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Yıpratma ve abluka 
ile inoiltıreyl mağlup 
etmek kabil mi? 

=====-= 
Alm•nl•r, lı•o• bom• 
h•rdım•nl•ril• Jn,ili" 
lim•nl•rını 1•1ırlp •i•· 
relt Jn,il I • 'e Y 1 •f o• 
h•m rn•tlie•i:t. 6ır•ltmı· 

c•lıııvorl•r; f•lt•I Y• • ~ f 
/nıili:r. 1ı•ll• rnüia •O•I 

lt•rıı•ınJa, ha•• maıı•f· 
f•lt ol•c•ltl•r• ıuph• • 
lidlr. 

• y a:ıan: ABiDiN DA VER 

1 ngiltere"i mağllıp. etmek i· 
çin, Almanya ile Jta):anın, 
birincisi Büyük Brıtanya 

adasına ikincisi Mısıra olmak Ü· 
zere iki' büyük taarruz y~pmala· 
rı Jizım gelir. Eğer, in~lterey.e 
karşı yapılan şiddetli ha,·a bü· 
c:umlarıru büyük bir taarruz ta
ki- etmezse bunu yapamıyorlar, 

• ki. Bu yapamıyacaklar dcnıe ır: 
takdirde, yapabilcceklerı şey, 
• ablukaya karşı abluka• n .• 
.yıpratma harbi• yapmaktan ı· 
baret kalacaktrr. 

Ablukaya karşı ablukayı yapa· 
cak siliih ve vasıtalar ş~ınl?rdır: 

1 - Denizaltı gemılerı, 2 -
Jltayinler, 3 - Tayyareler, 4 -
llücumbotları, 5 - Korsan kru
vazörler. . . 

Bunlardan denizaltı gemilerı 
ile korsan kruvazörler Okyanus
larda da ~alışabilen •ubak ab
luka• vasıtalarıdır. l\olayinler, 
1ayyarcler, hüt"unıbotları ise, 
yalnız Büyük Britanya .adası et
rafında mücadele cdebılen .ya
kın abluka• silahlarıdır. Bunlar
la yapılacak bir ablukanın l"._"İ· 
rini, şimdiye kadar al~nan n~tice 
üzerinden kısaca tetkık edelım: 

Büyük harpte, ayda muntaza; 
man 600 bin tondan yukarı gemı 
bat.;ıldığı takdirde, İngilterenin 
aman diyeceği hesaplanmıştı, 
İngiltere, bu harp için, eski tec· 
rübelere dayanarak daha iyi ha
zırlandığı gibi, elindeki deni~ ~i
caret filosu da pek kuvvetlıdır; 
1939 senesi başında İngiltere ile 
dominyonlarmın ticaret filosu 21 
milyon 210 bin tondu; bu mıkda· 
ra Norveçten, Hollandadan, Da
nimarkadan, Bclçikadan ve Fran· 
sadan alınan 500 tondan büyük 
10 milyon tonluk gemiyi de ili· 
ve etmek gerektir. Ayrıca, bir 
hayli Alman ve İtalyan gemisi 
de müsadere edildiği gibi açık 
denizlerde, bütiin bitaraf gemi
ler, İngiltere hesabına çalışmak· 
tadır. 

Almanlar 17 Ağustosa kadar 
5 milyon 78 bin tonluk İngiliz ve 
inıdlterenin cnırinde çalışan ge
mi batırdıklarını ve ay~ıc.a 1 
buçuk nıil) on tonluk ge~ıu~ı a
f ır hasara uğrattıklarını ıdd~~ e
di) orlar ki bu rakam ~ok mu ba-
l . - 1 d B•ınun 3 nıılyon 725 aga ı ır. . 
tonunu harp geınileri ,.e ma:yın-
l<r batırmıştır. . . 

İngilizlerin her hafi~ ısı.m 
zikrederek ,·erdikleri zayıat lıs-

b .. ·· harp '·ılı trlerine göre de utun . , . 

B•tmuh•rrlrl ı A8IDIN DA.VER 

Mühim bir proje hazırlandı 

ARAZİ iHTiLAFLARINA 
-
NİHAYET VERİLİYOR 

Kanun • • 
pro1esı 

Topraklarımızın tapulama isi· 
ne ait mühim bir proje hazır!..: .. 
mıs. Büyük Millet Meclisine ve
rilmiştir. Tapulama kanunu sı>
nu .ııelmiven arazi ihtilaflarına 
son verecektir. Kanun topraJı: 
yüzünden kav.ııaları, cinayetleri 
ortadan tamamen kaldrracaktır. 

Tapu ve Kadastro umum mü· 
dürü Halid Ziya veni kanun hak
kında demiştir ki: 
•- Gaııri menkule taalluk e

den meseleleri idari şekilden zi
ııade kanun ııolile, ııani kadast
ro ile halletmek en kestirme bir 
ııoldur. Bir taraftan da memle. 
ketin başlanmış olan kadastrosu
na devam edeceı;iz. 

Biliyorsunuz ki, vatandaşların 
pek çoqunun elinde topracjının se
nedi ııoktur veııa dedesi namı
na muteber olan fakat veraset i· 
Jdmı alamamak, intikal muame
lesini yaptıramamak yüzünden 
bu araziııi kendisine mal edeme
miş toprak sahipleri pek çoktur. 
Biz hazırladııjımız tapularM. ka-

( Arkası 3 üncü. saııfada.) 

