. Hedef, hasıru.o varh.iuiır. 

Havacılar. son tözü. uçak motörtınün 
aöyliyecei"ini daha Bu,.ük Harpt.e 
iddia. etmişlerdi. BU:yük llarbl sona. 
erdiren amilleri tetk.l.t edenler, har
bin aldılı yenJ şekil ileri sUrereık 

ha.l'a tehditlerlnln er geç kesin bir 
sonuç vereceğlni söylemekt.OOJrler. 

Alm.a.nl"r, bundan böyle de, mu. -
sa.it vaziyeUt. inden i.stlfade etme
sini dtişünecekle:Ulr: 

a.) A.Iman hava. üsleri da.ğ"Lnıkhr, 

b) Ba.Ui k~ın, az dt"va.mlı l"ÜU:l 
ba.vaıarm..n isU!.ade ederek Brtt.a.ny4-
ya. saldırmak l.mkan:a.n bula.bilecek
lerdir. 

c) Hedefe ,·:ırmak ıcln nisbetcn 
u zaman sarfeden A1n1an fllola.n 

Brita.nya.ya bl.r günde bir kaç m.ll
yon kilo ()elik yaid.ıra.bJleceklerdtr. 

d) o\nayurdda ve meşrul mem.le -
kellerdekl ormanla.r yerdelı:J barekıi.lı 
&izliyebilir. DUz an.zlde ba.nnan 
(Sl<>llen) buım..kla ırüJçülı: ceken 
Alman uçakları serpilme ve sa.klan· 
ma tırsaUarı bulma.kt.adırJa.r. 
nunwıla beraber, bu 8erpllmıe, yer

den ve hiılva k.uvvetJ.erile det ve lanl 
lşinl (liçleştirir. Buyıik çaplı hava 

deli silihları her ıunkü ateş faall
yeUeri ywınıden çabuk yıpratmakta.
dırlar. Bal'3j att~lerinln ook defa 
muvaffak ol.aı;.tunahlnı kesaletteki 
noksa.nd.a da a.r.unahdır. Dti:er ta -
raltan, hava sevkulcey!f vaı.lyeti, İn-
1Wılcnle sıkJct merkezini ana top 
raklvda, Alma.nlarda Brit.anya ya
kınlannda bulundurmıyıı mecbur e
diyor. Bir 90k ufak in.-Ulz hava filo
larının cok muhtelit ve uzak hed<'"f
lerde hasılat &imalarının bir sebebi 

de bodur. 
Almanların Brita.nyaya kar.;ı de -

vam edeıı hücu.m.la.rınd.a takip etti.lr:
lert raye, fikirleri tehyiç etmek, si
nirleri yıpralmak, ihraç irnkinları 

hazırl..am.a.k olabilir. Hücumun ı.ev

clh edildiği bölgeler san'at diyarıdır, 
zenı-ince meskündurla.r, btna~naleyh 
elverişli hedeflerle doludurlar. Ancak 
tellfi.si kabil zararlar, hasl.lll ruhun

da beklenen tesiri bırakamaı:, Te
vali eden k:.nh meydan muharebe
leri, kanayan orduları ve milletlerl 
maksada ram ed.ebillrd.L Siniri saf -
lam bir milleUn, metin sıfın.aklaruı
U yapmak, her ta.a.rrom pahalı7a 

ödetmek lmkinlan buldukf&, m.üda
fa.a.sı susmıyacalı filpheslzdir. Ma .. 
murelcr yıkılabtllr, san'aL evleri lt
ttyemez bir duruma .rlrebllir; denl:s 
,-ola müdalU lcud.reüendlrtr ve mil
dafaa cihan za.&f-a. uftV.m:r.ua, her 
mlkyastakl hücum, ayni irade ve i
manla ıı!arfi1aııaeal<tır. Bomba sa
fnalı:l&nlllll lalıklm mıumımelertııi 

tahrip e<Uceilnl teslim •den roklur. 
O oebeple, lablı:lm ve l<slllı faaliyeti, 
ne ;rapılı.rsa. ;ra.pa)suı, devam edip l'l
decektir. Bü1ük Harbin on binlerce 
ağır lopla mahdul blr mıntaltara 
sünlerce savurduin menni de Yul
fesin.1 bilen ve seven blr ordu.nuu 
mukavemellnl lun.macbfuıı blllro -
rıu. Yurd elde bulunduiu müddel9e 
üzerinde yenl ve ç0k daha dllnlfbı 

ı:ülşensarayla.r lı:unnalı: kabildir; yur
duna baih bir muharibin naza.nnda 
daima. bu haklka.t ca.nla.nır. 

lerde şiddetle
nen harp nasıl 
neticelene b i 1 i r 

l\lüdafaanm ruh.unu teşkil edea 
uça.k..lan.n bavala.nmadıjı sı.ralanla 

körwıma.sı içf.u. her tedbire b&f .,._ 
rulmuş oLd.uiunu, 7erde verilen sa.-
7ia.tın aı.bhnda.n da a.ol1.1a.bill7on& 
O halde, harp hayatını 7&.f&bıı fıD-

san ve vasıta. d&.rbelerdeıı maaaa 
ve b<ır şiddeU lı:artılam.ın MmJ7a 
lı:adlrdir. BQ&'iınkll •vl<>ller •id4oU-
nl arttırsa da, insan zayiatı maal

dekl Ue mekb oiunıJ&calı: derecede 
az ola.caktu. UAJt sürecek olu ba.
günkü muharebeler, belki nıhlaNa 
tesir yapacaklardır. Bu h3.l"blıı &on.• 

.rertlerde aJ.ına.caima tnantla.bl.llr. Ba.
ra.da sbıiri kuvvetli olanın mes'u.L 
ne,: ~~yJ a.Jacaiına da.ir olan kld.lala
rın ba..k kaza.ııacalı:larına el& llimad 
edllcbUlr. 

