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Jnqiliz ta11114reci!eri dil şiirdilkleri bir ALman ta11yaresi nin arı kazını t~ı)lor .. 

AlmangagG. 
Yapılan hava 
Hücumları 

lngiltere üze-\ 
rinde dün de· 
şiddetli muha
rebeler oldu 

Londrada 24 saatte 7 
defa elarm verildi 

Paraşütle Lo n d raya 
inen Alman tayyare

cileri yakalandı 
Lonclra, 15 (A.A.) - Buııün 

Lonclra bölgesine en az üc tav
Yarecinin paraşütle indiJii ııörül
müştür. Londra ıbölgesinin doJiu -
cenup kısmına ıslık calan bom
balar düşmüştür. Barai ateşi şid
detli olmuştur. Harekata iştirak 
eden düsman tayyareleri adedi
nın fazla olduiiu anla,ılmakta -
dır. 

Londra civarında bir yerden 
Tavmis nehri ıaıtzından Lond
ra'ia .~ol?ru ucan iki filo ııörül
muştur. Bunlardan biri 48. di
~cn 24 tayyareyi ihtiva eylemek
te idi. Hava müdafaasının ba
raj akşi o kadar kuvvetli ol
mııştur ki, tayyarelerden bazıları 
derhal filodan ayrılarak büyük 
irtifada müteaddit münferid mu
harebeler ~nnişlerdir. Alıınan 
tayvarelerinden ikisi düşürülün
ce 16 tayyareden mütese.kkıl 
dii(er bir ıırup sahile doiiru kaç
mıya başlamış, avcılar tarafından 
takibooilmiştir. Bu avcılar daha 
IOnra dönerek diğer düşman tav
Yarekr;ne hücum etmisl~rd;r. 

Bir mahallede hususi evlerin 
üzerine 5 bomba bırakılmıştır. 
Bu evlerin sığınaklara girmıs :ı
lan sakınleri sı)iınaklarduı sağ 
salim cıkınışlardır. 

Burun öıileden sonrava kadar 
~n~ra bölııesi 24 saat zarfında 

alarm ııörmü.ştür. 
Kütle halinde taarruzların bas

ladıkıııdanberi ilk defa olarak 
~anlık esnasında tehlike sonu 
ısareti verilmiştir. Alınan tay
Yareleri Londra müdafaasından 
ook .ınBdarda ııeçcmemis. ancai< 
~""'?an zı:man münferid tayyaıe
erın ı:ecisi kavdedilmistir. 

Londrada bu sabah saat 11.51 
dep 12 . .;6 ya kadar devam eden 
alarmdan sonra bina çatıları ıl
zerinde bulunan müşahıtler de
fı .batarvulnrı tarafından tahrip 
edılmiş bır veya iki tayyare en
kazının ~k yüksekten yaprak -
lar gibi djştüğünü görmüşler -
dır. Landı anın binlerce kadem 
:Vilksekli~1ı1Je cereyan eden bir 
muharebe\ e en az 50 ta,·yare iş
tırak ctmıştir. Bir Alman tayya
r0c;.., para ..ıtle Lo11dran.n ke -
nar mahalıelerıııdeıı birind ka
labaLk bır halk kılt!esının ve 
hır a;,keri Mü.ı:rezenın önüne in
miş ve esu cdilmı•tır. 

(Arkısı 4 üncü saujada,J 

ARK ERİ VAZIYET 

Alman taarruzları 
neticeden uz.k 
Resmi harp tebliğleri ve 

menbalardan aldığıınıı ma -
lfunata nazaran Alman hava 
kuvvetlerinin İngiltercye 
yapmakta oldukları akınlar 
şiddetli bir İngiliı muka
vemetile karşılaşmaktadır. 

Alman hava kuvvetleri dün 
öğleye kadar (bilhassa Lon -
dra ,.e Times aj:zını hedef tu
tarak) İngiltere topraklarına 
ev\'clki hücumlardan daha 
çok şidcletli bombardımanlar 
yapn1ağa çalışmışlardır. Sayı
sı bir, iki ve hatti iiç bini ge(
tiği zannedilen Ahnan bom -
bardıman ve avcı tayyareleri 
hundan evvelki İngiliz mlida
faasından daha ıniiessir bir 
difi atesi ve a\·cı muka\•e -
met}le . karşılaşınra vaziyet 
değışmış ve mecburi hava 
muharebeleri vukubulmuş _ 
tur. 

İngiliz tebliğleri, dün öi{le
den sonraya kadar düşiirü -

(Arkası 4 üncü saııfada.) 

Devam ediyor 

Düşman münakale 
hatları bombalandı 

Londra, 15 (A.A.) - Hava ne
zaretinden tebliğ edilmiştir: 

Dün ııece kuvvetli gili-z ha-
va filoları Manş denizinde top -
lanmış olan düşman vapurlarile 
mavnalarına ve harp malzeme -
lerine ve dü.şman tarafında!) bu 
malzemenin tevzii için anı-

lan teyzı merkezleri! ilnaka-
le hatlarına uzun m ddpl devam 
eden şiddetli hih:umlarda bulun
mu:;lardır. Anvers, Estende, Fle
sşinoue, Dunkergue, Calais, Bou
lol[ne lımanları şiddetle bom
bardıman edilmiştir. 

Kabataşta bir düğün-~ 
evini soydular 

Bu garip hırsızlığın fa i 1 i kim? 

Hırsız gardrop'taki elbiseleri ahp 
çekmemiş götürmek için güçlük 

Evvelki ııece Kabataşta bir 
düi!ün evinde ııarip bir hırsızlık 
olınus, evin bir katı tamamen 
soyulmuştur. 

Hadise Kabataşta M<rdiven so
kai:ında tütün tüccarlarından 
Ali ai:a oi!luna ait 3 numaralı 
evde cereyan etmiştir. 

Üc katlı olan evin üst katın
da ev 'ahibi Ali ai!a oj!lu en alt 

katında da şoför Saffet ailesile 
beıabcr oturmaktadır. Dün ııe
ce ev sahibin;n oturdul?u evin 
üst katında sünnet düıiünü ol
duğundan bir cok davetliler evi 
doldurmuşlardır. Alt katta otu
ran şoför Saffetin refikası ve kız
ları da ı?ezmek için sokal?a cık
ımışlar, şoför Saffet de her ak-

( Arkası 4 üncü saııfada.) 

Amerika müdafa- Yeni Macaristan 
ası için tahsisat Romanyahududu 

---·-- . 
Ruzvelt kongreden bir Muhtelit komisyon dün 
milyardan fazla istedi\ ır.üza.ıterclcre başladı 

Vaşınızton, 15 (A.A.) - D. N. 
B. bıldiriyor 
Reisıcumhur Ruz\'Clt, diın. 

kongreden milli müdafaa ihti
yaçlarını kar~ılamak uıerc bir 
milvaı· elli vetiı rril\'on dol.ırl1k 
bir kredi iste;miştir. 

\'asın~lorı. 15 (A.A.) - Res
men bıld,rıldtltine göre, hüku -
met. bir mıktar rnllsrovce tay
ı:are motorünür. ımali icin Pac
kard motör kampanvas: ile bir 
kontrat imzalamıştır. Verılcn si
ı:ıarıs, 239 mılron dolarlıktır. 

Bud<ıoe,te, 15 (A.A.) - D. N. 
B. : 17 kı0ıden mürekkep bir 
Rumen delegasvcnu basında na
zıı · P0ps olclu~u halde buraya 
ge .,,;, ve mulıt lıt bir hudut 
konııs' onu teskıl edılnıek ve a
razııım tc r ne mu•cal ık tc
fı:ı·rı a•a t (']elC'ri ha 1l(t-
1".ek u . re M car heyet ile bu -
2un muza'<crclere başlamıştır. 

İlk celsede tali ko.misyonlar teş -
'l;;J edilmiştir. 

PAZARTESi • 15 • EYLOL • tS4l> Telg. lst•nbul ikdam • Tel. 231)!> 

Başvekil 
Bugün 
' I zmire 
Vardı -Refik Saydam umumi va

zi1 el hakkında izahat aldı 
İzmir, 15 (A.A.) - Baş\eki -

limiz Dr. Refik Saydam bugün, 
18.15 trenile Ankaradan şehri -
mizi şereflendirmiş ve istasyon
da vali, mevki komutanı, beledi
ye ve Parti reisleri _.. kalabalık 
bir halk kiitlesi tarafından kar -
şılnnmıştır. Sernhatleri müdde
tince muhtelif istas~·onlorda halk 
ve köylülerimizin scvin('li tcza
hürlerilc karşılasan Başnkili -
miz bircok ~atand;ıc;,larla a~·rı ay
rı göriic:ınii~ltr ,.l. ,·atanda~lnr a
ras•nda ~ürdiiklrri ncs'r \C hu
zurdan çok ıneınnun kaln1ı~lar -
dır. 

ita/yanlar 
Mısır topra
ğına Girdi 

Afrikad• şiddetli mu
harebeler bekleniyor 

VAZIYET NAZI K 
---·---

lnltiliz toyy•rclsri lt•l
yan topr•lıl•rını ıitlılct· 

l• homhartlım•n •tlİ 

Bir Jngi!i2 tawarecisinin mit
ral11ölciisii iş başında 

Kahire, 15 (A.A.) - Reuter: 
İngiliz seyyar cüzütamları ta

rafından mütemadiyen taciz e -
dilmekle olan İtalyan kıt'aları, 
dün Libya hududu civarında Sol
lum tepeciklerini işııal suretile 
ilk defa olarak Mısır arazisi da
hiline ııirmişlerdir. Hiçbir aske
ri kıymeti haiz olmamakla be _ 
raber bu yer değiştirme, mühim 
inkişaflar gösterebilir. 

İyi haber alan mahfiller, önü
müzdeki birkaç günün Mısır i
çin nazik olacağını ve en yük • 

- Rumen Kabinesi 
G D ., . t"' ene cgış ı ... 

Demirmuhafızlar ye
ni k a bine y e girdi 

~iaıS?ı O B"ASOll 
·Ordu tensik ediliyor 

YUGOSLAVYA 

• 
Krıl Romanyının fota• 
liter olac•ğını bir emir

name ile ilan etti 

BULGARiSTAN 
Bükreş, 15 (A.A) - Dün kral 

Mişel, Rumen devletinin bu'ndan 
böyle totaliter devlet olacağını 
ve harici siyasetinin mihver ü -
zerine istinat eyliyeceğini bildi
ren bir emirnameyi imzalamış ... 
tır. Demir Muhafız partisi, dev
let içinde tanınmış yegane par -
tiJ·i teşkil edecektir. 

Yeni Rumen - Sov11et hududunu qösteren lıarita 

Asker 
den iki 

Sovyet - Rumen 
Fransız Hududunda 
nakle-

VU

kubulan hadise 

Dif(er taraftan general An to -
nesko. geniş surette Demir Mu -
haf.z lehinde bir mahiYet arze
decek olan bir yeni hıikümetın 
kuruluşunu bildirmiştir. Gemisi Battı 

- ...........-- ----
Afrikadan gelen kafile 
mayo tarlasına düştü' 

Cenevre, 15 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

10 tüccar vapurundan müte
şakkil olarak terhıs edilmış as
kerleri nakletmekte olan bir 
Fransız kafilesi A:kdenizde ~
mal Afrikası ile Marsilya ara
sında bir ınayn tarlasına tesa
düf etmiştir. 

Vişiden öj;,-renildiıılnc ı::ore, ka
fileye dahil vapurlarr!an ikisi 
batmıştır. Bu vapurlarda bulu
nan mürettebattan ve terhis e
dilınis askerlerden ekserisinin 
kurtarılabildii:i zannOOilınokte -
dir. 

Paraşütçüler 

Adanaya gitti 
---•ı---

Şark, Cenup vilayet
lerimizde hav acılık 
gösterileri yapılacak 

Ankara, 15 (A.A.) - Türk Ha
va Kurumu parasütcüleri, uçuş 
ve paraşüt atlama ııihtcr!lleri 

yapmak üzere bu sabah saat ye
di buçukta ta\ yarelerile Adana
ya hareket etmişlerdir. Parasüt
çülerimiz, Adanadan sonra Mer-
5in, İskenderun, ,Antat.<:ya, Ga- -
:ıtiantep, D. Bakır. Elazııt. Ma
latya ve Kavserivi ziyaret ede
rek atlayışlar yapacaklard.Jr. 

Bu ziyaret uçuş ve narasiit 
atlama ııösterileri bu :vıl icinde 
hava kurımıunun vantıi!:ı mem
leket dahili turnesinin üçüncüW
dür. 

İki devlet arasında 
notalar teati edildi 
Moskova, 15 (A.A.) - Ta'~ A

ıan>ı bilruriyor: 
13 eylülde hariciye komiser 

muavini Dckonozof Romanva el
cisi Gafenkoyu kabul etmıştir. 
Sefir komiser muavinine Rumen 
askeri tayyarelcrınin Sovyet a
razisini ihlal ettikleri \'c Rumen 
hudut kıtaatının tahrikatta bu
lundukları hakkındakl 29 ai:us
tos tnrilıli Sovvet notasına Ro
ıınan)·a hükiı.metı tarafından ve
ril<'n te\-abı tevdi eyl mist·r. 

Rumen notasında Rumen ta ·
varelerinin hudut boyunca uç

( Arkası 4 üncü saııfada) 

YENİ KABI "E 
Bılkreş, 15 (A.A.) - Stefani 

ajansından: Dün akşam yeni bır 
darb<'i hükumet vapılmı.ştır. De
mir Muhaftz kıtaatı teşkilatı, br 
devkt organizasyonu halini al -
mı~ olup neşrt~ilecek olan bJr 
k;uarnamc. devlt tın bıinı esın -
de yar;ndan itıbaren Romaıwa -
!ı .Demir Muhafızlar Romanya
sı. haline getirecek şek !de tadı
lat yapacaktır. Dün akşam baş
vekil general Antonc•ko tara -
fından teşkil edilen yeni kabine 
şudur: 

Demir Muhafızlar şe!i Horia 
Sima, başvekil muavini, gc·ncral 
PatroYiesko dahiliye nazırı, pro
fesör Banaitesko milli terbiye 
nazırı, Michea Antonesko adliye 
nazır:, Nivolau münakalat nazı -

(Arkası 4 üncü sa11fada. 1 

KESiK SIN ESRARI 
Küçük bir çocuğa ait olduğu anlaşılan başın 
sah;~i gayri meşru münasebet mahsulü rr ü? 