SABIK KRAL KAROL 

Kral Karol 
Taarruza 
Uğradı! 
---ı• 

Birkaç yüz Lejyc. 
nerle Karolun mu
hafızları çarpıştı 

Bükres, 8 (AA.) - D. N. B. 
bildiriyor: . . •. 

Meclise verildi 

Tapu ve Kadastro umum müdürü 

HALİD ZİYA TÜRK.KAN 

/ Macarla
rın işgali 
ilerledi 

• 
B•şvekil Tele ki ilhak 
edilen araziye gitti 
Budapeşte, 8 (A.A.) - Genel 

Kurmay Başkanlığı tarafından 
saat 20 de tebliğ edilmi,ıir· 

Macar kıtaatı 7 eylitl için tes
bit edilen yürüyüş hedeflerine 
varmışlardır. Macaı kıtaatı E -
lesdszilagy, Somlyoszıla.ızy, C>eh 
Benedekfavla, Dragosfala, Csic • 
so, Gvcnı:yfalya'dan ,.e Nagy>
zamos'un cenubundaki B<ırgo da
J!ının tepesincien geçen hat üze
rinde bulunmaktadırlar. Ahali 
her tarafta kıtaatımızı tezahü . 
ratla karşılamıştır. 

Budapeştc. 8 (A.A.) _ D. N. 
B. Baş,·ekil Kont Teleki bu sa -
bah Grossworck'ine gelerek as . 
keri ve sivil makamlarla temas -
larda bulunmuştur. Başvekil, 
Buradan, Macaristana yeni ilhak 
edilen mıntakalarda seyahatine 
devam edecektir. 
Budapeşte, 8 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Genel Kurmay Başkanlıının 

tebliğ ettiğine nazaran Macar 
kıtaatı saat yedidenberi bugün 
ışııal edilecek araziye doğru iler
lemektedirler. içinde 1 milyon 158 tonu Ingı -

liz olmak üzere takriben 2 buçuk 
mil) on tonluk gemi batmıfl>r. 
5 milyon tonluk mübalagalı ~
man listesini kabul etsek hıle 
Almanların batırdıkları gemiler, 
•'·da vasati 450 bin tondan daha 

Te-ncşvar'dan haber verılcliııı· 
ne ~öre. bir kac vüz leivoner. 

(Arkası 3 üncü saufada.) _ ___:. ____________ --

' · ·t· da eksiktir. Hakikatte ıse 1 ım~ 
daha Jiyık olan İngiliz listcsın~ 
nazaran, Almanlar ayda. vasatı 
220,000 tona yakın gemı batır· 
mışlardır. . 

Bu rakamlar, yalnız de~~·I~· 
!arın batırdığı ıemiler degıldı~
Her türlü silahlarla batırılan ~ı
caret gemilerinin tnnum tonaJı
dır. Denizaltı gemilerinin batır· 
dıkları gemiler hakkında ayr~ 
rakamlar göremedik. Demek. kı 
bugiine kadar elde edilen netıce, 
İngili71ere aman dedirteceği ge· 
çen harpte hesap edilen 600 bin 
tonun iiçte birinden ibarettir. 
Şunu da ila\'e edelim ki harbin 
başındanberi İngiliz tezgahların· 
da l mil~·on tonluk ticaret gemi· 
si yapılmaktadır. Bunların bir 
Yılda ikmal edildiklerini kabul 
edersek İngilterenin 1 milyon 
340 tonluk zayiatının 1 milyonu 

ı Arkası 3 üncü saııfada. ) 
ABİDİN DA VER ı 

Dünkü Spor Hareketleri 
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Dünkü maçlardan bir ensıa nt~ne .. (YAZISI ;;ı üncüde) 