inıuı-. :, ~rlkad.aıı aldıklan 
destroyerle.re ~ m.üdataasa, Cons
voi~lerin emni:reU l:tlnl verebilirler. 
Bu sayede, BritanJ'a ekafındaki em
nJ1et oenbertnJ. kuYTettendiren do -
nanma, Akdeniz Cllolan hal'elı:f.lma 

da inkişaf verebllecektlr. Sbven mü
dafaası da Ak.denizdeki faaıtycUe 

!lıilldlr. Şark fllolan Pıısl!lklea alı· 
nan birliklerle de takviye edllmlş

ıır. Bu suretle, ik.l bofaz arasındaki 
irfüıı.I intizam kesbederelı:, Llbra 
lı:uvvellerinln llı:m&I lflerl de tacls 
edilebileoe.kllr. Afrllı:ada. yalı:ında, 

lntl~ar edilen muharebelerin mu

ka.dden.l.ını da tarlnde Akdenb fi. 
loları da biiyük tes!rler icra edebi
lir. İşle buradaki lıuırlılı:lard:ı.ıı lllt 
anıa.,ılan mina: 
İncilWer denialerde temlD. etwt

leri hi.kimlyeUe Brttanya yolunu ka

pa.mı' ve Avrupan.m dünya parça..
larlle rabıtasını kesm.ı,ıerdlr. Ha
valarda üstünlük, nihayet. %ayıt tara
fı inbidama süriiklb'eoektlr. Ha.va
cılar, besledikleri lı:anaalhı lalıalt

k.ukunu rördükleri glınlerde, ~, 

neticenin de idraki mümkün olacak
tır, s.:ınınm. M. N. 

RESMl HARP 

TEBLİGLERI --------INGILIZ TEBLIGI 
24 ALMAN TAYYARESİ 

DÜ!itlRtlLDtl 

Londra, 10 (A.A.) - Hava ve 
anavatan emniyet nezaretlerinin dün 
akşamki tebliği: 

Büyük miktarda düşman ta)'"1"a
releri yeniden Londra mıntakasına 

;yaklaşmışlar ve şiddetli bir hücu
ma maruz kalmışlardır. 
Londranın cenup mıntakasına da

ğınık bombalar atılmış ve bunların 
bir çoğu dış mahallelere isabet et
miş ise de, ciddt hasarat oldutu zan
nedilmemektedir. 

Bu akşam.ki akınlar hakkında alı
nan ilk raporlardan anlru;ıldığına gö
re, imha edilen düşman tanare ade
di 24 tür. 

ALMAN TEBLİGİ 

Berlin, 10 (A.A.) - Alınan ordu
ları ba:;kwruındanlığuun lehliğl: 

İngiliz tayyareleri, diln gece de, 

ıimall Almanyada her tilrlü ask.ed 

hedeften çok uzak mesa!ede bulu -

nan mahaller üzerine, Berline ve dl-

iter mahallere bombalar almlflardır, 
Buralarda bazı meskenler az çok ha

sara u!ramıştır. 
Alman muharebe ve avcı tayyare

leri teşekkülleri, Londrada, İngiliz 
hüküm.et merlı:ezlnln askeri bakım
dan ehemmiyetli bedellerine k.arp 
mukabele bilmisil bücumlanna de
vam etmişlerdir, 

10 eylfil gecesi, düşmanın bir kaç 
hafif harp gemisi, sisli bir havada, 
Fransız sahiline yaklaşmış ve me
todırnz bir tarzda müteaddit salvo yap
mışlardır. 

IS Yeni mevsimin ilk SUper Filmi 
AMERiKANIN 4 BÜYÜK YILDIZININ YARATTI~~ 

Dü.nııamn en meşhur orkestrasının ha11at verdıııı.M 

D1CK POWELL - ROSEMARY LANE - GLENDA 
F ARREL - WLA LANE 

FRANSIZCA 
Yarın akşam mevsimin ilk ı<alası olarak 

LALE Sinemasında Telefun: 4359!1 

R omanya, Büyük Harbe 
kadar Alınanyaya mü -

tearrıı bir siyaset takip etti. 
Harp içinde, 1916 ya kadar, iki 
tarah idareye çalışmakla bera
ber, yave~ yavaş itilaf D<>vletle
ri zümresine döndü ve 1916 da 
onların yanında İttifak Devlet
lerile harbe tutuştu, birkaç ay 
içinde mağlilp olarak Sovyet 
Rusya ııullı imzaladıktan sonra, 
0 da mağl6p bir sulh muahede
sine imzasını koydu . 

1918 de İtilif zümresi galip 
ı:-eldi; mağlup Romanya d". , bol 
bol fada fazla ihsan ve ın am 
gör'dü. 1919 dan 1939 a kadar 
Romanya, Fransa ve İııgil~eye 
müteveccih bir siyaset takip et
ti. 1939 dan itibaren, Kral Karo! 
iki yüzlü bir politika ile her iki 
tarafı da memnun etmeğe ça* 
tı. Fransa yı.kı!ıp da Avrupada 
müvazene bozulunca Romanya, 
hemen Almanyaya döndü. Fabf 
bu dönüş, Besarabyayı kurtara -
matlığı gibi, Romanya mihverci
lerin zorile Cenubi Dobrucay& 
Bulgarlara ve Transilvanyanın 
en kıymetli parçasını Macaris -
tana venneğe mecbur oldu. 