Bütün şüpheler bu noktada toplanıyor 
lstanbul zab;ta ve a<lliyesini 

evvelki ak.şamdanbcri L•ııal eden 
bir kesik baş hadisesinin tahki -
katına dün de ehemmiyetle de
vam olunmuştur. Vak'a şudur: 

Evvelki akşam üzeri Sultanah
ımetle Ahırkapı arasındaki arsa
lardan birinde oynayan adliye 
mü başirlerinden birinin 8 - 10 
yaşlarında Musavver ve Peri -
han isimlerinde iki kız çocuğu 
taşlar arasında ayaklarına takı -
lan siyahlanmış yuvarlak bir cis
mi görünce dikkatle bakmışlar 
ve bunun bir insan bası olduğu
nu anlamışlardır. Birdenbire kor
ikan iki ~uk çığlıklar kopara -
rak evlerine koşmuşlar ve anne
lerine i.şi anlatmışlardır. Bunun 
üzerine mahalleli arsaya ıiderek 
kesik başı j!l(irım~ler ve derhal 
ikarakola da haber vermişlerdir, 

Kesik başı ilk gören iki çocuk 
hasta bir haldedir. Hala korku 
içinde bulunmaktadırlar. Hadi -
se tahkikatına müddeiumumi 
Sadrettin el koymuştur. Muaye
ne neticesinde kesik başın an -
cak 3 avlık bir çocuğa ait oldu -
ğu anla.şılmıstır. Yalnız henüz 
vücut bulunmadığ;ndan cınsiye-
ti dahi tesbit edilemem~tir. Ba
şın vücuttan bundan ı.5 ııün ka-

dar evvel ayrıldığı ve gayet kes
tin bir iılctle kesildiği anlaşıl
mış bulunmaktadır. Kesik baş 
ta.ş toprak arasında adeta çürü -
müş l!ibidir. Simsiyah ve tanın
mıyacak bir haldedir. Emniyet 
müdürlüğü ikinci şube memur -
lan bu başın gayri meşru bir 
selrilde dünyaya gelmiş bir c;o -
ı:ula ait oldu.ğunu ve münase -

(Arkan 4 üncü saııfada,) 

sek derecede millt birliıte ihti- ·-------"""'."-------------------------------
Y~ ııöstereceğini derpiş etınek
tedir ler. Başvekil Sabri paşa Jıi
diseleri yakından takip edebil _ 
mek uzere, hafta tatilini Kahire 
d.ışında geç!rmek!.en vazgeçmiş _ 
tır. ~a.nıldı.~ı:_ıa gore, vaziyeti tet
kık ıçın butun partileri temsil 
edecek bır milli komite kurula
caktır. 

SOLLl';\1'U.' VAZİYETİ 
Orta Şark başkumandanının 

teba!·uz ettiı.diği gibi, Sollumun 
hıçbır askerı vcva bahri ehem
miyeti mevcut değildir. Gayet ip
tidai bir dalgakıı an'n arkasın _ 
daki küçük l:manı, bir çok sene
lerdenbcri hiçbir harp ııcmisi ta
rafından kullanılmamış ve hat
ta zi,·aret edilmemiştir. Sivıl halk 
merkezi olarak da Sollı;.m, her 
tür! ~i ehemmiyetten aridu. Sol
lurr.da pek az bina vardır. Nor -
mal nüfus jıin kişiden azdır. As
keri üs olarak da Sollumun her 

(Arkası 4 üı.cü saııfadG\) 
Dün Kadıkö)Ünde Turkiye atletizm birincilikleri İzmitte dek.. k 
atletiı.ın müsabakalarından ~ iAtıJı;u. teıbit etın~ktedir (!il .. =lı~'-alYanşla:-ı 'r >ıldı ... Re~imler. dünkil 

• usa .... arın tabı 1ıtı uncu sayfadadır.) 



Büyük Tarihi Tefrika: 32 ::====== 
.A 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Emevi saltanatının büyük ra~.ibi, 

artık fani dünyaya veda eylemişti 
Bu ı ınzara o k:ıdar 1:-a.zin ve 

fecı ıdi Ju, herkes ş rmı.ş.. mcb
hut kalnhı;tı. 

Rcsuh'.ıllahın bedl-aht hafidi, 
art k eeclle pençeleşi_yord..ı.. Her 
öltbürü~de, c~lcri parça par
ça koparak a~ma .~eli\ordu. 

Odada, derin bir süklııı hü.küm
ferma oluyor. Sessizce yaşlar 
sızan bütün gözler. (imamı Ha
san} ın peri~an çehresinde toc>
Janıyordu. 

Zavalh (imamı Hasan), artk 
gözlerini kapamı.ştı. Hazın ha
z n mlivnrdu. Ve hafif hafif ök
sürüyordu. 

t ıa..ctan, Medine camkinin 
n inarelerinde eıan sesleri yW.
selb:or: 

- Eş ü etme l\luhamme -
den Resullıllah!._ 

Kelimeleri, büytik bir hürmet 
ve tekrim ile, her tarafta ulvi 
akbler husule getıriyordu. Tam 
o &nda, cigerler paı çalayan bo -
ı:uk bir inJlti herkcsı titretti. F .. 
kat bu inilti, uzun sürmedi. Ar
tık her ·ev bilmişti. ihayet, 
(ibni Esiri} in zehri, kat'i ve ka
hir tesirini rrösterın~ti. (Muavi
ye} nin en büyük arzu..-u, bil -
tün dehşet ve fecaati ile yerine 
gelm~ .. Emevi sall.anatının bü
yük rakibi, artık ffuıi. dünyanın 1 

bütün dağdağalarma, ebediyyen 
veda eylemişti. 
(İrr.ıımı Hasan) ın. Muaviye -

nin husw;i taılıibi ibni Esal tara
fından tertip olunan zehirle tes
rniın ediklıği muhakkak ise de, 
bu ıehirin cinsi ve mahiyeti hak
kında ihlılli vardır. Bazı ra- ı 
vıler, gayet ince doı(ülmüş cam 
:.Ozundan ve bazıları ise, gu bar 
haline getirilmıs olan giımüııten 
bahsederler. Kat'iyyetle malı'.ı.ın 
olan bir cihet var ki o da, bu tes
rnim keyfiyeti bır tclc teşebbüs-
le husule gelm~, günlerce te
madi etmek yU:zünden, (İmamı 
Hasan) pek çok ıztırap çektik.ten 
sonra vefat etmiştir. 

* İmamı Hasanın defni keyfiye-
tine gelince, bu da mii.bim bir 
mesele teşkil eylemiştir ... Bazı. 
riıviler, •İmamı Hasan, haya
tından ümidini kestıği zaman, 
biraderi Hüseyini, ~ağırdı. Beni, 
ceddim Resuliillahın kabri civa
rına defnedin. Fakat, şu şartla. 
ki, şayet buna razı olmıyanlar 
zuhur ederse_. ve, bu yüzden 
kan dökfilmek ihtimali de baş 
gösterirse, o zaman zinhar bu 
meselede ısrar etmeyiniz .. Ve be
ni. (Bukay) kabristanına defnedi
niz., diye, vasiyyet ettiğinden 
bahsediyorlar. 
Bazı raviler ise, hiQbir şart 

dermeyan etmeden, (RaV?..ai mu
tahhara) da defnini arzu ettiği
ni rivayet eyliyorlar. 

Fakat, eski tarihlerin ifadele
ri loplanırsa, çıkan netice, şu,. 
dur: 

zırlanm:ştı. (Ayşe) bLnu ha -
ber alır almaz: 

- RcsulWl.ahın mediun bu. -
lunduğu mahallin etrafına h;ç 
kin: defDEdilcmez. Cenazeyi 
c .. ka bir yere gömsünler. 

Diye, haber yolladı. 
\Hüseyin), bu habere ehemıni

yet vermedi 
- Reımlfıllahın, haı atında o 

aerecede sevdigi torummu, onur. 
kabri civarına defncdrlm<•ktcı! 
!cim menedebilir? .. 

Diye, cenazenin hazırlanan ka
\.ırde defni için :srar e\ ti. 

Bunun üzerine (Ay ·eı fer..-. 
halde hi<l~t~nerek (l\fuaviye) 
nin Medinede valisi olan (Sait 
binülas) a adamlar ı:rönderdi. 
Cenazenin oraya defnini menet
m~k için yardım isledi. 

Sait, Ayşenlıı bu arzusunu der
hal ı erine ~ırdi. Onun emrine, 
bir mi.ıfreze asker gönderdi. 

Ayşe, bir katıra b:nerek bu 
askerin başı.ı.a geçti. Cenaze a
lay!llın tam kabre muvaslll.atı es
nas nda, oraya yetişti. 

(Arkası var} 

AÇIK MUllABERE: 

Kadıköy, Viııne sokak, bay 
Ahmet Tekin - İzmit htasyon 
caddesi bayan Malı.bale Araıı -
Üsküdar, Sultantepcsi, Salih Ku
tay - Bursa, Setbaşı, emekli al
bay İbrahim Taran - Göztepe, 
A. R. - Ve, imzaları okuııamı
yan diğer zevata: 

Tefrikaların inkıta3 uğ-rama -
ması için icap eden tedbirler a
lınmıştır. 
Doğrudan doğruya g;ızete tah

·ir ve idare hey'etlennc gönde
rilen müteaddit mektuplarda, te. 
vecciih ve takd.irleri-ıi izhar bu
yuran zatlara, minueı ve şük -
ranlarımı arzederim. 

z. Ş. 
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ANADOLU 
HABERL ERi 
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Bergamanın kurtuluşu 
dün tesid edildi 

Beriallla, 15 (İKDAM) - Ber&a
mawn kurtuluşunWl 18 J\ci yıldö

nümu, dün e~z tezahi.ıraUa kutlu
lanmıştır. Saat 9 da atılan bır topla 
ve sanlı bayniP.n"ezın ı;ekilişi ıte me
rasime baelaıım~ ve söylevler veril
miştir. 

Bundan sonra bir geçit resmi ya
pılmı.ş ve gençlik kIU.bü en.supla
rının muntazam krya!etle ylı.ruyUf

ler! çok alkıf1=ml$tır. 

AYVALIGIN KURTULUŞU 

Ayvalık, 1:; (İKDAM) - A,vvabk 
bugün lcurtııhl$wıun 18 inci yıld&:ıu
münü içlen tezahüratla kuU~
tır. 

DENİZLİ KÜLTÜR İŞLERİ 
Denizli, ıs (İKDAM) - ilk tedri

aat m.ü:tettielm., 1bza Maari! ~ 
murları ~ vill7e& DJıerkez ve köy-

İıııamı Hasan, vefat ettıklen 
soın:a, .mükemmelen teçhiz ve 
tekfin edildi. Tabutu, kıyrr.ettar 
kumaşlar ve şallarla süslendi. 
Cer>az~ alayına, hemen hemen 
bü ~ün Medine halkı, kim.ııen iş
tirak Etti. 

Bu matemi alayın ön saflarım, 
(İmamı Ali) ye ve evlatlarına 
karşı büyük bir muhabbet bes
liyen bir zümre teşkil ediyordu. 
Jiepsi de, tepelerinden tırnakla
rına kadar si!Ahlanmış olan bu 
zümrenin başında da, (imaıruık) 
~nakamına namzet olan (Hüse -
yin) ile, eshabı kiramdan ıEbıl 
Hüreyre) bulunuyordu. 

leri baş <>tretmen ve Oğrelmenlen.

nin iştiraldle burada valinin huzu
rile llıtaarit Küdtirünün başkanlı -
lında yapılan ve dört &ün süren top.
lantıda kültür itleri ü:z.erinde fay
dalı görüşmelerde bulunmuşlardır, 

(İmarm Hasan) için, Resu!Ol
lah Efendimizin rnakberei müba
rekeleı i civarında bir mezar ha-

ZONGULDAK MEBUSLAR! 
Zoo&uldalt, (İKDAM) - Mınlalca

m.ızda bu1o0 mekta olan meb~lan
mız Erejli kömürleri işletmesinin 

Asm.a, Dilavıer ocakları ile modern 
tesisatını, İJ Banlra.nnm Türl<iş, K~ 
milril maden mmtakalarmt gezmişlft-
1.ıçllerle temu etırı.4ler "" dertleri
ni diniemlflerdfr. 

j ikdamın Eclebı Tefrikası : 9 

KISKANIYORUM! 
1 Yazan: ELA.MI iZZET 

Yürüyüşünü, oturuşunu görü
yor, kulaklarımda sesini duyu -
yor, yüzümde nefesini hi e.ti
yvrdum. 

Sanki bir rüya içiı Jeydim ft 
bu rü> ada Bedia yaruından ay -
nlmıyordu. Dudaklarım yanak
larında dola ıyor, ellerim kolla
rını okşuyordu. 

Bir sabah hastanede ders ve -
rirken, talebelerden birini Fik -
riye benzettim. Tıpkı Fikriye 
benziyordu. Konuşurken gözleri
mi o talebeden ayıramıyordum 
ve ona bakarken de Bediarun ha
yali gözlerimin önünde canlanı
yordu. 

Arada sırada söyliyeeak.luimi 

unutuyor, ausuyor. dü.şünüyo.r, 
kekeliyordum. Sörün alt larafuu 
güçlükle bu.ltl.fordum. 

Talebeye tifonun muafiyet hi
diselerilKleıı Dahsederken, içim -
den geçenleri görebilselerdi, a -
iJdarı dört karış açık kalırdı. 