PAZARTESi • 9 • EYLOL • 1940 

Cenubff 
Dobruca 1 
~~~ .. ~~~-

8 u l gar hükumeti 
Romanyaya 550 

milyar Leva verecek 
• 

Bulgarlar 15 Ey-
lülde devlete ait 
binaları ahyor 
Sofya, 8 (A.A) - Bulgar A· 

iansı bildiriyor: 
Kraiova anlaşmasına tevfikan 

Romanya 1912 hudutları dahilin
de cenubi Dobricenin tamamım 
ter>ketmektedir. 

Telg. lst•nbıal ikdam• Tel. 'Zlll3 

Anlaşmanın seraiti şunlardır: 
1 - Anlaşma tasdik edilir e

dilmez Bulgar askeri komisyon. 
ları Rumen kamisrnnlarile is bir· BiR İNGiLİZ MEYDANINDA UÇUŞA HAZIRLANAN TAYYARELER .. 

liiti '·aparak mahallinde yeni 
hududu sıhhatle tavin edecekler
dir. 

2 - Sivil makamlar mümes -
sili eri 15 ev hilde Dobriceve ııi· 
rerek devlete ait ve umumi bi
naları işııal edeceklerdir . 

3 - 2 Oeyl(ıJ sabahı saat 9 da 
Bull(ar kıtaatı hududu geçerek 
10 l!ÜD zarfında cenubi Dobrice
vi işgal edeceklerdir. 

4 - Anlaşmanın tasdikini ta
kibeden üç ay zarfında cenubi 
Dibricedeki Rumen ve si.mali 
DobricedC"ki Bulgar ahalinin mec 
buri mübadelesi yapılacaktır. 

5 - İki memleketin sair mın· 
takalanndaki ahalinin mübade-
• esinın bir ene zarfında yapıl -
01ıası ihtiyari olacaktır. 

6 - Bulear devleti 450 mil -
··ar leva muadili bir mebl.W !ev 
olarak Rumen hükıimetine ver
meyi t~ahhüt eder. Bu para bi· 

(Arkası 3 üncü ıa11fada) ---

INGILIZ HOCUMU ._ ... ___ ---
Almanya ya 
şiddetli hava 
akını yapıldı 

---ı•---

Berlin de lngiliz t;yyare-
lerinin taarruzunı uğradı 

Londra, 8 (A.A.) - İngiliz ha
va nezareti tebliği: 

Bombardıman tayyarelerimiz, 
fena rı;iyet şeraitine ve şiddetli 
müdafaaya rağn,en işgal altında 
bulunan Mans limanlarındaki 

sevrüsefere karşı muayVen hü -
eıımlar yapmışlardır. Calais'de, 
'bombalar, havuz limanı methali 

(Arkası 3 üncü saLfacia) 
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ltalııan Mütareke komisyonun ıın faa!iııette bulunduqu Berut 

ltalyanlar Gamelin, 
Suriyeye Reynove 
Göz dikti Daladye 

---·---
Fransızların Suriyede 
ki harp malzemesini 
İtalyanlar tahrip ediyor 

Kahire, it (A.A.) - Reuterin 
Kabirede salahiyettar ınahfiller
den öğrendiğine göre, Fransada
lri Alman Mütareke Komisyo -
nunun bir delegesi, 28 Ağustos • 
tan beri iıisı Beyrutta bulunan 
İtalyan ınütareke komisyonunun 
taleplerini takviye için, pek ya
kında Surlveye gönderilecektir . 

Komisyonun hakiki hedefi, 
tayyareden başlayarak tanklara 
ve toplara kadar btitiln harp 
malzeme.inin tedricen tahribi ve 
kaldırılmasıdır. 

Salfıhiyettar mahrillerde bildi
rildiğine göre Suriye uzun müd
det mukavemet edemh·er~k bir 
hale gelince, İtalyanlar ınemle· 
keti işgale teşebbüs edebilecek • 
lerdır. Eğer bu teşebbüs muvaf
fak olursa, Fransa ile Suriyede 
halen meHut hürriyet heyulası 
arasındaki bütün müna;ebet or -
tadan kalkacaktır. 

---·---
Peten hükumetinin 
emrile 
mevkuf 

bir ~atoda 

tutuluyor 

DALADYE ve GAMELİN 

Cenevre, 8 (AA.) - D. N. B. 
Vişiden bildirildiğine ııöre. Fran· 
sız başvekillerinder Daladye ve 
Revno ve sabık Fransız basku-

( Arkası 3 üncu saııfada.) 

AMERiKAN 
MUHRiPLER! 
KAN ADADA 
lngiliz bahriyelileri yeni 
gemilerle mınevrı yaptı 

Ruzvelt yapılan ten
kitlere cevap verdi 
Kanadanın şark sahılinde bir 

liman, 8 {A.A.) - Reuter: 
Amerika Birle ik Devlefüri 

tarafından in;ııltcreyc terked. -
len torpido muhriplerine yerl~
tirilecek olan İngiliz bahrıyelile
rini hamil !bir İngiliz ,·apuru, 
buraya ı:elmiştir. 

Bu torpido muhripkrinden bir 
kaçı, mane\'ra mahiyetinde se • 
yirler yapmışlardır. Bu seyirler 
ili saat sürmüştür. Bu seyirlerin 
tıedeii, İngiliz mürettebat bu 
gemilere alışdırmaktır. 
RUZVELTİN BEYANATI 