Bundan sonra, Rumen milleti, 
bilhassa Transilvanyanın yarı -
sını elinden alan mihver deYW
lerine düşman oldu. A lmaoya ve 
İtalyaya karşı, hükfunetin şid -
detli miimaaeatma rağmen h
mane tualıüder yapıldı; bu de'"" 
!etlerin konsoloshanelcri hücu -
ma uğradı; bayrakları yırtıldı. 
Rumen hükiımeti, mihvere yal
taklanırken Rumen milleti mih
vere karşı kindarlığını gösteri
yonlu. 
Şimdi de, Almanya ve İtalya

nın müzaheretile Romanyada 
diktatörlük kuran general Anto
nescu Bitlere ve Musoliniye hı.
liıs ve ~ükranlarını arzetmekte, 
mihver şeflerine Rumen mille .. 
tinin sevgi ve saygılarını sun -
maktadır. O kadar ki bu telı:raf
ları okuyunca altındaki imzanın 
•Macar Krallık Naibi Amiral 
Borty. çıkacağını .sanırsınız. Re
ınauyanın mukadderatını eline 
alan adamın Romanyayı parça
layanlara, Macıırlar ve Bulpr
lar kadar hararetle t~ck.kür et
mesi bu tnhaf harbin garip te -
cellilerindendir. 

Kendisine Romanya Kondnka
toru yani Führeri la.kabını tak -
m.ış olan general Antoaescu, 
mihver şeflerine, beni iktidar 
me,·kiine getirdiğiniz için sizle
re şükran ve minnetlerimi arz&

derim, deseydi, hiç olmazsa as
kerce bir mertlik gö•tenniş o-
lurdu. A. D. 

Ticaret Vekili. 
nin beyanatı 

(Baştaraı 1 inci sa11fada) 
neden dofıduğu İstanbul efürı 
uınumiyesinin malı'.ımudur. Bu -
ııün buhran zamanında verilen 
un !ardan daha az miktar la çika
rılan ekmeğin şehir ihtiyacım 
tamamen karşılaması yukarıda
ki noktai nazarımızın açık bir is
pa tıdır. BUPiinkü sabah gazete
lerinden biri başmakalesinde ~ 
çen l(iinkü beyanatımın umw:ııt 
mahivette olduğunu ifade ede -
rek belediyeden fırıncılara un 
tevzi listesini tertip edenleri de 
suiistimal şüphesi altına koy -
maktadır. Beyanatımda kat'iy -
yen böyle bir telmih olmadığı 
gibi belediyenin bu isleri müra
kabeve memur dairesinin dar 
teşkilatı ile azami j'ayret sarfet
mekte oldııfıunu gördüm. Harp 
vaziyeti ve nakliye işlerinin bu
giinkü şartları dahilinde vatan
daşlar günlük tedarik edilen "'°" 
yalarının mübayaasım stok ya-ı; 
mak gayesile birdenbıre • tı:zy~t 
ettikleri takdirde bunun anı bır 
buhran doğıırınaBı gayet tabii -
dir. Vatandaşları yersiz telaşa 
düşürmekten ictinap etmeği bir 
vazife bilmeliyiz. Avrupa kıt'a
ı;ındaki bütün memleketlerde he 
men hemen her istihlak eşyası 
gavet mahdut miktarda ve vesi
ka ile temin etmeğe çalıştığı bir 
devirde bol bir mahsul idrak et
miş olari memleketimizin bir aç
lık ve kıtlık tehlikesine maruz 
bulunduğunu bir an dahi düşün
meğe mahal yoktur. Toı:ırak Ofi
si Hey'eti Vekile kararile tesli
mine memur olduğu buğ<layı 
"1inü !{Ününe hatta bir kaç gün
lük ihtiyatla teslim etmiş ve '"a
zifesini yapmışt:r. Hazine zara
rının mevzuu bahsolduittı y~rde 
istenildiği anda Toprak O!ısının 
tevziine ımemur olduğu. buğdayı 
bir anda ve k~ndi l<endıne. tez -
yit etmek seliıhiyetine malik ol
madıiiı meydandadır. Yakın za
manda tamamlanacak tetkikat 
neticesinde İstanbul şehrinin ha
kiki ihtiyacı tesbit olunarak bu 
miktar buğday verilmeğe başla
nacaktır. Bu arada İstanbul şeh
rinin müzmin ekmek derdinin 
isliıha muhtaç noktaları da hal
Iedilmeğe ı;alışılacaktır .• 



l!IATFA - • 

Güzel Sanatlar Akademisi Talebe 
kayıt ve kabulüne başlıyor 

Güzel Sanatlı1r Akademisi Müdürlügünden: 
1 - Akademi rubeleri için talebe kayıt ve kabulüne 16 Eyliıl 1940 tari

hinde başlanacak ve Eylıll sonunda kayıtlar kapanacaktır. 
2 - Akademi yüksek mimari şubesine lise olgun1uk mezunlan, resim, he 

.1kel, Türk tezyini san'atları ve tezyini. san'at şubelerine orta mektep me
ıunJarı kabul olunur. 

3 - Şubelere yazılmak üzere müracaat edenlerin tabi oldukları 

yoklamalarının yapılacağı laribler 16 Eylulde akademi . dahilinde 

edilir. 

kabul 
illin 

t - Taliplerin müddeti zar!ın<la akademl müdürlüğüne bir istida ile 
müracaatları, kendilerine idare tarafından vHilecek beyannameyi doldur
maları !hım.dır. İotidaya bağlanmaııı icap eden vesikalar ~unlardır. 

a - Beyanname. 
b - N!i!us ve hüviyrl cüzdanının lasdiltll sureti. 

c - Sıhhat raporu ve ~ a,ıısı ııelıadebıamesi <Resm1 doktorlardan a
Jmmalıılır. 

d - Resml tah•il -sı cAslı>. 
e - Hilsnübal klığıdı .Mekleplerden bu sene mezun olanlardan !sl<!n

mez>. 
g - 12 iane kartonsuz vesikahlı: fotoğraf <AlamünUt olmamalıdır>. 

5 - Fazla tafsilAt almak .isteyenler Akademt idareı;ine müracaaı ebne
lidirler. 