Bir gilA de mnayenebaa
genç bir laı4ın geldi. O kadar 
Bediaya benııiywdu, hali, tavn 
tıpkı Bedia HU. Saçlarını bile Be
dia gibi tarqordu. Bakıtlan Be
d.iaıım b~ gülümseyiŞ Be
dia idi. 

Mu.,_ ettitim müdd~ 
cbolg:ıudım ıt.J'lllU! saçlarına ı..
kıyordum... Kadın luılimi ıı:arip 
i>u1Alu; IMaaa Mknıaııı.ndaa aaJa... 

ıHq •11 ım11u ... 
1D D 
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Dolgun 
çalışma 

maaşlı 

verimli 

az 
hale 

memura 

konuyor 
1LJ1 aher aldığımıza göre Dahiliye Vekaleti, merkez te~kiliıtında 
lf"ll bazı değişiklikler yapan bir kanun projcoi hazırlamaktadır. 

Bu projeye gii.re nıahalli iiareler ve sicil, meınurin ve ın•amcl3.t 
11n111m müdıirhi.Licrinde 20 lira u dahil oldu~ halde küciik me -
muri~·etler ilga olwımakta ve bE1ların yerine maa~lan 36 liradan 
haşlamak üzere şeflikler ikame edilmektedir. Kii~ük maaşlı memur
ların görmekte olılııkları i$1er ü<retli mcmurlc.rla idare edilecek
tir. Vekaletin bn proje ile güttüiüga1e az, fakat dolgun maaşlı me
murlarla çalı~mayı daha \'erimli bir hale ı:etirmelı.lir. 

Istanbulda artist Hava seferleri 
buhranı başladı yakında başlıyor 

Yevmiyeler arttırıldığı 

halde artist bulurımuyor 

Artist n;ek.tebi açılacak 
Son zamanlarda şehrimizde 

görülen artist buhranı bir kaç 
J?ün<ienbcri cok artmI.>tır. Buna 
sebep kı.ş mü~betile bazı var- ı 
vete salonları ve barların sim
dıden hazırlıı?a J?eoereı< artist 
aramalarıdır. 

Şehrunizaekı ekseri artist ba
yanların ımuhtelii Anadolu se
·hirlerıne kontratlarla gitnıele
rı de buradaki artistleri çok a
zaltmıştır. 

Bu azlık karşısında yevmiye
ler 3 liradan 5 liraya• çıkmıştır. 
İznıır Fuarı münasebelile şclı
rmıiı.den 50 den fazla artist ba
yan İzınire ı!itmiş olduklarından 
bunlann bir lusıını Fuar kapanın· 
ca dönecektir. Bazı accntalar ve 
bar sahipleri birleşerek Maarif
ten ve Belediyeden müsaade a
lip bir •artist mektebı. acmavı 
kararlastırnııslardır. 

MAARİF 

Almanyadan geri 

gelen talele.er 
Hükiırnet namına A.lrnanvada 

tahsıl<ie bulunan talebemiıden 
40 ı geri çağrılmış ve bunların 
Amer>kaya 2ön<lerilmesi karar
lasmıştır. Bu talebe, yakında 
Amerikava hareket edecekler
dir. 

Ekalliyet okulları bu 
sabah açılıyor 

Şehrimizdeki ekalliyet rnek -
teplcri bugünden itıl:ıaren yeni 
vıl tedrısatına baslanustır. 

MÜTEFERRİK 

Gönüllü hasta bakıcı 
kurs farı 

Gönüllü hasta bakıcı hemşi
releri kursu bW?iin saat 14 de 
Takııinı. Gül'hane ve Gü:ınıiŞ'lU

vu hastahanelerinde açılacaktır. 
Bu havırli ise bavanlarnnız, rnüd
deiuımuıni Hiikınet Onat'm refi
kası başta olmak üzere diğer şe
hir erkiinının refikaları voe akal
liyetlere mensup bir tok kibar 
bayanlar da talip olmı.ı$lardır. 

dım. Çok sıkıldı, kendini dışarı 
dar attı ve bir daha gelmedi. 
Artık zihninıe, dimağıma htı -

kim değildim. Müttarit hiçbir şey 
d~uueıniyordum. Zihnim müte
madiyen çeliniyordu. Beynimde 
kasırgalar esiyor, sonra durulu
yor ve bir şey düşünemez oh• ·'>r
dum. 

Bu zihin boşluğunda Bec!Uı .;.>. 
rünüyordu. 

* On gün sonra csaat on bir bu
çukta. telefon ettim. 

Bu kolay bir şey değildi. On 
bir buçuk hastahanede iş zama
nımdı. Kalabalı.lı.ta Bedia ile ko
nuşamazdım. B~stahaneden t;ık
tun, köşedeki bakkaldan telefon 
ettim. 

İki gün üst üste telefon ettim.. 
İki seJerinde de karşıma başka 
biri çıktı, yabancı bir ses duy -
tlum, telefonu kapattım. 

Nihayet üçü:ncü gün sesini ta
mdım. 

- Bedia, Bedia, benim!-
- Boa.jar! •• N•sıl1.1nız? 

Hava yolları müdürü bu 

hafla i ç i n de geliyor 

Tenezzüh s&faı i yapılacak 
Devlet hava volları umum mü

düru ~·erruh Şahinlıuş ile ilci 
mi.ıhcn<1'5ten mürekkep bir he
yetin bu hafta icin<le İzmirden 
taYYare ile şehrimize :::dmesi 
beklenmektedir. Adana ve İz.-nir
de de veni pistler için tetkikler 
yapan ıu hevet, Yeşilköyündeki 
hava meydanı insaatını da tet
kik edecektır. 

Y C$ilköy hava pistinin 15 t* 
rinievvelde ikmal olunacaih ve 
20 tcsrinievvelde de İstanbul -
Ankara ve İstanbı.ıl - İzmir ara
sında yolcu ta.vvareleri nakli
yatına baslanılacaıh ö,itrenilmi$
tir. 

Bu yıl kış rnünascbeLile sefer
ler tatil oluımuyacaktır. Ha1kı 

tayyarecıli{!e aiııılırmak üzere 
tenezzüh seferleri tertip oluna
caktır. 

BELEDİYEDE 

Taksimde yapılac•k 
yeni istimlakler 

Taksimden Ayazpaşawa inen 
ana caddenin sağ taraf·-Mia bu
lunan bazı l>intllırın ı.:;timl§ıki 
Belediye tarafından kararlaş'• 
rılmıstır. Bu meyanda (İstanbul 
K!übü) ile ilcridelti bazı binalar 
da yıktırılarak: yerlerine denize 
nazır bir teras vücude 2etirile
cektir. 

ViLAYET 

Kartalın kadastrosu 
Dahiliye Vekaleti, Kartal 

merkez kazası ile '.ltasabalannın 
ve Maltepe küçük yalı saiıalan
nm kadastrosu alınmasına karar 
vemıiştir, Faaliyete yakında. baş
lanacalrtır. 

Serserilere karıı 
• 

mücadele açıldı 
Bazı yersiz, :yurtsuz çocukJıır... 

la adamların pe}mürde kıyafet -
!erle dolasaraJ< Galata rıhtımı. ve 
kCorü üzerinde hamallık ettik
leri ııörühnüştür. Bunun önİİlle 
.ııeçihnek için zabıta dün bura
da dolaşıp hamallık eden 17 
kişivi yakalayrp haklarında ta
kibata geçmiştir, 

- Teşekkür ederim. Bir p
rültü dırJUyorum? 

- Elektrik süpürgesi... Biz -
metçi öbür odayı süpürüyor. 

- Teşekkür ederim dedillı am
ma, bunu iyiyim. manasına söy -
!edim. 

- Ya! .. Neden? .. 
- Sırtımda bir ayın yükü var. 
- Anlamadım. 
- Bir ay ... Bir ay bekliyece -

ğinı .. 
- Ha! .. Anladım... 
GüMü: 
- Bu yükü nastl hafifletece -

ğiz? 
- Bekliyorum. 
- Ne zamnn? 
- Yarın? 

- Gelemem!o4 
- Gelecek hafta? .. 
- Olur .. 
- Pazartesi mi?.. Salı mı? .. 

Car•amba mı?_ Perşembe mi? 
- Perşembe. 
- Kaçta? 
- Aynı saatte. 
- Teşekkür edeıim Bedia- . 

~ 
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MANGAL 
KÖMÜRÜ 
FİATLARI 

6,5 a çıkan köır.üto 

yakınrla narh konacak 

Mangal kömürü fiatlan ih
tikarmın şehrimizin muhtelif 
semtleri11de qittikçe antıqı, 
fakat henüz fiat miiTakabe ko
miıyonunco norh konulmad>
{iı görüle-rek bu huS1LS!o ace
le olunması komi.ıyondan is• 
tenm4tir. 

Narhtan evvel ~k fiat-
Za sat~ yapr.ıak scvda.sır.a dü
şen kömiircültr bazı semtler
de fiotlan 5 den 6 .5 o çıkarm4-
lard1T. Bazı halk ~lık odun 
ve kömfirünü şi"'ndiden teda- , 
Tik ettiğinden mecbıtren pa
halı fiatıa kömiir almaktadır
lar. Bazı ihtı11atkCrlar i e fi
at miirakabe komi"1JOnunun 
narhını bekleyip eran aıma
maktodıTlar. 

Verilen em'r üzerine ko
mis1/011un bir lıaftatıa kadar 
fiatlan tesbit edece!Ti anlaşıl
maktadıT. 

~ r6 

1 ADLiYE ve POLiS 1 

400 kuruş çalan 
Bir yankesici 

---·----
Dün bir ay hapse 

mahkum oldu 
Dün akşam Uzunçarşıda sey -

yar esnaftan öteberi almakta o
lan köylülerden Kiimil oğlu Hü
sey uıin ceketinin üst cebinde 
saltlamı:; olduğu 400 kuruşu çal
mak isteyen Yusuf oğlu Mehmet 
Kılıç yakalanarak adfu•eye '<""e
rilıniştir. Suçlu mahkemede ŞllD· 
!arı söylC<miştir: 

,_ Bu ?arayı arkadaşım çal -
d~ yere attı. Ben de saklamak i
çin üzerine bast=-. 

Neticede suçlu bir ay hapse 
.vıalıktim edilmiştir. 

Beyaz zehirle 
mücadele için 

Eroin, esrar ve kokain kaçak
çılarile yapılan mücadelenin art
tırıtması ve yeni mühim ted -
birler alınrnasL kararlaştırılmış -
trr. Şehrimizi tamamile bu afet
ten kurtarmak için kaçakçı!.'l.r la 
mücadele kadrosu takviye olu -
nacaktır. Halen zehir kaçakçıla
rına verilmekte olan ceza, pro
fesör Mazhar Osman, profesör 
Fahreddin Kerim Gökav ile bu 
mevzuda uğraşan diğer dok.tor -
!arımız tarafından pek az görül
müştür. Doktorlarımız Sıhhat ve 
Adliye Vekaletlerine müracaat 
ederek şimdiki kanundaki ceza -
1arın arttıi-ılmasın.ı istemişler
dir. * EJMİNÖNtt Kemalpaşa mahal.le
sinde oturan 12 yaımdald Leyi! bi
silcletle giderken 70 yaşlannd:ılti Es
maya ı;arparak kolundan yaralamış
tır. * EMİNÖNtlNDE Yemiş iskelesinde 
Müslilm iolcele lı:alasındaıı yiilı: ile 
inerken 12 yaşmdaki Fatmaya car
parak muhtelit yerlerinden yarala -
llUflır. Suçlu yakalanmıştır, 
* BEYOGLU Asmalı Mescit soka
tıııda k.ömürcülülı: :raıımı İsmail dtı.lı:
klnına kömür taşıyan Rasimle. kö
mür getirme meselesinden kavga e
derek sopayla yaralamıştır. 

Güle güle Bedia_, Telefonda söy
liyemem, fakat anladın ya. .. 

- Anladım, anladını.. 
Bir kahkaha ... Telefon kapan

dı. .. 

* Nihayet yoruldum. Ayakla dul'-
maklan yoruldum. Be~ dakika, 
on dakika ... Sokağın başındayım. 
Divara dayandım. .. On beş daki
ka ... Bir asafrı bir yukarı kaldı -
nnıda dolaşıyorum. .. 

Yirmi sene evvel de, gelip ge
çici sevdaWarunı böyle bekler -
dim. 
Şimdi kendimi düşünüyorum. 

Şakaklarına kır diqmüş, eser sa
hibi, talebe sahibi, mevki sahibi, 
koca doktoru d~üyorum da, 
kendi kendimi tenkit ediyorum: 
Koca bir doktor, bir yolun başın
da durmuş, kadın bekliyor; gel
miyen bir kadını gözlüyorr .. 

Yoldan geçenler bana bakıyor
lar. 

Yaruu saat ... 

(.Arkası var) 
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Ticaret O aları vasıtalarile yapıla 

teklifl re göre, Amerikan müess 
seleri geniş ticarete girişmiye hazı -
İlk vapur Amerikadan hareket ett 

Amerikadan İstanbul ve İzmir ı 
ticaret odaları ile şehrimiz tüc
earlaruıa yapılan mal alma ve 
satma talepleri son günlerde ıut
.m.ı.ştır. 

Dünya harbi mÜna5ebetile h .. 
rid iş yerleri aulaa Amerika ti
caret müesseseleri sahipleri ve 
fabrikatörleri; her ciheke, en e
min yer olarak ınemle etimizi 
gördüklerinden mallarını Türk 
tücc:arlanna <atıp Türk ınamıı -
lit ve mahsn 'erini almağı ara
daki mesafe uzunluğuna ra,\;'lllen 
llih ve faydalı bulmaktadırlar. 
Bu sebeple siP"rişler peyderpey 
çoğalmakta ve hububat, kum 
m.e. \a, üzüm, incir, \'e tüt·· ü
ı.cr'ne çalışan ihrac:atçılarla. ma
kine levazımatı, otomobil lasti
ği ve yedek aksamı, ki ınyc~1 mai
de. boya ,,.e saire muamelesi ya
nan ithalilçıların adresleri ti
earet odalarımızdan talep olnn -
maktadır. 