Va.şin;ıton, 8 (A.A.) - .Ameri
kan destroyerlerinin mübadele
si hakkında hakikatı söylemedı
ğini iddia edenler tarafından 
maruz kaldığı tenkitlere ka~ı 
Roosevelt beyanatta bulunanarak 
bahsi ;ıeçen mübadelenin muh
telif gaıeteleciler toplantısında 

(Arkası 3 üncıi taııfado) 

ALMAN HlJCUMU ---
Londraya 
büyük bir 
akın yapıldı --· -

Bu son muharebede 99 
Alman tayyaresi düşlü 

Londra, 8 (AA.) Resmen 
bıldinldiııine ).!Öre, dunkü hava 
hücumunda 400 ölii ve 1300 ila 
1400 ağır yaralı olduğu tahmı 
edilmiOktedir. Dün 99 c! · sı 
tanaresi imha e<lilmişt r. 22 İ'1-
ııiliz tayyaresi kayıptır. 

Hava ve dahili emniyet ncza
:retlcrmden. dün akşam Londr;ı 
üzenn .. r ~üsmanın yaptılb ve bü
tün ıı:ece daha maiıtlut olarak de 
vaın eden büyük ha\'a hücumu 
hakkında şimdi alınan müll'll1. 
mim malfımata nazaran, borrı
bardıman genişlemiş ve son saf· 
halarında ı>:elişi güzel yapılmıştır. 
Hasar aiiırsa da cereyan l'Clen 
muharebeye nisbet!c ciddi değil
dir. 
Düşman. kun·ctlcrınin büyük 

bir kısmını Londranın sarkında 
Times nehrinin iki sahilinde bil
hassa nehir kenarında temcrkuz 
ettirmiş ve orada üç büyük ol
mak üzere müteaddit yangınlar 

(Arİ<a.<ı 3 üncü ıaııfada) 

Başvekilimiz Ankaraya Döndü 
İktısat vekili Hüsnü Çakır Ereğlide 
iktısadi ve sınai vaziyeti tetkik etti 

1 
Ankara, 8 {A.A.)- Ba.şvekıl 

Dr. Refik Saydam, bugün şehrı
mize dönmüş ve ista yonda Ve · 
killer, Parti Genel Sekreteri \'e 
umumi ıdare heyeti fızalariy le 
Meb'uslar. Vekaletler müstcşaı 
ları ve umumi müdürleriyle Va
]j ve Belediye Reisi, Me:k~z1.Ku- ' 
anandanı ve Emniyet Muduru ta· 
rafından karşılanmıştır. 
İKTiSAT VEKİLİ ERE?iLiDE 

Ereğli, ~konva. 8 (A.A.) -
İktısat Vekili Hüsnü Çakır re-

fakatlerinde Sınnerbank u:num 
ımüdürü oldu~ halde dün Ereğ
live ı>:elmis. istasyonda ka,"rna
kam, l>eledwe reisi, parti rei.'il. 
memurlar ,.e kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından karşılanmış· 
tır. iktısat Vekili bez fabrika· 
sını ıı:ezerek tetkikat Yaptıktan 
sonra Belediı eyi \'e Partiyi zi. 
yaret e\ )emiş ve bu arada aiiı
kadarlardan Ereğlinin iktısa<li 
vaziyeti etrafında izahat almıs. 
halkın dileklerini dinlemsitır. 

lzmirin Kurtuluş 
--, 

Bayramı ı 
Bugün, İzmirin ~urtuluş bayramıdır. Türk ordusu, bü~ iik Baş- ı 

kumandanından aldıgı: •Ordular ilk hedefiniz Akd•nizdir ileri!• 
emrin! bir hafta i~~nde yerine getirmiş, on sekiz sene e,·,·el buı,:ün, j 
9 E~·Jul 1922 de Turk atlarının nalları ve Türk atlılarının kılıçları ı 

I Kordonboyunu şakırdatmış, Kadifekale 15 J\tn)·ıs 1919 dunberı 
; hasretini çektiği hilale kavu>muştu. , 

İzmir bol keseden Yunanlılara ihsan edilıııişti; Türk, mübarek 
kanını dökerek onu geri aldı \·e kendi \'ordunun (j)·lc sağa sol<? 
peşkeş çckilemiyeceğini biitiiu düın·aya· i;bat etti.. Türk vatanının 1 
hudutları, bütün bir milletin kanı iıe çıLilnıi>lir. Şu \'C)·a bu lrnr- ~ 
bin galipleri tarafından kiıh şuna. kah buna hcdi)·e \C ihsan edile
mez. Politikacılar, coj:raf)a dcr<lr.de harita müına~c c.;i yapan 1 
mektep çocukları gibi, Türk \atanının harıtasını ke>ıp bıceıneıltr. \ 
Ç~nkii bu yur~un hudutları, l·abanrı ~ir so)'dan g!lnıi~ bir hii- 1 
ktimıların bir dalda durmaz, maymun ıştahh polıtıkasına değil, ı 
Türk !!lüngiilerine dayanınaktadır 

hm irin kurt ulu ıı. Tü_rk ~ urdunu". ~özle, tehditle, hatta i~gal· ı 
le dahi par~alanamaz olduı:unun ıfadcsıdır. 

ABİDİN DA \'ER ----



SAYFA-~ IKOAM 

Büyük Tarihi Roman: 25 == 
ALI ESO L 

===-=Yazan: AziYA SAKIR. Belediye beş yerde Sa"' ır ve 
Ensvône, kapıda bedevı kıyaf etlı •• •• • g. . 