6 - İstanbul haricinden müracaat edenlerin vesikalarını taahhütlü ola
rak göndermeleri lhundır. Bu gibilere vesi:kalan tamam olduğu takdirde 
"oklama tarihleri bir mektupla bildirilir. Talep vukuunıla maktu beyanna-
meler poata ile gönderilir. •8389> 

Beykoz Kor Satınalma Komisyonundan 

Saat Da. Gb Tarihi 

15 00 Cuma 13/9/ 940 
15 30 CUına 13/9/940 
l6 00 Cunta 13/9/940 
14 00 Cuına 13/9/940 

56250 00 
58500 00 
56250 00 
25000 00 

Temlnal 
Lir& K. 

8437 50 
8775 00 
8437 50 
3750 00 

Jllktan 
Ton 

700:900 
700:900 
700:900 

20: 

Clnıd 

K. ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
S. Yağı 

1 - Asker ihtiyacı için yukarıda yazılı yiyecek maddelerinin hizaların
da gösterilen tarihlerde Bey kozda Hal kevinde askeri satın alma koınisyo -
cunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek .istiyerıler Beykozda askeri ıatın alma komis-
yonuna müracaatları. (8309) 

ı_ı_s T_A_N ı_u_L _B_EL_E o_ı Y_Es_ı_ N .... D E_N ... 
S&n7er Bdedi3'e şubeslııden: Sarıyer Orta sokak 12 No.lı evde mukim 

Sadık oğlu Hüseyin Kemal Il<>mirin 3069 Noll otobüste sigara içtiğinden 

D~i otobüs talimatnamesinin 14 üncii maddesine tevti.kan bir lira ta.rhe

d.ilmis ve her ne kadar kendisi ik:ametg5.lunda aranılrn.ıs ise de bulunama
mış olduğundan hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ve 142 nci mad
delerine tevfikan tebli! makama.na kaim olmak üı:ere keyfiyet illın olu-
nur. (8557) 

Ziraat, Orman, Veteriner Fakül
telerine talebe alınıyor 

Ank•ra yüksek ziraat enstitüsü rektörlügünden 
Yükselı: Ziraat Enstitüsü orman, ziraat, veteriner fakültelerinde tale

be itayı\ ve kabulüne 15 atustos 1!>40 tarihinden itibaren baı;lanacak ve 30 
e:JlO.l 1940 gUnü ekıamına kadar devam edecek.tir. 

1 - Bu 7J.1 kabul edilecek talebeler biyoloj~ fizlk, kimya, cebir, türt

ce tahrir w ;yabancı dilden cFransuıca, ina:ilizce, Almanca dillerden biri> 
bir ııeçim lmtııwıına tAbi olacaklardJr. 

ı - Seçim imtihanı Allkara ve İatanbulda 1, 2, 1 teşrinievvel 940 gün
lerinde 7apılacaktır. 

3 - Enstit!imüz fakilllelerlne ;razılmok iBtl;renler kayıt ve kabul 
ıartıarmı Enstitü rekt6rlti:tü ile vll.Ayet :z.iraat, orman, veteriner müdür
)llk!erinden tedarik edebilirler. 

>l - Seçlm imtibaru Aııkarada Yükaek Ziraat Enslitüsünde yapıla -
caktır. İ.nanbulda imtihanın olacaj:ı yer Ziraat, Orman, Veteriner müdür
lülderine müracaat edilerek öğrenile cek:tir. 

5 - Sıhhat raporu nümunesi enstitü ve vil.AyeUer Zjraat, Orman, Ve
teriner müdürlilı'klerinden tedarik e<lilir. 

Başka rapor kuDuı edilmez. 

"Bokaçyo,, nun 
Meşhur "Dekameron,, 

Hikayeleri 
M. R8siın Özgen tarafından 

tercüme edilmekte olan lbu şÖ!ı

retli ı;aheserin dördüncıü broşü
rü de, ııene ivi kalntlı ve üç renk
li lhlr kaı>a:kla resimli olarak ne
lfis bi:r şekilde intisa:r etmiştir. 

[)i~r broşürleri büyü,k bi:r ala
ka ile karşılanan ıDEKAME -
RON • hikiıyel<!rinin bu dördün
cü i:ıroşürünü de Okuvucuları -
roıza tavsiye ederiz. 

(7169) ••492> 

Sigara içenlerin nazarı 
dikkatine: 

M~hur Ankara manıulitı 

ANTINIKOTIN '' o:FI ,, 
Kullanınız. Nikotini kilmilen 
bertaraf eder. Nevyork sergi
sinde takdir edilmiştir. Kutu
su 12 1/2 kuruştur. Her tütün
cüde satılır. Umumi satış yeri: 

Galata Rıhtım boyu 32/2, 
Telefon: (0493 

İmtiyaz Sahihi ve Neşriyat Di

rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer. 

SON TELGRAF Basımevi. 

e YAZAN : M. Sami Kırayel -III 
KANUNİ SÜLEYMAN 
VİYANA KAPILARINDA 

Tefrilus No. 4 

Sonra, Mısır kale,;inde altı bin 
cadar Yeniçeri a:sk.eri vardı. Bun
ların başıtııda da bir kumandan 
vardı. Yani, Canberl Gazaliyi 
Süleyman Kanwtl tahta çıkar 
çıkmaz isyana sevkeden sebep -
ler idaresizliktir. 

Fakat, Kanuni Bü.ley:man Can
lıert Gazalinin is-yanmı geniş -
lemeden bastırdı. 

Kanuni, muharebelerde piışınjş, 
lıdare işlerinde tecrübe sahibi ol
muş bir şahsiyetti. Baobasından 
miras kalan veziriazam Piri pa
ıra da tecrubedide bir vezirdi. 

Yavu:z, devrinde ımıl<tedir 
lıııımandanlar yetiş~i. Muha -
nıbeden muharebeye giden ve 
lıllr dakikasıru <Jrdudan ayırma -

yan Yavuz, oğlu, Kanuni Sfile'.v
manı da büyük bir lruıınandan o
larak yetiştirmiş.ti. 

Kanuni, Canbert Gazalinin is
yanını şkldetle bastırdı. Anadolu 
hudutlarına kadar dayanan asi
leri birer, birer kılıçtan geçir -
di. 