Civi buhranına 
karsı tedbirler 
Beyanname verme 

rnücideti bugün bitli 
Çivi buhranını önlemek üze

re fiat mürakabe komisvonunca 
yeni tedbirler alınreaktadır. 
Şehrimizdeki tek.mil çivi fab

rika'örlerile ithalatçı ve toptan
cılar ellerindeki çivileri kısmen 
veya tamamen kjmlere ve kaça 
sattıkları ve hangi tarihte sat -
tıkları hakkında Ticaret Müdür
lüğüne verecekleri beyanname 
müddeti bugün bitmiştir. Be
yannameler hemen tetkik oluna
caktır. 

Geçen h:ıfhı 5.960 ton 
buğday sabldı 

~cen bafta içinde piyasaya 
5,960 ton bu~day, 2,000 ton arpa, 
315 ton çavdar, 286 ton mısır gel
miştir. Gelen bui?davın kaffesi 
satılmıştır. Fiallarda tebeddül 
yoktur. Arpa rnüvaridatma f!C
lince, bundan evvelki hafta zar
fında ihraeatçılar ve speküliıtör
ler kafi miktarda mal Çekhkle
rinden son haftanın mallarma 
ra~et etmemişlerdir. Maamafih 
bu mallara da veni mahreçler 
bulunmuştur. 

Ta!JOYB tütün mahsulü 
Eı:ıbaa, 15 (İkdam): T~vanın 

194-0 tütün mahsulü eski sene -
!erle mukayese edilmiyeeek: de
recede nefistir. Kurutma işleri 
bitmek üzere olan mahsulün 
miktarı Erbaada 2.500.000, Nik.
sarda 600.000, Tokatta 450.000 
kiloya varaçağı tahmin edilmek
tedir. 

YANINDA 

Dilenciler fen.ıı imtihaA ver
miye başladılar. Her tu~ 
dilencinin allun babası ol~~ 

anlaşıhyor. Yine bir ıaııesının 
karakolda üstü aranıD1$. pe -
turlarından yerlere altun 88 · 
('.llınıya başlamış. Nanemoıı .. 
ya bunn söy lediın de: . 

_ Yaşın yanuıda ~ru da 
bu gidişle ya~ac~ .~alıb": ... 

Diyerek sö:ı:ıınu şoyle bıtir-
4i: 

_ Hakiki fakirle -.Kin di
lenciyi biribirindeıı ayırmak 
çok güçleşti!. 

AZ ÇIKIYOR 

FAKAT TEMİZ 

N anenıolla ile siyasi karika
ttirler üzerinde konıışnyorduk 
da; 

- Cemal Nadir ve Ramizin 
«Fikret• ve •Serap.. isimli 
karikatürlerini gördün mü? .. 

Diye sordu ve ilAve etti: 
- Bunlar yılda bir çıkaıı. 

karikatürler -., tem.iz cı»
llllflarl. 

Bn eümleden elmak üzere e 
velki ıtiin de dokuma sanay iin 
de kullanılan iter nevi boya v 
kimyevi maddeler, mülea · 
makineler Ü%erine muamele ya 
mak isteyen marnf iki Aıneri 
firması müracaat etmiştir. 
Diğer taraftan bu kabil m.ad • 

delerden mürekkep bü) ük b' 
parti ile otomobil lastiği, rady 
ve r.aireyi himil olan büyfik b · 
Amerikan vapıırn.nnn 10 gün e 
vel limanımıza müteveccihen A 
meri.k.adan hareket ettiği öğre 
niJıni tir. 

Amerika ile ticari mübadele 
bu svretle peyderpey artınakta 
olduğu.ad:ın badema her 15 giln
de bir İstanbul - Nevyork liman 
lan arasında mnntaum sefer 
pılması bradaşbnlmıı;tır. Bası 
Amerikan ihracat ve ithalat tüc
earlan da Basra yolile müteka -
bil nakliyat annsuncla bulun -
maktadırlar. 

inhisarlar Şaraplık 
Uzüm satın alıyor 
İnhisır eksperleri Ege 

mıntakasına hareket etti 
Şehrimizde ve memleketimiz.. 

de şarap sarfiyatt mütemadiyen 
arttığı için inhisarlar İdaresi ev
velki giınden itibaren mühim 
miktarda şaraplık y~ üzüm sa
tın alınağa b~lamıs ve mütead
dit eksperlerini şehrimizden Ege 
mıntakasına göndermiştir. İlk 
mübayaa fiatı olarak İnhisarlar 
İdaresince şaraplık yaş üzüm 
satıcılarına kilo başına .(,5 kuruş 
verihn.iştir. , 

Üzüm -ııtı ve flat
ları çok iyi 

h.nıir, 15 (İkdam): Üzüm bor
sasında hararetli sabşlar olmak
ta ve üzüm fiatları yiliı:selmelı:
tedir. Dün ve evvelki gün görü
len yübeliş kiloda vasatı ol.arak 
altmış paradır. 

Küçük haberler 

* BİR müddettıenbeıi l!ehrimlzcı. 
tetkiklerde bulunan TicaT"et V.Ule
tl müsteşarı Halid Nazmi dün alt
pm Anlcaraya hareket etmiştir. 

* ODUNCULA1UN ihtikAr 7•Plık
Iarı ljilı:lyet olunmt,.ıur. Bmwn üz.e
rine oduncuların Jııfil.11 Korunma K.a
nUDuna &öre mnddeiumumlllie ve
rilmeleri için derhal U:abeden tahlıi

lı:ata geçi!ntlııtir. 

* MAAitİ1' Drildtlrli Temlt Kut Ve
lı::lletle temaı etmek üzere buıtilnler
de Anlı:ar87& gidecektir. 

Son havadislere göre kösele 
fiatlan arlmıya başlamış. Na
nemollaya haberi söyleyince, 
BUiabnı burıtJtardu, 

- Demek bu arada bazı yüz
ler de kıymet veya nedret keır 
bediyor ... 

Diyerek devam etti: 
- Ma!Unı L- clClieele surat

lı. tabiri de yiUlerin envaı va 
tasnifi arasındadır_ 

DÜNYA İLE 

BERABER 

Mısırdan kömür, yosundan 
şeker istihsaline bir kimya 
enstitü,ünün muvaffak oldu
funu ajans haber veriyordu. 
NanemoJla: 

- Desene ki dünya ile bera
ber tabiat da değişiyor .. 

Diyerek ilave etti: 
- Bundan böyle mısıra san 

inci, yosuna ye il altuıı... de. 
necek, demek! .. O halde, Bo -
ğaziçinde yalısı, Çakurbostan
da mısır tarlası olanlar şimdi
den Belediyeye şerefiye ver -
miye hazırlansınlar!. 

A. $EKİP 
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e ..... ,Kati eticeli =Faka~~~:;.~ Türkiye atletizm 
Bir kere yaz bitiyor :lemnes. rak lnoriıetmekte olan Alman ve B i r in c i 1 i k 1 e r i 

çıkan Fransız ge- Afgan Sefiri Muham- Çininin 3 bölgeye =~;.~\:::.•.il!; :.::":ıaı!": Hava Ha rb ,. ~vı:!~:~ı:l~:v~ 
1 1 

• T k ·mut Karaknrt, clb bir ya:mm- şebileceğiııi blıul etmek safdil-

mi erinin vazifesi med Hanın SÖZ en o simini istiyor da böyle diyordu: ~~!·::.~=nm~::~ 
yo~!~~n yaz bitiyw diye seviıı.i- B a S I a m a d 

1 
~:::ec:iı;!e= ~e:'k::i:!.: 

---aı---

Melih iki müsa ba
kada birinci oldu 

6 Harp gemisi Fransız 
m Üstem Iek el erinde 
asayişi temin edecek 

Cenevre, 15 (A.A.) - D. N. B. 
•hildirıyor: · 

Üç kru vaz:ör ve fu: t.on>ido 
muhribinden mürııkkep bir Fran
sız fılosu Cebelüttarıık bol!azm -
dan geçerek Dakar istikametin
de Yol alınaktadır. Fransız siye
si mahlıllerinin i'l'Ila ettij!ine na
zaran bu filonun Fransız Afri.ka
sına gönderilmesi r'ransı.z mü.s
tem leke İmpara1ıorluitu=n 'bazı 
kısımlarında inııiliz tahrikil.tına 
mani olmak üzere bi>kliımet ta
rafını::lan ittfüaz edilen tedbir -
lcr cümlesindedir. 

Yugoslav Milıt Ban:. 
kası etatize ediliyor 

• 
Prens Pol Hariciye 
Nazırını kabul etti 

iBelvad. 15 (A..A.) - Avala, 
A i ansından: ı ..il 

N aı.bi saltanat Prens Pol, diin 
İsiK>vanyadaki sayfiyesinde Fran
sarun yeni Bel.ıırad sefirini ka -
ibul etmiş ve sefir bu münase
betle Prense itiınadnamesini talr. 
di:ın ey !emiştir. 

Prens dün ıhariciye nazırı lMar
kovıç'i de kabul etmiştir. 

Zagrı!b gazeteleri, na>bi sal
tanatın milli Yu~v bankası
nın etatize ed:iJxneSine müteal1* 
bir kararname inrı:alamıs oldu
İ!unu haber veııın<>ktedir. 

---0--

Sovyet manevraları 
Moskova, 15 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: Krasnaia Sviesda ga
zetesinin neşrettiği bir habere 
nazaran Uzak Şark mıntakasm
da küçük mikyasta manevralar 
yapılmaktadır. Uzak Şark kuv
vetleri ba,lrumandanı general 
Slern bu manevralara nezaret 
etmektedir. ------YUNAN KRALI 

Alina, 15 (AA.) - Stefani a
jansı bildiriyor: Kral Jorj, ordu 
eenelkurmay reisini kabul et
miştir. 

Kendi kendine 
cezasını verdi 
Fatih Salmat.omruk Kesmeka-

ya caddesin<le 216 numaralı evde 
ot.uran 12 yaşındaki Murat kom
şusu İsmailin ·bah<;esinden incir 
çalarken düşerek sol kolu kırıl
m:.ştır. Küçük yaramaz Cerrah -
naşa hastanesine kaldırılarak te
davi altına alınmıştır. 

-
Siy ast 
~~vazıyet 

Harbin sakatlaaı-
ğı ticari düzen 

D 
önyadalrl iktisadi kaynak

lara sahiP ol...ak l9H •

mwni ak&rbinclm. aaaıa 

faııaı.,,.... buhnm yeım>ek loin ••- 1 
h~rip, ı-ayri muharip ve bitaraf bö- ı 
:rül< devleller şimcliden bir takım teıl
blrler almakla, nlııamlar hazırla- · 

.-.akla. uğraşıyorlar. Şimdiki mulıa

••beniu başladın 939 yılı e:rlıilünden \ 
evye}k.J aylama. ve senelerde ayni ltÜ.· ' 
:rilk devletlerin bütçe açıkları, meın
lc:ketıerlndeld para «vahidi esasileri-
11e• göre, 5,Q00,000,060 dan az deiil-

4L Harp yapan AlmıuıyMla, İlaly,._ 
da, Fraru;ada, İngiltere.de mezk.W' 
bütçe :l1;!tkları bu yıl bizim hakiki 
nıik~~rlarını tesbii ed~yeceğim.b 
dereceye gc-Imiştir. j:ı.ponyada, Bir
le~ik Am.".rik.ada ise, deniz. kara, ha
va. silih larını çoğa.U.uıa.k için ı:;.ı:ı.riedi

len Yl'n.i paraların yckiıııla.rı milyar 
jttba.rile en az bir düzlneye va..rm.ı.ş
tır. 

Makineler vasıta.Sile ist.ihsa.13.t ve i
Jna.13.l, hüyük ve nüfusu çok devlet
leri yeni ınalırtçler bu!ına.k mecbu
riyetinde bırakıyor, 

Bütün bı.ı v:u:iyet ve ahval, şim
diki harblı yarınki gallpleriDe, sa
fer meyveltrlui dcr'-Siz, endişesiz t.oP
lamak, sükü..nct içinde yemek şans
lann, balı.şeylemiyecekt.ir, k.aııaa.

Uncleyb. 
HAMİT NURİ IRl\IAK 

---·---
"/latfm Şarlı in••nl•r• 
Tür/c •cyrelinin 11• 64· 
yalc a.rw ,,.r•ffr#PU 
pl•inln H prs4nler,, 
iıımir. 1 5(A.A) - Sehrimiz-

de bulm>!llakta olan Ai,gan bü
y.ii.k elçisi Fe.vz !Muhammed Han 
dün vilavet makamına ııe!Cl'edı: 
kart bırakmıa ve sonra Beled.i
ve Reisini zivuet ederek Kül
tfupark ve Fuar ha.kkındalı:i de
rin takdir ve havranliilını b"'V&n 
et:miştir. 

Kat'i ve son Japon 
metaHbatının esasl~rı 
Fransaya bildirildi 
Şanghay. 15 (A.A.) - Tas A

jansı bildiriyor: 

Büvük eki şelıı.rin muhtelif 
yerlerini Ye lıu arada milli kü.
tüphaneyt cezırus ...., İ=iri z>
yaretine aiJ: inlibalarını ııazete
cilere su. cümleler le ifade ev.le
miştır: 

•- Her ff?11den evvel şıı.r,..... 
m söyl.erulitfiım ki İzmir çok ~ 
zel bir ~ettir, sevimlidiT, 
şiriııdir. İzmif'e Fıuın gürrrıelc 
maksadile !1"ldim ve luıwette 
kaldım. Ben Amerikayı, HindiT
tanı, Lc1ıdraf11o, Parısi, Berlini Ro
ma1(1 ve d'li"ııannı bir çok şe
hirlerini geaiim ve qördüm. Hat
ta .qeçtm ~ sergisini de z>.. 
J!llret ettim. Fltannız kadar oe
Z'İP ve ~ güzel çam ve 
çiçek kokulu b&Meler içinde """"" 
net qilri bir fuar görmedim. 