korkunç, vahşi bir adamla karşılaştı Komur deposu açıyor Dılsızlerın 

Vakıa (İma.mı Hasan). lric bir 
zaman bu nüıfuW.an istifadeyi 
a.l<lma getinnemişti. Onun sa
ktn ve her türlü ihtirastan aza
de olan ruhu, Muaviyeoin aley. 
hınde harekete geçmiye müsait 
deitildi. Bunu Muavıve de pak 
:iv i biJ.dl.fıi halde, bir türlü (J: 
roamı Hasan) dan emin olaıını. 
yordu. Ve o havatta buhındu:tı:
ca. daimi bir korku lci.nde yaır 
yacaitma kanaat ·beslivoı"du. Bu
mın ıcin de, İmamı Jiasan'ın lıa
vatma bir an evvel hitam ver
mek isti yordu. 

(İbni Esal) ismindeki hususi 
tabıbine. •bu maksatla bir colı: 
zehirler tertip ettirdi. Ve mu.b. 
telif vasıtalara müracaat ede
rek, (İmamı Hasan) a, üç defa 
bu rehirlerdoen yedirtti. Fakat 
her dt>fasında sür'atli tedaviler
le. ölüm hiid:isesinin önüne ge
çilerek. Muaviyenın ma%.sadı te
min edilemedi. 

Bu muvaffak.ıyetsizlikler, Mu
avıve•ri büsbütün tel3şa ciüşürii
yor .. T~bbii<;lerinin, ehli ıslam 
arasında şüyu <bularak, alevhıııde 

fbi.r hareket zuhurundan endişe j 
ediyordu. 

Nihayet, yefleni (Mervan bin 
Hakem) imdadına yetişti. Ze -
ikası, hilekarltitı ve bilhassa ca
nıwane islerdeki cür'etkil.rlıi>ı 
ile meşhur olan bu adam, (İma
mı Hasan) ın bir an evvel ölü
münü temin edecek vasıtaların 
ihzarına girişti. fl] . 

(Medine) nin kenar mahalle
lerinden birinde, saz ve çamur
dan mürekkep bir kulübede (En
svane) admda, bir kadın ikamet 
edi vordu .. Gençlilıini bin bir se
fahet macerası icınde ~eçirın!ş o
lan bu ka<lm, simdi birt?r avuç 
hwıma mukabilinde, şunun bu
nun süfli islerini görmekle Re
ciniyordu. 
Gör~ islerot>n biri de. evle

rin avlularını temizlemek ve Sliı>
rüntüleri aiııı ııötürerek, şehrin 
harıcindelri çukurlara dill<ııntSti. 
Bu iş dolayısile, hemen her eve 
seııbestçe girenli. 

Bu kadın bir sahalı henüz uy
ls;udan uyamnıştı. Kapısının ö
nünde. kendisine QOk aşina ııe
len bir sesin: 

- Ensvane.. Ya Ensvane!.. •• 
Di ve baitırd1Rını duY'Qr duy • 

maz, yattığı yerdt?n fırladı. Ka
pıyı açtı. Çöllerde vasıyan Be
devi kıyafetinde bir ada:ınla k.ar
şılastı. Aralarında, şöylece bir 
komısma ıbaşla-dı. 

- Beni tanıdın mı. Ensvane?. 
- Nasıl taruyahilirim. Yüzü,. 

nün yarısını, kefi:venle ıkaı>amı:r 
sın. 

Yüzünün yarısı, ba.şuıdak.i. ke. 
fivenin ucu ile kapalı olan adam; 
kadını ıbir tarafa itti. kulübeve 
l!lrdi. Yüzündeki kefiyenin ucu
nu çekerken. kon usm asına de • 
vam etti: 

- Nasıl. $.imdi, tanıyabildin 
mi? .. 
Kadının gözleri karşısında. vatı 

si tebessümle ı;llümsi ven. <;irkin 
ve sevimsiz bir çehre belimnişti •. 
Kadın. bu çehrenin karşı.Suııda, 
bır an süren bir heyecan 1?CÇir· 
dı. Sonra, boıhıık ıbir sesle m. 
kabele etti: 

- Mervan .. Sen.. ha.. Hav Al
lahım! .. Aradan. vıllar ııe<.:tikten 
sonra. seni tekrar karşımda ~ 
ııneık ... 

Mervan, sırtındaki m'*8hı bir 
tarafa attı. Tekl:i:fı;i2JOO bi:r tarıt
ıt'a uzanarak: 

- Yaa .. Demek ki beni wıut. 
madın. 

Dive mınkland:ı. 1 ;ı 

(Mervan), - evvelce, 3 üncü 
halife (Osman) ın - /Has Müşa
vir) i olduğu jl:ibi, şimdi de Mua
viyenin en mümtaz hükü:rrıet er
kanından idi Herkesin gıpta et
tiği vüksek bir mevkie malik ır
lan bu ('Emev1 Prensi) ile bu 
sefil ka<iın arasında, ne münase
bet olabilirdi. Ve, sarayların ih
tişamı içinde y~van bu adamın, 
şimdi bu mülevves kulübede, 
hi· ··adı"l(am.adan gösterdiği bu 
tekli.fsizliite. ne maıı.ô verilirdi? .. 
Bunu. bizzat kadın izah etti: 

Kadın, Mervanın sualine, de -
rin derin içini çekerek ceva;ı 
verdi: 

- Seni unutmak ım? .. Bu, nıt
sıl olur? .. Hayatunın ilk ı;inahı
nı seninle işl;,,ı.im. .. İşte, o gün -
denberi de, onun azap ve ceza -
sını cekiyorum. 

- Niçin? .. 