Kanum, Canbert Gazalinin is
yanını bastırdııktan sonra, Mısı -
ra İbrahim paşayı vali tayin et
ti. 
Mısıra ilk Türl< valisi olarak 

giden İbrahim ~ıt'Oldır .. İbrahlm. 
Pa<a, Mısırı islM:ı ve Osmanlı i
daresine Ubi bir hale getirdi. 

Kanuni, Rodosu fethetmek i
çin hazırlanıY<>rdu. Mısır Kıt'ası 
Devleti Aliyyeye tabi bulunduk-

DALGA UZUNLUflrU 
T.A.P. JL71 m. MUKm.Zt l[w 
T.A.Q. H,47 m. Ults ~ Kw 
114.1 m. U8 Km. ut ırw. 

11 fylul Ça şamba 
7.30 Program 
7.35 Hafif mus-lki (pi.) 
8.- Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını - Yemek· !isteri 
8.20 Hafif musiki devamı 
8.30 Kapanış 

* 
12.30 Proqram 
12.35 Tii.rk müziği 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Türk müziqi 
13.20 Radyo salon orl<eu.ra.ı> 
14....- Kapanış 

* 18.- Program 
18.05 Caz miizi<'ii (pl.) 
18.40 Fas-ıl heyeti 
19.15 Kon,.şma (dış politika ha-

diseleri) 
19.30 Türk milzi!li 
19.45 Ajans haberleri 
20- Türk müziği 
20.15 KonUŞma 
20.30 Kabare proqramı 
20.50 Saz eserleri 
21.15 Amatör saati 
21.30 Radyo gazetesi 
21.50 Riyaseti.cumhur bando.nı 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Dans müziği (pl.) 
23.25 Yarınki program • 
23.30 Kapanış 

lngiıiz sefiri şere
fine lzmirde ziya

fet verildi 
İzmir, 1() (A.A.) - ŞehrimiZ

de bulunan 1ngil!errnin Ankara 
Büyük elçisi Sir Knatchbull Hu
gessen şerefine İzmirdeki İngi -
liz başkonsolosu tarafından bu 
ak•am Fuar gazinosunda bir zi
yafet verilmiştir. 

Ziyafette büyük elçi ve ba -
yan Knatchbull Hugessen'den 
başka vali Fuat Tuksak ve ba -
yanı, belediye reisi Behçet uz 
ve lbayanı, C. H. Partisi vilayet 
id~re hey'eti reisi Atıi İnan ve 
lba,,anı, İngiliz ticaret kıorpuras
yonunun İzmir mümessili ve İn
giliz sefaretinin ticaret ateşesi, 
İzmirdcki İngiliz kolonisinin ba
zı maruf zevatı ailelerile birlik
te hazır ,bulunmuşlardır. 

Ziyafet samimi bir hava için
de gcçmi.,tir. 

İ~iliz büyük elçisi ile hele -
diye reisi arasında samimi nu -
tuklar teati edilmiştir. 

Askerlik dersi 
imtihanlara 

Üniversitede askerlik dersleri 
imtihanlarının da ikmal imtihan
ları ııtbi; 30 eylUlde !başlaması 
!kararlaştırılmıştır. Bu suretle 
tasradaki talebeler daha evvel
den sehriımize ı:ıekrniye mecbur 
olmıyacaklardır. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAH!LıYE MÜT AHASSISI 
Div:myolu 104 

iKDAM 

... 1 Emniyet Sandığı ilanları 

O/ O 5 Faizli Ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satışı 

1 

SE!llTI CİNSİ 

Muhammen 
Kıymeti 

KızıJtoprakta Tuğlacıbaşı 1nahal
lesinde eski Erenköy yeni Kuyu
başı aralığı Kayı~dağı caddesinde 
eski 36 Mü. yeni ı, 84, 84, 84/1 en 
yeni 82, 83 No ı. 

aeylerbeyinde Bürhanrye mana1-
lesinde Halitbey, Bayır sokağında 
eski 2 Mü. yeni 25, 25/l (No.taj 
~5) No.Jı 

Bak1rköyünde SaJazağacında Taş. 
han caddesinde eski VE; yeni 
6 Ne.da 

Boğaziçinde Vaniköyünde, Vanl -
köy caddesinde eski 16 Mü. yeni 
86 (No.taj 32) No.lı 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahal
lesinde Topçekenler sokağında 

eski 52, 27 yeni Sl Nn.lı 

Birisj iki buçuk katta yedi 4000 
odalı iki sofalı bir katı kfırgir 
bir buçuk katt ahşnp, diğeri 
bir katta üç odalı bir sofalı 

Lerkos ve elektrik tesisatım 

havi kiırgir ve bahçeli iki 
evin tamamı (mesahai sathi
yesi 6685 metre murabba-
1dıx.) 

lıti katta dokuz odalı ve elek- 150 
trik tesisatını havi bahçeli 
ahşap bir evin tamamı (me-
5ahai sathiyesi 4179 metre 
rnurabbaıdır.) 

iki buçuk katta altı odalı 2000 
kuyusu ve elektriği olan maa 
bahçe ahşap bir evin tamam:ı 
(mesahai sathjyesi 157,43 met-
re murabbaıd.ır.) 

iki buçuk katta on üç odalı 2500 
liç sofah ahşap bir yalının 

tamamı (mesahai sathiyesi 
1032,50 metre murabbaıdır. ) 

Beş buçuk katta on st .. iz 8500 
odalı dört sofalı, su ve e1ek-
Lrik tesisatını havi khrgir bir 
evin tamamı (mesahai sathi-
yesi 167,50 metre murab
baıdır.) 

1 - Arttırma 16/9/940 tarihine düşen çarşamba günü saat 14 den 16 ya 
~adar yapılacak vt gayrimenkul en çok bedel verenlerin üstünde kala -
caktır. 