Bu yii.kaoe1t. eserin Belediye Re
isiniz tar~ 1zm.ire hR.d.i.ye 
edildiğim ııörerek diyebilirim lci 
bu eseri y..-cıtanların hatıralan 
hiç bir zaman unutul11UYacaktır. • 
Bu imar işlerinin kısa bir Zıını.aA- 1 

da b~arum&i oıması ayrıca tak
dire lıiyiktir. Belediye Rcl$ini-
zin zeka ve iktida.nna havran 
kaldım. Ketıdi!eriTl\i çok samio
mi ve ccından takdir ve tebrik 
ettim. 

Ben biitiin.dün.ya Fuarlanm 
qiYrdüm. Fakat burasını çok sev
dim, ç-ünkii evt>e!a burası bizim.. 
~ir. Biz kardeşlerinrilir. Bütün 
Şark İslıimlanna hitap ede-rek 
söylerim ki gelsinler ve qönün
le-r ve Türk idaresinin Türk qay 
retinin ne btl'l/'Ük ese-rle-r ywattı
ğını ıJÖT'SÜıı!er. Eski demin en 
eski idarenin yanlışlıklarını ya
kından ö/irenrinler. Tiirk Cu~ 
huriuet idaresinin ku.d:retini, kuv
vetini ve Tiikiin ııılmaz azmini 
anlasınlar.• 

Fin - Sovget 
Anlaşması 

Yeni demiryolu 
itilafında mühim 

hükümler var 
Moskova, 15 (A.A.) - Tass a

janoı biluiriyor: Sovyetler Birli
ii;i ile Fınlandiya arasında, 10 ey
!iılde Moskovada bir demiryolu 
anlaşması imzalanmı~tır. 

J aı:xın heyeti Fransız Hindic;i
nisi makamlanna ia-panyanm 
k.at.i ve son isteklerini tel:ıli.Eı et
m.istir. 

Japonlar Fransız Hiodic;inisi 
nin ü-ç bölgeye taksimini iste -
mektedirler. Bu taleblere ııöre. 
Tonlrin viliyeti japon kontrolü 
altına geccce.k, Annam bir tam
pon arazi haline ürağ edilecek, 
Saygı bölgesi ise Fr= kont -
rolünde kalacaktır. 

Hanoyda 'bir japon hava üssü 
tesis edileoeikti:r. Sahil kı.ııınmın 
derm üsleri tesis ecillınek üze-e 
jaııonlara teMi isterımeld:dir. 

Almany•nın elin
deki benzin 

Berlin, 15 (A.A.) - Stefani a
jansından: Borsen Zeitwıg, ıben
zin ihtiyacatını temine memur 
servisin şefi general V ans Schea
lin beyanatını neşretınektedir. 
MuınaileyUı, beyanatta elindeki 
benzin ihtiyatlannın Almanya -
nın on sene haııbetmesini temin 
edecej!ini söv !emiştir. 

Metaksa.s sefirimizi 
kabul etti 

Atina, 15 (A.A.) - D. N. B. 
.bildiriyor: Basvekil Metaksas, 
Ankaradan aroet etmiş olan Tür
kiye büyük el<;isini dün kabul 
etmiştir. 

KISAA.JANS 
HA BERLERI 

* Sofya, 15 - (D. N. B.) Nazırlar 
heyeti 1000 ton melas ihracına me
zuniyet vermiştir. Bu ihracat bakır 
ve kurşun i\hal~ tavı.i edilecek -

tir. * BerD, 15 - Posta, lelgı- ... [ ve le-
' lefon idaresınin bir tebliğJnc göre, İs

vlçre ile Belc;ika arasmd.- posta mu
vasalası yenı.den tesis edi1rniştir. * Bucnos Airef:S, 15 - Grof Spee'nin 
dört zabit vekılı, mevkuf .. bulunduk.
lart Martın Garcia adaslndan kaç -
nt~ardır. Bu suretle kaçanların mik
tarı on dokuza baliğ olmuştur. 
* Budape;.te, 15 - Salıık hariciye 
nazırı De Kanya, bır otomobil kazası 
geçirmiştir. De KCtnya'nın ayağı k:ı

rı..lmı.ş ve ha.a.tahancye kald~
tır. * Tol<yo, 15 - (D. N. B.) Bahriye 
nezaretinin bir teblii:ine gi>r-e, do_ 
nanmaya m"·ı p tayyareler manev
ralar yaparken bir tecrübe bomba
sı btr hata yuztinden Oshina adası 

yak.ininde Pu.>ifıktc M-"Yrcden .E.np _ 
ressof Asia Kanatla vapuruna di.iş

rnUştur. 

Yamı gitmesi:eden d~ bitme- kuvvetlerle yeııunek düsiinüle -
sinden de kömün:illcr, oduncu - :ıaez.. Bunun içie, &'l"'eli gündüzMi 
lar, hamamcılar ve sinemacılar- ~ binlerle tayyareıı.in, biribiri - ' 
dan başka pek sevinen yoktur • nın ark-nı takip ederek halka 
ve bu, sırt muharririn kendi Bir çok tahribata ragw. p;.nıerce göz ac:tırmaması, bütüıa 
hüsnü lruruntusomdan başka bir insaıılan ol<lukları yerlere h.ap-
şey değildir. men tayyare müthiş ro- setmesi, münakale ve muvasala 

Yaz çok aydmhkmış da, çok vasıtalarını ortadan kaldırarak 
sıcakmış da ve bu çok aydınlık, lünü yeni oynıyacaktır iaşe.; ve disiplini .... bozabilme-
cok sıcak yaz mevsiminde, deniz si ... lazımdır. 
kenarlannda giSrdüğü yan çıp- 1 Yauın ~ Böyle bir netice, bu kadar bü-
lak kadın vünrtlarmı seyretmek- yük bir kuvveti en, on beş güıı. 
ten kendisine ı:ıııa gelmiş ve bil- Şakir Hazım Ergökmen besliyebilecek bir tiıkata ihtiy~ 
mcm ne imiş de, arlık bu baya- vardır. Ve bu takat, tayyarele -
ğı yaz maıwıralarından muhar- rin her giİll en 11Z yüzde yirmi 
ririn .,,;w;; -e -"-ıü bunalmıya Hava bombarılımanlarmm, sık- ı beş zayiat verecefi esasına göre 

.,uu- • ,....... la<m;;'kta ve r--• teblig"lerin ö- hesapl•nınak -•-~-
ba<lam••·, i•te onun için de şim- ~ -·~ Ü gel'CJLUr, 

• ··~ • 1 zünü te<kil etmekte olmalarına Fakat hemen •unu bahri y 
di yazın gitmesine se\•iniyormnş. • • a a -rağmen, bu yaziyetin henüz a- hm ki. iki taraf da henü7, ooyle 

Be miibarek ada:eı, eğer sana zami hadde yaklaşmaktan çok kırk, elli bin tayyarelik bir mal-
yazdan, yaz manzarnlanndan bu uzak olduğunu söylemek 13zım- zen:e stokuna, yüz binlik bir tay-
kadar gına geldiyse, canım ya'7" dır. yareci ordusuna malik bulun • 
buradan bir an önce defolup gıt- Bu yazının hazırlandığı tarihe mamakt:ıdır. Ve bundan dolayı, 
mesi icin, Aşık Garip gibi, malı- kadar Londraya karşı yapılan harbin, 1- :ıva silihı ile bitiı·ilme-
zun mahzun diller döküp me k en büyük Alınan hava taarru _ sine ciddi surette teşebbüs edi -
10.l meliıl dövüncceğine, o ço :runda ancak bin kadar tayyare leeek ı:ünlerden uzak bulundu -
sevdij(in kışa bol bol ve doya do- kullanıldığı anlası\ıyor. İngilte- ğumuzu söylemek kabildir. 
ya kavuşmak için, topla lıılını, reye yapılan en büyük taarruz _ Ve bizim görüşümüze göre, 
pırtını buradan 1>oy\a Groenlan - da dört yüze yakın insan öldü - iki taraf, işte böyle bir hava or-
pırtını buradan boyla Groenlan- ğü, bin beş yüz kadarının yara- dusunu ne pahasına olursa ol -
kimolarm hayat ve aşklarını da !andığı ve Londrıınuı hemen he:r sun elde etmek için bu kışı ge-
uzun uzun tetkik eder ve bara- tarafında, bilhassa Times nehri- çirmej;,e bazırlruınıakladırlar. 1941 
ya döııfuıce ora.vu. ait bir de mü- nin pek mühim olan iki kıyıla- yılının ilk altı ayında, muhtcme-
keınmel ve Jllllfas.sal roman yıı- rındaki tesisatında geniş hasar _ len yaz mevsimi gelecek nesille-
zarı;ın! lar vukna getirildiği halde, hava rin lanetle anacakları korkunç 

Hiç, İstanbuWıı oturan bir in- silahının tam olarak ktıllanılma- sahnelerle karşılaşmayı göze al-
san, kömürcü, oduncu, hanının- dığı iddiası belki bir çoklarına dırnıak icap ediyor. 
eı, sinemacı, işkembe çorbacısı, tulıaf gelir. Bunnnla beraber, bir noktaya 
sucukçu, paetınnacı ve nihayet Hamburg gibi AlmanJ'.amn en daha işaret edelim ki Alman 
salepçi, boaacı filin olmadıkça mühim bir merkezinin Ingiliı - taypreciliği, epey zamandanbe-
yamı gitınesiee sevinir mi? !er tarahndan harabe haline ge- rL Inı;Itcnnin karşısına 1500 -
Hoş, yazın da henüz gHtiği, mit- tirildi;, bilindiği halde, hava si- 2000 t:ıyyarclik bir kuvvet hı -
tiği yok ya! H&la süren sıcaklara lalılarınuı azami randıman vere- rakarak, Avrupanın baska bir 
bakılırsa galiba plajlar. kasım - cek ölçüde knllanılınamış oldu - isti.kametine doğru yavaş ya -
dan sonraki pastırma yazında da ğunu söylemek de, yine bir çok- vas kaymakta, Garp Avrupasın-
m.isafir kabul edecek!. !arma tuhaf gelecektir. Falı.at ne dan başka taraflatda toplanmak-

alun hakik t b d ı tadır. Günün vaziyet ve şartla -
OSMAN CEMAL KAYGILI 

DALGA UZUNLUÖU 

T.A.P. 31.79 m. 9145 Km. 20 Kw 

T.A.Q. 19.47 m.15195 Km.21} Kw 

1648 m. 128 Kın. ızo Kw. 

16 Eylul Pazartesi 
7.30 
7.35 

8.-
8.10 

8.20 
8.30 

12.30 
I2.ti5 
13.20 
14.-

Program 
Hafif mu.siki (pt.) 
Ajaııs Joabe-rleri 
Ev icadını - 11emek listesi 
Hafif musiki devamı 
Kapanış 

* 
Program 
Türk miizüii 
Karışık vrogra.ın 

l{apanı.ş 

* 
Program 
Oda müziği (pl.) 

(p!.) 

Rııclııo caz orkestrası 
Müşterek ve tek şarkılar 
Ajans ve Saat ayarı 

yap , a ıı er ... 
Hava silahının, onun kıymeti- rının anlatiıklarına bakılırsa AJ-

ni bilenleri.n elinde, bir harbi se>- manya, uzak veya yakın yarın -
na erdirmek ku<'.retini tekrar et- !ara kuşı tarafta yer alması mııb-
meğe artık hacet yoktur. temel olanlara karşı yeni bir ha-

Harbin, hava silahının tesir ve rekete hazırlanmaktadır dene -
bilir. ' tazyiki ile bitebileceğini kabul 

etmemekte hiila inat eden bed - .,,,,;T Ha7nn ERGÖKMEN 
bahtlar kaldı mı, bilmem .. Am -
ma, bunlarla birlikte herkese 
şunu bir daha tekrarlamak !a
z.mıdır ki, karada, denizde mü -
dafoada kalıp havadan düşma -
nm ku.vvct ve mukavemet kay
naklarını tahrip ederek harbi ka- J 

z:ınmak mümkündür. 
İşte bugüu har" mukabelei 

bilmisil tehlikesine rajimen ya -
vaş yavaş bu birimde inkişaf te
mayülünü gösteriyor; iki taraf 
da harbiı hava tazyik.lerile cin -
saniyet, medeniyet» deı:liğirulz 
cer<'evenin dışına cıkararak kar-

İstanbulun en şık 

SİNEMASI 

ÇARŞAMBA AKŞAMI 

yeni sinema mevsimine 
başlıyor 

-
~.NN ~OT~ ERN -

llNllA DARNELL 

~iZAH 

- Plyaııgod~ lmsae&blleee.timl ..ı.

lım l<esll.. Bir l>Uet almak ıa.ım.. 
- Bilet alman için de plyankoda. 

kaza uman tazım~ LkJ eki.im .• 

Dün sut 15 te Fenerbahce 
stadındıa vaı:ııian Türkiye ati& 
tizın birineilikJ.eri alınan n&

ticeler ~: 
200 METRE: 1 - Melih 23 2/11 

ist., 2 - Sami~ 2/10 Eskişehir, 
3000 ME'IlBi: 1 - Hüseyin 16.l 

3/10. İstanbul, 2 - MustafA 16.6 
8/10 Ankara. 3 - Behzat 16.511 

800 Iıf!ETRE: l - Rıza Maksut. 
1.59 6/10 İstaııbul, 2 - Kemal 
2.02 5/10, Kocaeli, 3 - Galip 2.ta 
4/10 AııS:ara. 

400 METRE MANİALI: 1 -
Fai:iı: 58 !i/10 İst., 2 - Neriman 
61 1/10 Tut., 3 - Raşit 61 3/ll 

'ÜÇ ADIM ATLAMA: l - Yav
ru 13,7'/ m İstanbul, 2 - Abdur
rahman 13, 4ı6,5 m, İst., 3 -
!Münir 13.~ m. ist. 