- Niçın olacak? .. Bana ilk gü-

nahı işlettikten sonra, belime bir 
tekme vurdun .. Ben~ derin bir 
çukurun icine yuvarlayıverdiıı. 
Her gün geçtikçe, o çukurun i
rindeki caınura biraz daha bat
tun. Ve artık. tamamile levs der. 
yasma daldım. Şehirde, en 
menfur iıııni kazandım. Haya -
ttn, temiz in.sanlara nasip ettiği 
şeref ve saadetlerden, külliyen 
mahrum kaldım. .. Etrafına bak. 

(Arkası var) 

[1] ( A!Wıın Arslanı - Alii) a
dındaki eserimizde ( M erıı.m) 
hakkında, mufassal ma!ı1mat var-
dır. Z. ş. 

AÇIK MUHABERE: 
Bavan (Aliye Kevser} e: 
Aklın ve mantı<Tın kabul etme

diqi (hıırıife} !ere inanan kim
selere, ( ctlim) denilemez. (Re. 
s'll!ü. Ekrem) Efendimiz bile, her 
insan gibi, en tabii bir şekilde 
vefat etm.if. Ve ma!ılm olan ~e
kilde defnedilmiştir. Ortada, bu 
büo/ii.k mUcl dururken, artık 
(Ali) 1'i• vefatına ve onun d.ef
nolunmasl11<l fevkaladelikler at
fetmek, buqünün ilim ve man· 
tık düşünii.şlerile telif ka&ul et
mez Mazinin cehl ve taassup 
kaynaklanndo" Uı$an efsaneleri
ne, bir mı bile kulak asmayınız. 
Ve, muteber eserlerin naklettiği 
tarihi hakikatlerden aynlmayı.
nız .. Hürmetler. Z. ş . 

Küçük haberler 

* Karacümrükte Karabaş mahalle
sinde oturan Kemal İskendet·, ma
hallesinde oturan Yusufla şakalaşır
lulr.en dudağından bıÇ&lr..La yaralan
Jru.1tır. * Şoför Kadrinin idaresinde 1965 
sayılı otomobil önüne çılr.an bir ço
cuğu çiğnememek için dümen kır

dığı sırada Şi§li - Tünel hattına iş

liyen 85 numaralı tramvaya çarpa
rak çamurluğu ile boyalaruun bo
zulmasına sebep olmuştur. * Beııilı:taş!a Cami çıkmazı sokağın
da oturan SKa llluslafa mü:;teri 
pay~ırlten ad<ada:ıt Süleymanı sol 
rözü.nden yara..lam~tır. * Bir müddetlenberi şehrimizde bu
lunan Miinateı•t Vekili Ali Çeti:n
kaya bu alr.famlti ek.lpresle Anka
raya dönmüttür. * Nakil vuılaları kanununun hü -
kümlerine nuaraıı satın alınacak o
lan makam ve hizmıet arabalan.nın 

nevi ve tipleri dördü geçmiyecektir. 
Bu maksatla M&liye Vekaleti müste

şar muavininin relslitinde ala.kadar 
V ekilet mümeıtaillerindeo. mürekkep 
bir kontiıı7ona bu ~ tayin ve tes
hil etmek U-e çalışnalarına başla
mıştır, 

KOK FİATI TESBİT EDİLDi Kongresi 
Kok kömür satışları için bele

diye kooperatifi tarafındGn Ku
ruçl'Şlllede büyük bir tali depo i
le Şişlide, Galatada, Fatihte ve 
Unkapanında yeniden 5 büyük 
satış yeri açılmıştır. 
Ayrıca muhtelif semtlerde de 

Etrbankla belediye tarafından 
muhtelif semt havilikleri tesis o 
lunarak faaliyete ı(eçımişlerdir. 

Dün resmen teshil olunan nar
ha göre kok kömürü satıı;ları i
çin şehir 3 mıntakaya ayrıltp fi-

Merhum General 

Zeki Erokay 
Dün defnedildi 

Değerli Generale 
büyük askeri me. 
rasim yapıldı 
Ölümünü teessürle haber ver

diğimiz değerli komutanlarunız -
dan Tüm,general Zeki Erokay'ın 
cenazesi dün saat 11,30 da Gül
hane hastahanesinden askeri 
merasimle kaldırılmıı;tır. Mera -
simde Orgeneral Fahrettin Al -
tav. Orııeneral Salih Omurtak, 
Vali namına muavini Ahmet Kı
nak, İstanbul komutanı General 
İshak Avni, Harp Akademisi ko
mutanı General Ali Fuat, Emni
yet müdürü Muzaffer Akalın ve 
ordu merı.suplarile merhunıun a
ilesi erkanı, dostları hazır bulun
mu.ştur. 

Bir top arahasına konm~ olan 
cenaze Türk ibayrajtına sarı.lmı.ş
tı. Bandonun çaldı.<h matem mar
şiyle Gülhaneden hareket eden 
alay, Beyazıt camiine gelmiştir. 
Burada namazı kılındıktan sonra 
Edirnekapıdaki Şehitlikte hazır
lanan eıbedi metfenine gözyaşla
rı arasında ·bırakılmıstır. 

Ailesine taziyetler beyan eder 
merhuma magfiret dileriz. 

MAARİF 

Tedrisata başlıyacak 

mektepler 
Şehrim.izdeki bazı ecnebi ve e