2 - Arttırmıya girmek için mu bammen kıymetin yüzde 15 i n..isbe
tinde pey akçesi yatırmak lfrzımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı seldz senede se
kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde 5 faize Uibiclir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede 
\potekli kalır. 

5 - Binaların 1otoğra!ları sandık dahilindeki satış solonunda teşhir o-
lunmaktadır. Fazla tafsilat almak için salona müracaat edilir. (7999) 

ilanı Gayrimenkul satış 
İstanbul emniyet sandığı müdürlü&ündcn 

Osman Nurinin 26049 hesap No. sile sandığımızdan aldığı (300) liraya 
karsı birinci derecede ipotek edip vade.ünde borcunu vermediğinden bak -
~ında Yapılan takip üzerine 3202 ~o. lı kanunun 46 ncı madde-sinin matu
[u 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Beyazıtia Tavşantaşı mahal
lesinin karakol sokağında e~ki ve yeni 5 kapı, 675 ada, 3 parsel No.lı kay
den 27,50 metre murabbaı ara1ığı olan zemin katı k3.rgir üst iki katı ah
fiap bir evin tamamı bir buçuk ay ıtı liddctle açık arttırmıya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmıya girmek istiycn ( 162) 
lira pey akc;esi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat· mektu
bu da kabul olunur. Birikmi~ bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf 
icarcsi ve taviz bedeli ve teUfil.iye rüsumu borc;luya aittir. Arttırma 

şartnamesi 16/9/940 tarihinden i1;ibaı ren tetkik etmek istiyenlere sandık 

hukuk işleri servJsinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve .s:ıir 

lüzum1u izahat da sartnamede ve takjp dosyasında vardır. Artbrmıya gir
ml~ olanJar, bunları tetkik ederek satı lığa çıkanlan gayrimenkul hakkında 

ber :leyi öğrennıiş ad ve itibar olunur, Birinci arttırma 31/10/940 tarihine 

müsadi1 perşembe günü Cağaloğlunda ktı.in sandığımızda saat 10 dan 12 
ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilr:ı.esi için teklif edilecek 
bedeli.{ı tercihan alınması icabeden ga yı·iınenkul mü'.kelle·riyctlerile San
dık alacağını tamamen geçtniş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra

bın taahhüdü baki kalmak :>art.ile 15/11/940 tarihine rnüsadit cuma günü 
ayni mahalde ve ayni saatte son arttır1nası yapılacaktır. Bu arttırmada gay
rimenkul e.n çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicilleri1e 
sabi t olmıyan aİik.adarlar ve .irtifak hakk.ı sahiplerlııin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair iddilarını ilftn tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri 15zımdır. Bu su
retle haklaruıı bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyan

lar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malümat 
almak istiyenlerin 939/748 dosya No. sile Sanct.ı'1unız hldcuk isleri servi
iine müracaat etmeleri 1Uzun1u nan olunur. 

* ... 
DİKKAT 

EY.Nh7ET SANDIGii S<::ındıktan alınan gayrımenkulU ipotek göstermek 
istiyenlere muhamınin1erimizin koym uş olduğu kıymetin yüzde 40 mı 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek sureti-
le kolayhk göstermektedir. (8533) 

Ilı- Yatılı • Yatısız • Kız· Erkek ..C WfiltlW5 

HAYRiYE LiSESİ 
Saraçhanebaşında Horhor cadde>inde. Telefon: 20350 

ANA iLK ·ORTA - LiSE 
Eski ve yc.tıı taıebenin kayıtlan her gün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk sınıflardan itjbaren 

başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. Talebe mektebin hususi otobüs ve 

ça Rndos şövalyelerinin vücudu 
ortadan kalkmak elzemdi. Çün -
kü, Akdeniz ve Adalar Denizi -
ni işgal eden bir mevkie sahipti. 
Sonra, Anadolu kıyılarına so
kulınwı lbir hükı'.iınetti. 

Fatih Sultan Mehmet, Rodosu 
fethetmek için çallJlmıştı. Fak.at, 
ömrü vefa etmemişti. 

Fatihin oğlu Beyazıt Sultan, 
Rodos fethi )çin bir kere dahi 
düşünmedi. Çünkü, Beyazıd.ın 
lı:ardeşi Sultan Cem, Rodos şö
valyelerine !iten dini teslim ey le
mi.şti. 

Sultan Beyazıt, Cem Sultan i
çin şövalyeler üzerine hareket 
edemedi. Bu suretle şövalyeler 
bütün Bevazıt devri müddetince 
Rodosu kurtarm:ııı oldular .. 

Sultan Selim de İran ve Mısır 
sefel"lerind.en sonra Rooooun !et
ilıini tahtı karara alıruştı. 

Fakat Mısırın fethinden son
ra Rodo'.run fethi artık emrivaki 
olmalıydı. 

4te; Kanuni Süleyman bu _fi
kir le Rodosun vücudunu ikat'ıy
yetle ortadan ilı.aldmmağa karar 
vermişti. 

Kanunt Rodosu fethe1'ınekle 

ecdadının intikamını alm1>; 'bulu
nacaktı. 

Kanuni ta1ıta çıktığı zaman 
Avrupada en kuvvetli hüküm -
dar İmparator Şarlken idi. 
İmparator Şarlken hemen hii

tün Avrupaya hüküm sürüyor -
du. Fransa hükUıneti Şarl:ken'in 
hükmünden kurtulmak için Ka
nuni Süleymanı el altından ~ 
ikırtıyordu. 

Fak.at, Kanuni evvela Mısır 
yıolunu açmak için Rodosıı !et -
hetıınek ve dedesi Fatlh zama
nındanberi Osmanlı İmparator
luğunun başına beliı olan Rodos 
şövalyelerinin ayağını Akdeniz 
ve Adalar Denizinden çekmek 
istiyordu. 