YüKsEK ATL.NMA: 1 - jer
ıfi 1,80 m. Ankara. 2 - Pulat 
l,'75. m. Ist., 3 - Fail< 1.75 rn. 

CIRIT AT.MA: 1 - ~1elıh 53,65 
m. Ist., 2 - Kemal 53,40 m. 3 -
Serif 52,24 m. İstanbul. 

DISK ATI.~: 1 - Arat 40.25 
m. Istanbul, 2 - Yavru <15,72 m. 

BALKAN BAYRAK: Bu mü -
sabakava kuvvelce biribirine 
müsavi iki takım ııirdi. 

1 - (Rıza, Ahmet, Halit. Cez
ımi) dt>n ıınürekkep A takımı de
rece: 3.32. 3-10. 

2 - (Ahmet, Osman. Fikret, 
Turan) dan mürekkep ı3 talamı 
derece: 3.36.6-10. _..,..._ 

Marmara Kürek 
Yarışları 

Umumi ta.snifte İs
tanbul birinci, İzmit 

ikinci oldu 
İzmit, 15 (İkdam muhabirin -

den telefonla) - Denizc:iJ.ik Fe
derasyonunun İzmitte teşkil et
tiği deniz yarı.şiarına dün de de
vam edilmiştir. 
Müsabakaları seyretmek üze

re kesif bir kalabalık sahile top
lanınuıtı. Seyirciler ara!mda b~ 
ta Amiral Şükrü Okan olmak 
üzere diğer birkaç Amiral ile, 
~eraller ve İzmit emniyet mü-
dürü de bulunu:yordIL 

MOSABAKALARIN 
NETİCELERİ 

Teklerde ve 2000 metre üze -
rinde yapılan ilk yarı;;;ta Güneş 
l<>/14 ile birinci, K.ai'ııtspor ikin
ci gelmiş, BeJNooz müsabaka ha
ri<;i olmuştw:. 

Ilti çiftelerde: Birinci, Galata
saray 15/12.. 

4 çiftelerde: Birinci, Galatasa
ray 11/55, ikinci Kairıtspor 12/50. 

Şanıil.erde: Birinci Mahmut 
(Galatasaray), ikinci Burhan, ii,
<;üncü Eyüp. 

Müsabakalardan sonra yapılan 
umumi tasnü neticesinde İstan
'bul 16 puvanla birinci, İzmit 10 
l>Uvanla ikinci l(elın~. Aşrıca 
da Galatasaray Marmara kupa
sını alrruş, yarışları muvaffaki -
yetle bitirenlere de Amiral Şük
rü Okan madalyalar dağıtmıştır. Bu anlaşma Sovyetler Birliği 

ile Finlandiya arasında doğru 
yolcu ve eşya münakalesi, Fin -
Jandiy a yolu ile Sovyetler Bir -
liği ve İsveç arasında transit mü
nakalesi ve Sovyeller tarafın -
dan icar edilmiş olan Hangö ya
rımadası ile demiryolu münaka
lesi hakkında hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

* BWtreş, 15 - (D. N. B.) Campi
na garında bir marşandiz b:eni bu
gün garaj hattt üzerinde bulunan 
bir kaç lok:omotlfe çarpmıştır. Biri 
ölü ve beşi ağır olmak üzere 14 ya
ralı olduğu ı·esmen bildirilmektedir. * Stokholm, 15 - Blr İsveç aske
ri tayyaresi, bir talim uçuşu yapar
ken deniuo d\işmüştür. İçindeki dört 
kişl telef olmuştur. (A.A.) 

18.-
18.05 
18.40 
19.10 
19.45 
20.-
20.30 
20.45 
21.10 
21.30 
21.45 
22.30 
22.45 
23.25 
23.30 

Fasıl Heyeti 
Konuşma 
Dinleyici istekleri Kadınlar Oteli - . AH! N E K AD 1 N ! .. 

inat Ahmet Paşa, tam isminin 
eri idi. Yaptığt bir hücumla Ga
ziler kapısı ile Pekelikapı arasın
da büyük bir gedik açmıya mu
vaffak oldu. 

Ahmet Paşa, hif!ımlar kazdır -
mıstı. lii.ğıınları atarak kale be
denlerini uçurdu. AITTr topl.arla 
da döıtdü. Türk harp gemılerı de 
denızdeıı ateş ediyorlardı. 

Kale bedenleri yıkılınca Türk 
diliıvcrleri hücum ile gedıkten 
içeri daldılar ve kale burclarına 
çıkarak tutundular. !talyanlar, 
İngilizkr. Almanlar Türk aske -
rini burclardan atmak ıcın şıd -
detli ve kanlı muharebeler ver
diler. 

Fakat, Türkleri sökemediler ... 
Şövalyelerm bü tun kanlı hü -
cun1ları akim kaldı. 

Türk askerı tutunduğu yerde 
perçınlenmışti. İşte; bunun ne -
ticesi Rodos fctholunmuştu. 

Llıkin Rodosun kiımilen elde 
edilmesi için daha çok kan dök
mek lazımdı. 

Çünkü, şehrin taş binalan, 
dar sokakları, kemerleri, Şöval
yelerin fedakarlıkları nazarı dik
kate alınacak kadar mühimdi. 
Bunun için Kanuni Süleyman 

Keman ve viola diiolan 
Radyo gazetesi 
Radyo orkestrası 
A;aııs haberleri 
Dans müziği ( pl.ı 
Y cınnlci program 
Kapanış 

im:• YAZAN : M. Sami Karayel - e 

KANUNİ SÜLEYMAN 
VİYANA KAPILARINDA 

Tcfri/uı il/o. 8 ====== 
vezirlerile müzakc>reye girişti. ırza. mala, mabc>tlere tecavüz 

Şövalyeler, Klıselerde, dar so- ettiklerini yazarlar. Lakin bun-
kaklarda, evlerde muharebeye larm isnattan ·başka bir şey ol-
hazırlanmıştı. matlığı filen sabittir. Çünkü, ka-

Kanun1, vezırlerile mii2akere le teslim olunduktan sonra, Şii_ 
ettıkten sonra, Şövalyelere şu valyeler mallarını alarak gemi-
teklifle bulundu: !ere binip gitmişlerdir. Hanınıer 

_ Eğer, teslım olrnazsan:z... tarıhı, Hırıstiyanlıi'ıı müdafaa 
bütun seh"' sekencsile. ve her zımmında bir takım hezeyanlar . 
varlığı ile altüst ed.eceğnn .. Tes- <loğurın'.. Hepsı uydurmad,ır .. 
lım omugunuz takrur~e ısteyen- Hırıstıyanlı.k gayrctile yazıJm:ııı-
ler adayı terkedip selamete ere- J tır. 

Türkler, Rodosun fethinde ta-
bilirler.. il ti · k' 

Nihayet, Şövalyeler, Pa<lişa- 1 marn e şar ara rıavet ar ol -
hın bu teklifini ka.bul etmışler - muşlardır. Kimse incinmemmiş-
di ve Rodoı;u teslim ettiler (K tir. 
929). Rodr.ısun fethi garip bir hadise 
&ıdos muhasarası ve muhare- vücude getirmişti. Şehzade Cem 

heleri bes ay devam etmiştir. [ Sultanın 'Rodosta Şöval~·eler e--
Avruı:ıa müverrihlerınden ba- ı !inde mülteci olan oğlu esir edil

zılar• Rodos fethinde Türklerin m1o1ll. 

FİLMİNDE 
Ayrıca her hatta: 

FOX jURNAL 
en son h~vadis filmi 

numaralı bileUer bugünden 
alınabilir. Tel: 40868 

Kanuni Süleyman, bu, mill -
teci Şehzadeyi derhal katlettirdi 
ve kızı ile haremini İstawbula 
y<:ılladı. 

Cem Sultan, kardeşi Bayezit 
Veliden kaçaran Rodos Şövalye
lerine il lica etmişti. 
Şehzade Cem, sözde Rodos ı;;ö

valyelcri vasıtasile Runıeliye ge
çirilecek ti Oradan kardeşi Ba -
yezit üzerine yürüyerek salta
natı ele geçırecekti. 
Şehzade Cemi aldatan Rodos 

hükUmeti ne Runıeliye geçirdi, 
ne de salıverdi. Senelerce esir 
edP.rek kalelere hapsetmişti. 

Cem, nihaYet Hıristiyan diya
rında vefat etmişti. Oğlu da Ro
dos Sövalyelerine iltica eyle -
:ınişti. 

İşte; Kanuninin Rodoos fethile 
eline geçen Şehzade, Cem &ıl -
taıun oğlu idi. 

Kanuni'nin bu Şehzadeyi 
katleyl~ğinin sebebi vardır. 

Cem Sultanın Hıristiyan diya
rına ııeç.rrıesi dolayısile Bayezit 

1 devri çok kargaşalk bir vaziyet l arzetmiştL 

MELVYN DOUGLAS-VİRGİNİABRUCE 
nin Fransızca sözlü şahane temsilleri 

GWümsiyeceı. ... Gülecek ... Jtabkahalara boğulacaksınız ... 
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Bir eınic, ericelı: detil. 5 - Pat!OJ"C). 
maddelerden. 6 _ Yarım, bir emir. 
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dan birine mensup, körlilk. 3 - ~ 
iiıt ilzerine kaydeden, rutubet. • -
:ıı;anaaı ıetfria. 5 - Dilnya, bin• y.. 
p>eı. 5 - Uzaktaki ~eyler için kul

lanılan bir tabir, beyin, 7 - Eski

den bokka ve ltalem kutusu <>larak 
kullanılırdı, vidah çivilerin &irinüa 

ve- çıkıntısı, 1 - Yüzümüzün sU... 

ı.,..;ncıen, - kenarındaki ev. g _ 

~ecelı; ;ekilde. 
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Kesik baş'ın esrarı Rumen-Bulgar 
Anlaşması 

(B~tarafı 1 inci sııvfadaı) 1 
lıeUerinin meydana çııkınasın -
san korkan ana ve bı>ba taraiın
dan öldürülüp bu cinayetin iş -
lendiğini kuvvetle tahmin ede -
rek ilk tahkikatlarını bu cephe
den yüİ>ütmili;lerdir. Mütehassıs 
2abıta ve adliye mensupları; ka
til ana ve babanın, çocuji:un iba -
şını güV<lesinden cinsiyetinin ta
nınmaması için ayırdıklarım ve 
ibu kurnazlığı bulw,lanndan da 
katillerin herhalde münevver bir 
zümreden olacağını söylemekte
dirler. Tahkikatı idare edenler -
den ibiri dün akşam bir mulıarri
rimi2e şu izahatı vermiştir: 

•- Qehrimi2de her gün vu -
ilma ı:ıelen d-Oğumlar ebelerin res
mi defterlerine kaydolunmak: -

Rumen 
kabinesi 

(Ba#4m:fı 1 inci m!/fa.da.) 
n, Sturd2a bark.iye nazın, Va -
siniclıi mesai nazırı, Maras zi -
raat nazırı, Drag<ami milli iltt:i -
sat nazırı, Leon maliye =ı. 

Pek yakında ibu mevzu ilierin
de bir tebliğ ne:şl"edilecektir. 

OJU>mroN TENSİKİ 

Bükreş, 15 '(A.A.) - Rador a
jansı bildiri:yor: General A.nto -
neslııo, son hıldiııeleri gö"1inünde 
tutarak, ordunlm yeni ve müm
kün o.ldııılu ikadar umumi esaslar 
dahmnde derıha1 tensikine te -
vesslll ıdihnesini emreylemiş -
tir. Serviııler modern hale lkcnu
lacak:tır. 

General Antoneslro keza ordu
nun zamanm :icabına göre, yani 
dünkü silahlarla değil, yarının 
siliıhlarile clıCiğüşecek vaziyette 
talim edihnesi icin de direktifler 
vermiştir. 

BÜKREŞ ASKERi VALİLl(;İ 

Bükreş, 15 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: General Dimitri Po -
pesko Bükreş askeri valiliğine 
tayin edilmiştir. 

Askeri Vaziyet 
(Ba$taraı 1 inci sayfada) 

len Alman tayyarelerinin 48 
tane olduğnnu bilılirdiğine 
göre ~ hüctmıun kesafeti 
anlaşı.lmaldadır. Almanların 
Fransa, Belçib ve hatta Po
lonyada tatbik ettikleri, düş -
man şehir !erinde panik çı -
karma bombardımanlarından 
fngilterede h~bir netice ala
mamıştır. 
Diğer taraftan, İngiliz ba

va kuvvetleri Berlin dahil ol
mak iizere Alman i•gali al -
tındaki bütün askeri üsleri 
müessir bir şekilde bembala -
maktadır. 

Bülba; cereyan etmekte o
lan hava muharebeleri kat'i 
aeticeyi elde etmekten uzak
tır. Bu karşı.lı.ldı akınlar ya -
kın &iinlerde tam korkunç 
malıiyetini ortaya koyacak o
lan büyük hava muharebele -
rinin ba~langıcıdır. 
Mü~ İngiliz mnkave -

meti, başta Amerika olmak ü
zere muhteli~ menl>alardan 
takviye edilerek kuvvetlen -
dikçe bu denemelerin daha 
ciddi bir mahiyet alması ta -
bil olacaktır. 