kalliyet okullarında ayuı 16 sın
dan itföaren tedrisata başlanıla
cağı Maarif Müdürlüjtünce bildi
rilmiştir. 

Bu meyanda Ahn.an lisesinde 
de 16 Eylıllde tedrisata başlaııı -
lacaktır. 

Fakat ekserieytle eıkalliyet ve 
ecnebi okulan da 30 eylfilde kü
şat olunacaklardır. 

Maarif vekili bugün 
gidiyor 

Şehrimizde bulumnalrta olan 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
yarın ~ Ankaraya dönecek.
tir. Maarif Müdürü Tevfik Kut 
da bu.günlerde Ankaraya gide • 
cek.tir. 

Mısırd•n çuval getiriliycr 
Çuvaleılar Birliği Mısırdan 850 

bin çuval ııetirtmesini kararlıı&
tırrnıştır. Çuvalların getirilmesi i
cin Sümer vapuru yakında İs -
keııderiyeye gidecektir. 

atlar ona ııöre tesbit olunmu.ştur. 
Bu tasfiyeye göre Kuruçeşme 

ve Kadıköyündeki ana depolar -
da ve Kuruçeşıne, Gazhanedeki 
tali bayilerde her cins kok kıö -
mürü tonu 21 liraya satılacaktır. 
Beyoğlu cihetindeki semt ba

yilerinde ev ve apartı.manlarla 
ticarethanelere teslim tonu 22 li
ra 50 kuruştur. 

İstanbul, Anadolu yakası ve 
Adalarda ise eve teslim olunmak 
şartile ronu 22 lira 80 kuruştur. 

İmam, Müezzin 
ve Kayyumların 

maaşı arttırılıyor 

Evkaf hazırladığı 

projeyi yakında 
Ank•raya gönderecek 

Evkaf müstahdemini İmam. 
müezzin ve kayyu.mlarırun ma -
aşları pek az olup bunlar eline 
geçen oara ile ailelerini geçin -
dirmekte sıkıntı çektikleri ve 
bunun için de .başka işler yapma
iiamecbur kaldıkları nazarı iti
bare alınarak bunların maaş -
!arma bir mikdar zam yaptın) -
ması kararlaştın~tır. Evkaf 
Müdürlüitü bir proje hazırlayıp 
yakında An.karaya gönderecek -
tir. 

Büyük Şehirlerde 

Kitap depoları 

Dün Eminönü Halk 
evinde yapıldı 

Nizamnama değişt:rildi 
Sağır ve dilsizlerin fevkatade 

toplantıları dün saat 14 te Emin
önü Halkevi salonunda yapılmış
tır. 

Cemiyetin eski ismi değiştiril
miş ve yeni miihürün «SağU' ve 
Dilsizler Tesanüt Birliği. olma
sına karaı; verilmiştir. Eski ni -
zamname iptal edilerek yeni ni
zamname kabul edilip vilayete 
verilmesi kararl.aştırılmıstır. 

Cemiyetin gayesi: Faaliyetini 
genişletmek. İstikbalde memle
kete ..faydalı unsurlar yetiştir -
me.k üzere Sat!ır ve Dilsizleri 
biribirlerile tanıtıp izdivac et
meğ.i koJa.-laştırrna:k i.çin çalış -
maya karar verilmiştir. 

Cemiyet idare heyeti Sağır ve 
Dilsizlere okuyup ya-zma öğrete
cek <kurslar açmak azaları bir 
çatı altına toplamak için Maarif 
müdürlüı?üne müracaat ecte
rek kendilerine bir bina tesisini 
rica etmişlerdir. ---

Cem parç•sile yaralandı 
Eminönünde Akifpaşa sokağın

da oturan Melınıetle aynı yerde 
oturan 8 yaşlarındaki Cemil be
raber oynarlarken. Cemile eline 
geçirdiği cam Parçasını havaya 
atmıı; ve cam Mehmedin bıişına 
düşerek yaralanmasına sebep ol
muştur. 

Kira ile alınan 

Çocuklar --· . 
Adana kit•p deposuna Dilenciler, yanların . 
1,5 milyon liralık kitap deki çocuklara ayda 

g ö n d e r i l i y o r üç lira veriyorlarmış 
Adana ve Kayseri gibi büyült 

şehirlerimizde yeniden büyült ki
tap depoları tesis olunmasına ge
çilmiştir. Bu meyanda A'.!anada 
Halk Partisinden büyük ·bir ma
ğaza kiralanarak faaliyete geçil
miştir. 

Bu depoya şehrimizden 1,5 mil
yon liralık kitap gönderilecek -
tir. N~e, Mersin, Gaziayıntap, 
Maraş vilayetleri kitap ihtiyaç -
larını bu depodan temin edecek
lerdir. 

Maarif V elileti bilhassa mek
tep kitapları ve ilmi neşriyatı 
halkımıza ve çocuk velilerine u
cuza satmak malrsadile ibu kabil 
12 vilayet merkez.inde ve ayrıca 
birer de Üniversite hurda kitap 
deposu tesis etmek üzere de fa
aliyete geçmiştir. 

DEN t Z 

Bir t•yf•nın dizk•p•ğı 
kırıldı 

Sirkeci rıhtımına bağlı Dwn -