Kanuni, Mısır valisi Canbert 
Gazalinin isyanını ıbastırclık -
tan ve, tlırahim ı:ıaşayı Mısıra 
vali yaptıktan sonra bütün az -
ıınile ordularını hazırlamağa baş-ı 
ladı. 

Kanuni ibir yan<lan da Ti.irk do
nanımasıru hazırlıyordu. Zaten 
Türk donanması Yavuz Sultan 
Selim zamanındanberi hazırlan
mağa ba.şlanuı;tı. 

Bir gün Kanun! l'tri paşayı 

huzurtına davetle sormuştu: 
- Lala, harekatı ~arbiyemi -

zin nereye müteveceıh okluğunu 
biliyor musun? 

Piri p~. hazırlığın nereye 
olduğunu bilmiyordu. Çün -
kii Kanuni askeri hazırlıkların 
nereye müteveccih olaca.i(ını söy
lememiş, herke.sten saklamışiL 

Bu sebeple, Padişahın hazır -
J:ıklarından ıbü tün civar hükU
metleri şüpheleniyordu. 

En ziyade Rodos .civalyeleri 
kuşkulanıyorlardı. Çünkü Ya -
vuz Sultan Selim zamanında ken
di üzerlerine ıbir hazırlık o1du -
ğıınu haber almışlardı. Herhal -
de o~lu Kanunt de Rodos Ü2e
rine yürüyecekti. 

Bir yandan da 1raniler şüphe 
etmiştiler ... Macarlar, Venedikli
ler ve saire de bu korkuyu ge -
çiriyorlar:lı. 

Hazırliklar tamamlandı. Bü -
tün kı~ durmadan ordu noksan -
Jarını itmam etti. 
Padişahın otağı Davut paşa 

sahrasında bulunuyordu. 
( ATkası VCU') 
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1'-1iktarı 

Adtt. 
Tahmin bedeli İlk teminalı 

Lira Lira Kr. 

1,972,000 
13,195,000 

2465 184 87 Küçük madeni düğme 
21,112 1583 40 Büyük ınııdeni düğme 

Yukanda yazılı iki kalem maden.I düğme 18/9/940 çarşamba günü saa ... 

15,30 da Tophanede ist. Lv. Amirliği 6atın alına komisyonunda pazarlıkla 

fiatın alınacaktır. İstekLilerin kanuni veGi.kalarile belli saatte komisyona gel-
ı;oeleri. 1362 - 8461) ... 

1000 kilo mühür kurşunu alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 18/9/940 
çarşamba günü saat 15 de Tophane
de Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bede
li 480 lira ilk teminatı 36 liradır. 
Nümunesi komisyonda görülür. İs
teklilerin belli saatte komisyona gel-
meleri. (358 - 8457) 

* 
ro,ooo adet c;enber tokası alınacak

tır. Pazarlıkla eksiltmesi ı8/9/940 

Çarşamba günü saat 14,30 da Topha
nede Lv. Amirliği sabn alma ko
misyonunda yap1Jacaktır. Tahmin be
deli 6400 lira ilk teminatı 48 liradır. J 

Nümunesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(360 - 8459) 

* 20,000 adet çenber tokası alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18/ 9/940 
çarşamba günü saat 14,30 da l'op
hanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tnhmin 
bedeli 160 lira kot'i teminatı 24 li
radır. Nümunesi komisyonda görü-

.· lür. İsteklilerin belli saatte komis-
yono gelmeleri. (361 - 8460) 

* 2000 kilo kınnap 12,000 kilo bal-
ye ipi pazarlıkla satın ahnacaktır. 

İhalesi 18/9/940 çarşamba günü sa
at 14 de Tophanede İst. Lv. Amriliği 
satın alma komisyonunda yapılacak
hr. ·rahmin bedeli 15,300 lira ilk te
n1inatı 1147 lira 50 kuruştur. Nü
muneleri komis)"onda görülür. İs
te: !ilerin kanuni vcsikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(365 - 4661) 

fi.00 kilo kınnap, 3000 kilo balye 
ipi pazarJıkJa satın alınacaktır. İha
le::;i 18/9/940 çarrsamba günü saat 
14 de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma komisyonuodn yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 3825 lira ilk tenrinatı 
286 Jira 87 kuruştur. Nümuneleri 
komisyonda görülür. İsteklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

(366 - 8465) 

* 250 gramlık beş yüz bin kutu et 
konservesine verilen fiat vekaletçe 
pahalı görüldüğünden tekrar pa -
zarlığı 12/9/940 perşembe günü sa
at 14130 da Tophanede İst. Lv. Amir
liği satın alma komlsyondnda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli iki yüz yir
mi beş bin lira ilk teminatı on jki 
bin liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesika
larUe belli saat~ koınisyona gel-
meleri. (338) c8!49> 

Kadıkö11 Sulh Mahkemesi Baş
katiı:ıliğinden: 

Müddei Kadriyenin ıınüddeia
leyh O&man Aliman ile şayian 
ve müştereken mutasarrıf oldu
i!u Erenköyünde Koz yatağında 
Sı>tımapınarı wka/:,'Jnda csld 23 
yeni 25 numaralı ve 700 lira kıy
ıınetinde krvnıeti muhammineli 
sahibisenedin müfrez tarlası ve 
manav oğlu tar lası ve tarikiam 
ile mahdut ve tapu kaydına na
zaran 919 metre ırnurabbaında sırf 
mülk ve etrafı tas dıvarla ya
pılımıs ve bir kattan rbaret ve bir 
catı altında lki kısma ayrılmış 
ve zemini toprak ve her kısım
da ikişer oda ve birer sofa ve 
ııayrimenkulün haricinde ve so
!kak cihetinde ibir inek ahırı ve 
Yanında ayrılmış bir odası ve 
bahçede müşterek ibir ku vusu ve 
bahçesi bulunan mezkur hane 
iKadıköy birinci Sulh Hıukuk 
Mahk~esi ilamına müsteniden 
ve izalei şüyuu zınnnında Kadı
lköy Sulh Mahkemesi ikatipliğin
de tanzim edilip 16 eylı'.'ıl 940 ta
rihinden itibaren yirmi ı<ün müd
detle eshabı müracaata açık bu
lunrlurulan satıs sartnaıınesinde 