Bugünkü vaziyette Alınan
ya daha büyük hava lmvve -
tine sahip olduğu halde ni -
hal zaferden henüz uzaktır. ... 

tadır. Bunların defterlerinden a
lınacak şüpheli adresler frzerin
de ta.hitikata .geçilip hangi aile -
nin "OCU~un mevdan<la ,buJun
madıüının 2abıtaca tesbit edil -
mesi gayet kolaydır. İışte ık.ati! 
ana, baba .bu kolay lığı takdir e
derek QC>CUğwı kız ıııu, enlı.ek mi, 
olduğunUJl tanınmaması ve bu 
suretle tahkikatın ;..kfil olunma
sı için başını vücudundan ayır -
mJ:Şlardır. Yoksa; ibuna lii.zum 
<7Örııneden çocuğu öldürüp deni
ze ataıbilirlerdi!.. Gövdenin her
halde bir kuy;uya atıldığını ümit 
ediyoruz. CİVardaki tekmil ku -
yuları b~ araştırdık. T~ -
ıkatı.mı.z ehemmiyetle devam et -
mektedir .• 

Kabataşda bir 
ev soydular 
(Baştaraf\ 1 inci acyjada) 

şamki ~i bir32 il;erek kevif ol
du!ktan oonra 10 Yasındaki oitlu 
ile beraber odasına gidip yatmış
tır. Fa:&.ıt ıı:ece varıs1 ııezmeden 
ıı:elen karısı ve kızları eve airdil<
leri zaıınan birdenbire sasırıp 
ka1mıslardır. Çünkü her taraf 
danınadağınıktır. Dolaplar \kans
tırılm.ış, sandıklar acılıru.s. kon
sol j!'i)zleri çekilmiş ve 'bütün 
bunların kinde ne var ne yoksa 
hepsi :vok olmustur. 

Hatta ba.ba ve oğlunUJl yat
tı.klan odadaki ı;ıardrobun i<;iı:ıde 
ibulunan bütün elbiseler bile 
kaylbolanustur. 
Kadın ve kızlan Saıffetle ojilu

nun vattıJtlan odaya korku ile 
'l!irdiltleri zaman onları her sev
den ibi:lıaber horul, 'horul uvux 
bulunmuslardı.r. 

Saffet uyandırılmış ve der
hal yukarıdaki düğiln evine ha
llıer verilmiştir. Tesadüfen dü -
künde bulunan eınnivet müdür
lüğü erkanmdan biri de:vhal tah
ıkikata başlamıs ve yapılan aras
tnımada meı,:hul hlrsız veva hır
sızların arka taraitaki bahçeden 
j!ek!ikleri ve bahçe kapısının ca
mını kırarak içerid<ıki sürmeyi 
açtıkları anlaşıl:mıştır. Evdeki 
düğünü fırsat bilen ve Saffetle 
oğlunUJl uvuduJdarı odayı bile 
soymaktan çekiımı:iyen bu cür'
etkar hırsızların herhalde Saf
feti tanıyan ve bilen kimseler 
olduiiu zannedilmektedir. Cün
kü Saffetin uvkusunu ve içtik-· 
ten sonra sızdığını bildikleri an
Iaşı1maktad.ır. ----<>---

lnğiltere üzerinde 
( B~tarajı 1 inci sa uf ada.) 

Londraya hücum eden bom -
bardıman tayareleri batı - ce -
nup sahilini kuvvetli bir Messer
schmitt filosunun müzaheretin
de ıreçmiş. fakat derhal yakalan
mışlardır. Bir kenar mahalle ü
zerinde cereyan eden muhare -
be esnasında İngiliz avcıları ta
raiından tardedilen düşman tay
yareleri nihayet ufukta kaybol
muşlardır. Bu muharooeye işti -
rak eden Alman tayyarelerinin 
adedi 48 olarak tahmin edilmek
tedir. 
BUCKİNGHAM YENİDEN 

BOMBALANDI 
Londra, 15 (A.A.) - Bugün 

Londra bölgesinde verilen ikin
ci alarm esnasında Buckingham 
~arayma bombalar dü~mü.ştür, 
lnsanca ltiçbir zayiat mevcut ol
madığı bildirilmektedir. 

ALMAN TEBLİGİ 
Berlin, 1fi (AA) - Resro i teb

liğ: Alman tayyarel'eri 14 eyliıl I 
gündÜ2 ve 14/15 eyh'.ıl gece ha -

Dobruca 
işgale 

Cumartesiye 
başlanıyow-

Sofya, 15 (A.A.) - General 
Gilkcf'uıı idaresinde sivil Bulgar 
akamlarını te!ınsil eden k<ımis -
yonlar buı;(iin cenup Ddbricesi
ne ~irerek Rumen makamla -
rından devredilen daireleri te~ 
tim almıslardır. 

Devir anlaı;ıınQSı mucibince R.r 
men kıtaları cuma günü çekile
cek ve Bulgar lutaları cımıarte
~i eünü .İ$1!ale başlıyacaklardır. 
IS!!al Ü<: merhalede bu avın so
nunda ikmal edilce<!ktir. 

Memurlar ve 1.000 traktör de 
dahil olduiiu halde hizmetlerin 
nornıal bir şekilde cereyanını 
terain için 'hududu geçme anını 
!beklemektedir. 

ltalyanlar 
( B~tarafı 1 inci sayfadaı.) 

hangi bir ehemmiyeti mevcut de
ğildir. Çünkü burada su yoktur. 
Sollumun'Itaıyanların eline :ıte<:
mesi, Italyanların Mersa - Mat
ruha giden sahil yolu boyunca i
lerlemesini bile kolay lruıtır.ınıya
caktır. Çünkü kışlaların ilierinde 
lbulundujiu teoenin bir taraiı u
çurumdur ve iburada motörlü ma
•kinelerin islivebileceği yollar, bi" 
zim tarafımızdan tahrip edilmiş
tir. Bu yolların tamiri ise çok 
'llZUn 2aman alacaktır. 

iNG1LiZ TEBLlGl 
Kahire, 15 (A.A.) - İngiliz 

hava kuvvetlerinin te<bliği 
Doiiu L•bvası Ü2erine yapılan 

bir çok 'baskınlar esnasında de
niz tayyareleri üssüne taarruz 
edilmiştir. Demirlemiş tayyare
ler üzerine boımbalar düsmüs
tür. Rıhtıinda 'büyük bir vanııın 
çıkmıştır. 

Sidi-Omar civarında otarnolbil 
nakliye teceınmüleri arasında 
'Vangııılar vukua getirilmiştir. 
Avni bölgede son iki l(iin zarfın
da otomobil nakliye parklaı·ı da 
ibombardınıan edilmiştir. Y anl(ın
la r 50 kilometre uzaktan görüle
llıiliyordu. Bütün tayyareler üs
lerine dönmüşlerdir. 

Per.embe günü cenup Abika
sı hava kuvvetlerine mensup tav
vareler orta Ha'bcşistanda tava
re mevdanlarına taarruz etmis
lerdir. iimma'da •bir hanııara taırn 
isabet kaydedilmiş, binalarda 
vangınlar zuhur etmiştir. 

Be11berada A vru,pa mahallesi
ne bombalar düşmüştür. Asba 
liman rıhtımına tam isabet kay
dedilmiştir. Gura ve Asmara 
tayyare meydanlarına taarnız e
dilmis, binal:ırda van.ıınlar çrka
rılmıştır. 

vanın kapalı olmasına rağmen 
merkezi ve cenubi Ingilterede ve 
ezcümle Londrada askeri ba -
kımdan ehemmiyeti olan hedef
ler üzerine mukabclei bilmisil ta
arruzlarına devam etmişlerdir. 

Geceleyin Belçika ve Holanda 
ile batı Almanyası üzerinde mün
ferit dü.,man tayyareleri UÇ'IIIW,, 

küçük mevkilerle bir kıtaat te
cernmüü üzerine bombalar at -
mışlardır. Bu tecemmü İngilizler 
tarafından bomba atılan yegane 
askeri hedef olmw,tur. 7 kişi öl
.muş ve 16 kişi yaralanmıştır. 
Maddi hasar ehemmiyetsizdir. 

5 düşman tayyaresi toncu ve 
dafi bataryaları tarafından, 35 
tayyare de avcı tayyareleri tara
fından düşürülmüştür. 5 Alman 
tayyaresi üslerine dönmemiştir. 

Size bir zaranm olmaz ya.hu, 
ben bu kavunl&n çek !>Ok iki saatle 
tüketir, P<J,eriın lmradan, sb. gene 
ak.pnılara. kadar rahat, raha.t. :ı.lı.ş ve
rişinizi yaparsınız! 

- Biz burada. iken, sen o kavun .. 
lan iki günde bile tüketemezsin bu
ra.cb? Onun i~in, va.ktile ~ek araba
m buradan da ken<L'ne jbqka bir 
7oranl 

[ 
Ikdam'ın hiJ..ayesi -----.. ·~-11 

1 
Cemal mllllllhıll 

Bir Kavun Satışı! 
' N•lı.leJen: Osmaft 

.. paaar 7eriae, • sün arabastıe 
fJlı. defa gdmlş o!&n ııeyyar bir ka
"uneuya, aynJ pa.zann da.imi atıcı
lanndan bir, ikisi çıkış17or, kendi 
mtiş1.erRerinden ltir kısmmı, o C"iin 
ona. kaptırmama.& ~ ı:avalliyı ora
dan dehlemek lıs.tiyorla.r, fa.ka.t o da 
böyle boş güriiltillere kolay kolay 
papuç bırakmıya pek yanaşmıyordu. 
Nib;ı.yet berikiler, pa.ı;ardaki kaJa. .. 
bahta. karşı, çızırt.kanlıkJaruıı yük .. 
sek perdeden ve hep blr ~ızda.n art-
1Jrdılar; 

- Her yerde var amma, 'bö1leal 
yok ba.baaam!.. Vay bal kutulan. 
vay! Vay çay tekerleri vay!.. Kelek 
alma. yanarsın. beni pek "°k a.nar
aın.? •• Der.kes kavun sa.tar amma., böy
lesini satmaz! .. Bunlar Mla.mı.n yü
reğini ya.kıyor, yüreiinU.. Alırıun 

böylesini al, karşıda lrelek, burada 
bal!., 

O ciiıı, arab:ıslle bu ııa= Terl
oe Uk defa rebnlı olaQ delillanh, 

baktı ki olnuyacak, ba.Jctı Jti ötekllcr
lıo oes>• 7&"11-.,.0C<>k, baklı ki 
mÜljlerikrln - <lolnuu bi.la on
lara &id]yor. Bir 111iiddcl derbı, de
rin düşündükten sonra blrieıı Ee _ 

vhıdi ve içinden, fi.mili ben 5ize ıös
lerirlm! D<>y1p anbasındal<I lr.avun _ 

l&rdan bet, on ta.ne.sinin 6lrlla.rına 
bıçaimuı ucunu hafifçe ba.iudı, on -
lardan incecik, belirsiz birer çatlak 
~tı, sonra. cebi.ııden çıka.rdıiı yir
mi, yirmi beş kuruş kadar IJfaJJık

tan metelik, 71rm,ilik, ku~ çey
J:ek ne rast celdbse onları. kavnu .. 
Jann sı.rUarm.da aı;ıl.ınış olan ince ve 
bellrsia µtlaJtlardan içeriye hk1J ve 
bıcaiuı uciJ'lıe de bwıları biraz içe

riye itip o ü başladı rene kendi ııs
lfl» ve flvaile baiırmı:ra.: 

- R.eQıtl aa.tıyorum, reçel!.. Tat
mına. keJC'fine para ye;k !.. Bir ala.n 
on &a.ne daha alıyor k:ırdeşlm! •• 

Bu aralık baldın oıplak bir ot
lan ara.baya. yanaştı: 

- K~ bunlar ağa.bey?. 
- Ce7rek amma. SCD ~ifil.ne ye-

di buçuk ver. haydi! 
Kopuk oilan üo otuz para. m:attı, 

beriki de ona içinde bir O<>Yrek olaıı 

olrunca bir kavunu dayadı. 

El> arlık, mesele balledllmiş, koca 
bir uaba dolusu kavun albıwj altıya. 
bağl&WNŞ demekti. öt-~.ıer, bi.la, 
satış ni.raJarını ayuka çıka.nrla.rken 

beriki de ara.basınını başmda. loi.D. 
için ciilüyordu. İki dakika sonra 
bal~ırı çıplak ofla:n yanında., kendi 
,cibı birJ ile tekrar damladı: 

- E;i2<ı birer kavun dalıa ıa.ıa 
ıuradan be! 

- Galiba deminki kavun ook ı.t
lı 9ıktı?. 

- T"tlı ü liif nu be? Mübarek 
Bacı baba lokum.uydu! 

İki kopuk, birer k.avun alıp köşe
yi döndükten biraz sonra. ara.banın 

btı.şına, ayni tipten beş. altı kişi da
ha yanaştı: 

- Çabuk birer kavun, çabuk birer 
kaV\m! 

Beş, on dakika sonra ise, pazar 
halkının yarısı, ara.banın etrafını ku-

' • .., & • 

Ziraat, Orman, Veteriner Fakül
telerine talebe alınıyor 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü rektörlüğünden : 
Yüksek Ziraat Enstitüsü orman, ziraat, vetermer fakliltelerinde ıaıe

be kayıt ve kabulüne 15 ağustos 1!)4{) tarihinden itibaren b&Jlanacak ve 30 
eylOl 1940 gimü akşamına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, :fizik, kimJ'a, cebir, tttrk

çe tahrir ve yabancı dilden cFransu:ca. İ.nıilizce, Almanca dillerden biri> 
bir seçim imtihanına U.bi olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve İatanbulda 1, 2, 3 telrinievvel 9.o Clln
lerinde yapılaca.ktır. 

3 - Enstitümüz fakültelerine ;razılmalt isU:renler ka;rıl ve kabul 
prtlanru Enstitü rektörl!lğü ile vilAyet ziraat, orman, veteriner m!ldllr
lüklerinden tedarik edebilirler. 

4 - Seçim lmtibanı Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde yapıla -
caktır. İstanbulda imtihanın olacağı yer Ziraat, Orman, Veteriner Iftiidür
lllklerine müracaat edilerek öğrenile cektir. 

6 - Sıhhat raporu nümunesi enstitü ve vil.A.yetler Ziraat. Orman, V~ 
teriner müdürlüklerinden tedarik edilir. 

B~ka rapor kdi:ıuı edilmez;. (7169) •«92> 

lstanbul Vakıflar DirektörlUQUnden 
Cinsi Muhammen bedeli 

Kriple kömilril 150 ton 16 lira 180 lira 

Yeni Postahane k~ısında Vakıf Yeni Valde hanına lüzumu olan yu
karıda cins ve miktarı yazılı maden kömürü açlk ek.siltm.iye konnws
tur. İhales:i 27/9/940 tarihine mtlsadif cwna günil saat 15 de İstanbul Va

kıtıar Başmüdilrlilğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır, 

Şartnamesi her gün Levazım kalem.inde göı·ülebilir. (8548) 

Satılık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman isletmesi Bolu Revir Amirligindan: 
1 - Bolunun Karacasu mevklinde isti.fde mevcut 5586 adet muadili 

3463 M 3 30ı desimetre mikap köknar tomruğu açık arttırma ile satılacak

tır. 

2 - Tomruklann baş kesme payları mevcut ve kabukları soyulmuş olup 
hacinı kabuksuz orta kutur üzerinden alınmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış sartnamesi 1\nkara Orman Umum Müdür
lüğünde ve İstanbul, Ankara, Bo1u çevirge müdürlüklerine ve Boluda dev
let orman işletmesi revir funirliğinde .görülebiijr. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 11 Hra 56 kuruştur. 
5 - İsteklilerin yüzde 7,S muvakkat pey akçes] ile 27/9/940 günü 

saat 15 de Boludaki revir ilmirliğine müı·acaatlan. c8668> 

Sovyet - Ruman 
(Baştarafı 1 inci sa11fada.) 

tuikları fakat Sovvet hududunu 
:ihlal etımedilderi bildirilmekte 
ve Rumen tayyareciierıne hu
dut hattını asla geçmsmeleri 
hakkında :kat'i emirler verildiği 
ilave edilmektedir. 

Bundan .baska nota &:ıvvet 
tayyarelerinin de hududu l(eçtik
lerini iddia ederek hadiselerden 
mütevellit mes'uliyetin Rumen 
tayyarelerine yükletilmesine im
ikan olmadığını kav t ve şu su -
retle devam eyl€Jlllektedir: 

Bununla beraıber &ıvvetler 
Birlii'i ile iyi kori1şuluk münase
betlerini muhafaza icin hiç bir 
şeyi esi!'l(emeıınek kararında o
lan Rumen hükUım<ıti 1 ev lUI -
den itibaren hudut hattı civarın
daki ibölgede bütün uçusları va
sak etmistir. 

Keza Rumen hükCınıeti karada 
da Rumen muhafızları tara'fın -
dan hudut hadiseleri ika edildiği
ni de inkar etmekte ve bu hadi
selerin Sovyet :muhafızları ta
rafından ihdas edildiğini bildir
mektedir. 

Bununla beraber, mevzuubahis 
ivi komşuluk münasebetlerinin 
ımuhafazası arzularından mülhem 
olan Rumen hükumeti RUITT1en 
hudut muhafızlarının as'ki\r top
rap tecavüzü halleri müstesna 
olmak üzere silaha müracaat et
melerini resmen yas:ık etmiştir. 

Dckonozof ibu nota <mündere
catım hükı'.ıınetine ıbildireceği ce
vabını vermiştir. 

şattı. Şimdi arabacı bunlara ka.vun 
verip para almıya güç yetL.,iyor ve 
arada bir, keyifli keyifli bağırıyor

du: 
- Duyuldu bunlar, doyuJdu! .• Ha. 

babam ha, tez satalım, yan yatalım! 
Yanm. saat y-a olmuş, ya ol..mam.ış

tı ki araba kamilen ~ldı. Ölekl ka
vuncular hayreUer içbıde bu ma.n .. 

sarayı seyrediyor ve bana bir Sna~ 

verem.lyorlaqlı. Daha. vakltin çok er
ken obnaama raj'mıeu beriki. hay. 
V&D.U\ boynunda.n yem. iorbasmı ~ı

llarıp kamçısını hafif şaJtlattı: 

- Haydi oilum. deeebl 
Araba hareket ederken de öteki

lere dönüp: 
- Erv:Llla.h arkada,ıar, dedi; ben 

size buradan iki saatte ,rideceğimi 

SÖY lem.iştim amma, Alla.lı baba kar 
a.çıklıiı verdJ, ya.n.m saatte kapı

yoı·am işte! 

Ötekilerden biri mınld1ndı; 
- Bu lş'e bir dalgadır döndü am~ 

u:.:ı., aolıyamadık !le olduğunu? 

Beriki, ara.banın bir köşes.inde, 

mahsus saklamış Glduiu içi çc)•rek-
11 bir ka.V1llla onlara uzattı. 

- Dönen dalga ma.J,ra yok aTka.
da..,, alın, b::ıkw, kesin, :ii.fiyet olsun, 
71yin ve şimdiden sonra satarsanı.ı 

böyle mal satın ki ara.bala.rını.z ya.
nmşar saatte boşalıversln? 

OSMAN CEMAL KAYGP"' 

Fenni Sü.ıınetçJ 

NURi ESSiZ • 

Seni, 
Seviyorum 

diye mırıldan~· . 

Şayet bu kolay ve cazip 
güzellik tedbirini kullanır
san:z size de ayni sözü 

söyleyeceklerdir. 
Her genç kız, bu kelimelerin ahen

gini duymak hulyc::ı.sındadır. Buna da 
pek yakında nail olabilirsiniz. Keşfe

dilen bu pek basit güzellik reçetesi 
sayesinde ve yalnız bir kaç gün zar

fında sevimliliğinizi yükseltebilir ve 

cazibeojzi arttırabilirsiniz. En esmer 
ve eu sert bir cildi beyazlatıp yumu
ıatacak ve perestişe lAyik bir bale 

ifrağ edecektir. Keza, soım.u, ~ si
;rnh benlerle dolu bir ı.m tazeleşecek 
ve sa! bir bal alacaktır. 

Bu baptaki mütehassısın bu nasi
hatini okuyunuz: cTıLsflye edllmlş, ta
se kaymak ve seyiinya.ğu:ın cild ü~ 
zerinde fevkali.de yumuşatıcı bir te
siri vardır. Bu iki llDSW', halihazırda 

diier kuvve,lendirLc.1, besleylci ve 

beya:1la.bcı unsurlarla beraber beyaz 

(yağsız) Tok.alon kremi terkibine ka~ 

l'J,ftınluuştır. 3 rün zarfında Tokalon 

kremj cildin.izi, hiç bek1emf\tfğiniz 

bir derecede cüzelleşUrecek ve yu -

muşata.cııktır.» 

Balebli Siinnetçlbaııı 
tonuıu siinnetçl 

Ahmet Temiz 
Adres: Çemberlita,:; Tll•
k:istan ku4a;ı.tbanesi ya
nında No. 3, Tel: 21809. 
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iSTiKLAL LiSESİ 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına devam ' olunmaktadır. 
Şehzadebaşı Polis karakolu arkasında, Telefon: 

~ 

lstanbul Oniversitesi A. E. P. Komisyonundan 
Yedlkule gazhanesinden alınacak kok kömürlerinin İstanbul müesse

selerine ~hliyesi dahil olmak üzere beher ton için 180, Kuru çeşme dePo
lanndan Istanbwdald müeıısı:selere 210 lı:urus ayni mahalden Beyo&lu ci
lıetiııd~lti müesseselere 180 k= tahmin edilmi~. 

isteklilerin lMO Ticaret Odası vesikası ve 167 liralılı: muvakkat temi
ı:ı.atlarile 19/9/G40 per:;embe günü rektörlükte :yapılacak açık eksiltmlye iş· 

tirak etmeleri. 

Sari.name rektörlükte görülür. •8135> 

ista~~u·ı 1e·v'azlni' Amlrİiğf .. ~atınatma ·Komisyônu • ilanlarf . 
~ •• • f • • ...... ,. lj > "'" • • • :o:- .,. 

,, 
Kilo 

3500 Fırın Jmıntı ve Jı:azıntısı. 

2000 Fınn sönmüş kömürü 

Yukanda mlktarı 18Zliı flnn lo
nnb, kazıntı ve :fırın sönmüş kömü
rii satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 
18/9/940 çarşamba günü saat 15,15 
de Tophanede Lv . .A.m.irliğ:i satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Kı

nntı ve kazıntmın tahmin bedeli 52 
lira 50 kuruş, oönmüş kömilrün tah
min bedeli 30 liradır. İsteklilerin 
belli saatte komisyona ıelmelerl. 

(389 - 8723) • Beşiktaşta Saray karşısında yeni 
açılan askert :fırının ke;!i mucibia
ce elektrik tesisatının pazarlıkla ek
siltmesi 20/9/940 cuma günü saat 
l5,45 de Tophanede Lv. Amirliği sa
b.n alma komisyonunda yapılacak -
tır. Keşif bedeli 1216 lira 59 ku
ruştur. Keşfi komisyonda görülür. 
İsteklilerin mühendis veya ikinci 
sını! ehliyeti haiz olduklarına dair 
vesikalarile belli saatte kom..isyona 
gelmeleri. (381 - 8623) 

* 70 ton sade yağı alınacaktır. Pa-
zarWtla eksiltınesi 17/9/940 salı _gü
nü sant 15 de Tophanede İst. Lv. 
Amidiği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Talı:rnin bedeli 87,500 li
ra ilk temjnatı 6562 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(354 - 8405) 

* Beş milyon adet büyük maden! düğ_ 
menin pazarlıkla eksiltmesi 11 /9/940 
salı günü saat 16 da Tophanede Lv. 
Am.irliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tallmin bedeli 8000 li
ra ilk teminatı 600 liradır. Nümune
si komisyonda görülür. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile belli saatte ko-
mis;rona gelmeleri. (313 - 8513) ..,.. 

İki bin adet nöbetc;i muşambası a
lıoacaktır. Pazarlık.la eksiltmesi 
17/9/940 salı günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapJlacaktır. Tahmin 
bedeli 40,000 lira ilk teminatı 3100 
liradır. Nümunesi komisyond:ı görü
lür. İsteklilerin kanunl vesika1arile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(342 - 8318) 

KDo 

64,000 Samal! 

n ,277 Kuru ot 

Harp Akademisi için yukarıda ınlk 
taxı ;razılı .....,an ve kuru ot müt<:
ahlıid nam ve hesabına 17/9/940 sa
b sfuıü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma .komisyonunda 
Pazarlıkla satı.o alınacaktır. Hepsi ... 
nin tahmin bedeli 7124 lira 81 kuru' 
ilk teminatı 534 lira 36 kuruştur. 

Şartna.ınefil komisyonda görülür. İs
teklilerin belli ... atte komisyona gel. 
meleri. (375 - 8515) 

* 
Elli bin adet yerli bezinden un çu-

valı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme· 
si 19/9/940 perşembe günil saat 15,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Talı ... 
min bedeli 38,750 lira ilk teminatı 

2906 lira 25 k=tur. Şartname ve 
nümuncsi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanunt vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(372 - 8572) 

Bir mllyon yirmi iki bin dört yüz 
kilo kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 17/9/940 salı günü saat 
15 de Tophanede İst. Lv. Amirliği 
oatın alına korıUsyonunda yapılacak

br. Tahmin bedeli 61,344 lira ilk 
teminatı 4600 lira 80 kuruştur. Şart

namesi komisyonda gör(.Uür. İstekli .. 
lerin belli saatte komisyona gelm~ 
!eri. (340 - 8316) • 

10,000 çift terlik alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 11 /9/940 sah gü
nü saat 14 de Tophanede Lv. Amirli
ği satın alma komisyonunda yapıl<ı
caktır. Tahmin bedeli 24,500 lira ilk 
teminatı 1837 lira 50 kuruştur. Nu
munesi komisyonda görülür. İstek .. 
!ilerin kanuni vesikalarile belli saat
te komisyona gelmeleri. (341-8317) 

Sirkeci SalkımsÖ
ğüt Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasındaki 
Sergiyi ziyaret ediniz 

- --------------- ·---~-------
İMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 

BASILDIGI YER: SON '.ı'ELGRAF BASIMEVİ 

il·-----------------,• 
o. Denizyollan U. MUdUrlUQU llanıan 

16 Eylôlden 23 Eylôle kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalk19 gUn ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz batlıııa 

İzmit ha.ttma 

Muda.u7a lt.d&ma , 

.......... -
İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

İzmir · sür'&t batımı 
İzmiı· uave poslası 

- Salı l~ de (Ege), pe~mbe 12 de (Ankara) 
ve pazar 16 da (Erzurum). Galata nbtımın
dan. 

- Salı 18 de (Anaforla), cumartesi 18 de (An

talya). Sirl<eci rıhtımından. 
(NOT: Anııfarta vapuru İneboluya kadar gi
d~ir.) 

~ Salı 9.30 da (Uğur), per:;embe 9,30 da (Tay
yar) ve pazar 9,30 da (Uğur), Tophane rıh
tımından. 

- pazartesi 13, salı 9,50. çarşamba, perşembe 

ve cuma lf da ve pazar 8,15 de (Marakaz). 
~ıca cuınarte.; 14 de ve pazar 19 da (Sus). 
Galala nbtımındıın. 

- Pazarteoı, Alı, çuıaınl>a Ye cuma ı,u cıe 
(S...}. Ge.lata rıhtmmıdan. Aynca Çlr§alllba 
20 de ve cumartesi 20 de (Kon;Ja). Tophane 
nhttmmdan. 

- Sab ve cuma 19 da (Sey:yar), Tophane rıh
tımından. 

,_ Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
,_ Çarşamba 15 de (Bursa), cwnartesı 15 de 

(Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 
(NOT: Cumartesi postası İzmire kadar ıı
decektir.J 

- Pazar 11 de (Kadeş). Galata nhtur..ındnıı. 
- POIŞeDlbe l3 de (Tırban). Galata rıhtımın-

dan. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlii malftmat aşapda tele
fon numaralan yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acenteliği Galata Rıhtımı Limanlar Umum 

Galata Şube Acenteliği 

sttkeci Şube Acenteliği 

Müdürlü,ğii binası altında. 42362 
Galata Rıhtunı, Mıntaka Liman 
Reisliği binası altında. 40133 
Sirkeci. Yoku Salonu. 22740 

(8740) 