yazılı şerait dairesinde ve peşin 
'PBI'a ile 2/10/940 tarihine ırnü
aadif çarşamba ııünü saat ondan 
on ikiye kadar açılk arttırma ile 
satılacaktır. Yevmi mezk:Urda 
satış ibeıdeli ikıvmeti muhaımııni -
nenin ~ yetmiş beşini bul
madığı takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere mü
zavedenin on beş ınin daha tem
didile 17 /10/940 tarihine müsa
dif perşembe l?ilnü saat ondan on 
:ikiye kadar en çok arttırana i
ihalei kat'ivesi icra kılınacaktır. 
Satış tarihine lka<lıır müterakim 
verı:ıi bordan (bina ve belediye) 
ve satış harcı ve remıi telliıli
ye hissedarlarına ve ihale pulu 
müsterisine ait olıına:k üzere sa
tılacaktır. Taliplerin yüzde yedi
pucrnk pey akçesi vermeleri U
zmıdır. İcra ve iflas kanunıı."l.un 
26 ncı maddesi mucibince i:po
~ sahibi alacaklılarla diğer a-

Adet 

200 Foşer tüpü 

öOO Liıstik damlalık 

200 Makas adi 
100 Mablak demir 
100 İspatül çelik (mablak) 
200 Küvet sırlı dört köşe 
200 Küvet sırlı müdevver 
100 Kulak şırıngası 
100 Diş pansuman pensi 
100 Port koton 

50 Hap kalıbı 
500 Cebire le! 
200 Göz kadeh.ı 
500 Def\l'r. Turnesol kağıdı 
Yukarıda yazdı 14 kalem sıhhi 

malzeme 19/9/940 perşembe gün.il 
saal 14 de Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda pazarlık

la sa tın alınacaktır. Tahmin bedeli 
2750 lira ilk teminatı 412 lira ~O ku
ruştur. Nümune ve evsafları komis
yonda görülür. İsteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. ( 368 _ 846r 

* 500 ton bulgurluk buğday alına-

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12/9/ 940 
persembe günü saat 15 de Topha -
nede İst. Lv. Amirliği satın alrrıa ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 37 ,500 lira ilk teminatı 2812 
lira 50 kı.,ı.ruştur. Şartnamesi ko • 
misyonda görülür. İsteklilerin kanu
n! vesikalaril.e belJi saatte komisyo-
na gelmeleri. (931 - 8275) 

* 700 ton yumuşak buğday alına 
ca.ktır. P<ızarlıkla eksiltmesi 12/9/940 
perşenıbe günü saat 14,30 da Top -
hanede İst. Lv. Amirliği satın alma 
komlsyonunda yapılacaktır. Tahnıin 

bedeli 47,600 lira ilk teminatı 3570 
liradır. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanuni vesikala
r.ile belli saatte komisyona g<'lme-
leri. (933 - 8277) 

* 700 ton sert mah!Cıt buğday alı-

nacaktır. Paz.al'...ıAla eksiltmesi 12/9/ 
940 perşembe günü saat 14,50 de 
Tophanede ist. Lv. Amirliği satın al~ 
ma komisyonunda yapılacaktır. Tan 
ınin bedeli 47,600 lira ilk teminatı 

3570 liradır. Şartnamesi komisyon
da görülür. İsteklilerin kanun! ve
sikalarile belli saatte komisyona gel-
meleri. (935 - 8279) ... 

150 kilo tartar bin adet kantar alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12/9/ 
940 perşembe günü saat 14 de Top -
hanede İst. Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli yirn1i bin lira ilk teminatı 1500 
liradır. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. isteldilerin kanuni vesikalari
le belli saatte komisyona gelmeleri. 

(327) •8148• 

1stanbul Asliye Birinci Hukuk 
Hakimliğinden: 

İstanbul Belediyesi tarafından 
Mehımet Osman ve Hasan aley
ihlerine açılmış olan kira bedeli 
davasında müddcialevhlerden 
Mahmutnaşada Tarakçılarda 31, 
33 No.da mukim Mehmet Osma
na gönderilen yenileme arzuha
line PoSta ımernuru tarafından 
verilen ımeşruhata nazaran ika
metgahını terk ile çikıp gittiği 
ve halen yeri !belli olmadığın
dan tebliğsiz iade edildiği ııörü!
ımesine binaen M. aleyhin ika· 
ımetgahı meçhul olduğu anlaşıl
mış o1ınakla davetiyenin 20 gün 
müddetle ilanen tebliğine karar 
verilmiş olduğundan ve muha -
kemenin 14/10/940 Pazartesi sa
at 14 de mahkemeye ı:ıelmeniz 
tebliğ makamına kahn olmak ü-
zere ilan olunur. (28996) 

Çocuk Hekımi 
Or. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün Hat 
15 den sonra. Tel: 46127 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN BERABER 

11 eylül çarşamba günü akşamı Üs
küdar, Bailarbaşı, Hale bahçesinde 

<AFACAN> Komedi - 4 - perde 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Ctl4b'e ... ~e mlleh&asuı 

AdreS: B•bıall Cafaloflu 
yokuşu kö,eslnde No. 43. Tel. 23891 

liiıkadar !arın hususile faiz ve ımas
rafa dair olan iddiaların tarihi 
ilindan itibaren vir.ıni ııün icinde 
bildirilmesi ve ak.si halde hak
ları tapu sicilince sabit olmadık
ça satıs bedelinin paylaşmasın
dan haric kalacakları ve daha 
fazla malüımat alıınak istivenle
rin mahkemenin 940/284 numa
ralı dosya.sına müracaat eyleme-
leri ilan olunur. (28994) 