hrpınar vapuruna arpa yükle
mek te olan cDeniz Kaptan. ı is
mindeki motör tayfalarından Zi
ya motıöriin halatını çıözmdt is -
terk.en, sağ aya~ sarılı halata 
sıılrnıara.k diz kapağı Jorıhnıştır. 

Şehrim.izin muhtelif semtle
rinde yakalanan dilencilıtr ara -
sında çocuklu kadınlardan bazı
larının ııocuklarının •lrendilerinin 
ohnadııh ve bunların avda 3 
liraya kiralatıdığı hayretle gö -
riilmü.ştür. 

Bunun üzerine bu kabil sahte
kar dilenci kadınlar hak.kında 
halkı aldatmak ve sahtekarlık 
suçlarından da ayrıca takibat 
yapılıp cezalandırılmaları ka
rarlaştırılnuştır. 
İŞSİZ VE SERSERİLERLE 

l\IÜCADELE 
Şehrinıiıdeki işsiz, güçsüz ve 

serseri takını ile de esaslı bir 
mücadeleye geçilmiştir. 

Bu ıkabil yakalanan 6 kişi de 
'Zonguldaık ım:ıırlenlerinde çalış • 
tırılmağa gönderilmişlerdir. 

POLİS 

Av tüfengile oyn•rlı:en 

yar•landı 
KadKı;y Göztepe Çimenzar so

ikak 16 numarada oturan Nimet 

Sahrayıcedit tarafında ari<adav
larile oynarJren Mııstafanın elin

deki av tüf~in patlanıasile sağ 
bileğinden yaralanmıştır. 

1 ikdamın Edebi Tefrikası: 2 1 
Ağlar gibi güldü: kimse mahkfı.m edeınes, bana Burada her gün J.ayatnm telr.-
- Uzun uykuya idman yapıye- kimse acıyamın. YüziiDe bakıp rar yaşıyorum. Amma bir müd-

rum. ta kızaracağım kimse yok bura- det. Kısa bir an geçen günleri 

KISKANIYORUM! 
Doktor Cemil çantasından bir da; bura<la başımı omuzuna ko - hatırlıyorum; Bedia ile başbaşa 

tomar kağıt çıkardı, önüme koy- yap ağlıyahileceğim kimse yok. kalıyorum, seviyorum, ıztırap çe-
du: Erzurumdan buraya yaylı ile kiyorum. 

- İşte yalansız bir aşk hika • ıteldim. Yol günlerce sürdü. Han- Her şeyi Yll&IP bitirdikten son-l ! Yazan: SELAMI iZZET 1 
yesi dedi; ben şimdi gidiyorum, !arda geceledim. Nihayet kurtul- ra, kağıtlan çöle atacağını. Ha _ 
doğru sana geldim, yorgun ve dum. Hür ve yalıuzım, yapayal- yabnıı toprak yiyecek; Beni de. 
bitkinim Gidip dinleneyim. Ge- nı:ı.ım! Hatıralarım da benim gibi top • 
ce Taksimde buluşalım. Burası bir çöl. Bu eöld.e kök rakta çiiriiyecek, toprak olacak. 

- Burada bir ırün daha kala
mazsınız üstadım. Sizi arabıı -
ma alayım .. 

Başını salladı: 
- Beni çocuk yerine mi koyu

yorsunuz?. Ben ne yaptığımı bi
Jn•orunı. Benim de planlarım 
v~r ... Uyumak, komaya düşmek, 
unutn1ak istiyorum. 

nal sesleri dnyulmağa başlamış- * salıyorum: Odunlaşıyorum. Ta - Yarın 241 Haziran. •. 193... tam 
b. Hasta gözlerini açtı. Baktım. Doktor Vahit Toranııı hatıra- hanlarım nasır bağlıyor. Kalbim IHr sene olacak. 
.Masanın üstü.ule duran bir ku- !arını bir solukta okudum.. Son - katılaşıyor. Hislerim buranın * 
tuyu işaret etti. A ldı:m. ra kalkıp haritaya baktuı:ı.. Pasıa- toprağı kadar çorak artık. Yal - Bu elim facianın, bn acıklı aş-

- Açınn. !erle Sarıkamış arasında bir na- nız gözlerimin önündeki hayal kın basit bir başlangıcı vardır. 
biye merke:&.i... taze; olgun bir şeftali kadar ta- Plajda tan:ışnuştı.k. Hastaneden 

Kutuda bir deste kağıt vardı. Bir müddet hiç bir şey düşü • ze. Bu hayal Bedianın !ıayalitfu. izlııli idim. .Muayenehanemde 
- Okuynaııs, dedi. Siz de be - nenıeden, biç bir şey düşüııeme- Burada günler gölgesiz, ak - kendi kendime isim verdim. De -

nim gibi doktorauııuz. Ancak i>ir diğim zaman düşündüğüm şeyle- şamlar rüzgilrsu:, geceler huzur- niz kenarında güne~ içiyordum. 
cloktor... ri düşiinerek durdum, sonra ha- suz. Oturuyorum, heyuHilarla ko- Bedia ile k.ocaSJ reldiler. Fikri 

Tereddüt ettiiiın.i gördii. tıraları elime aldım, yalnız isim- nusuyorum, hatıraların zehirli mühendisti; işi çok bir mühen -
- Okuyunuz, okuyunuz dedi; leri dcği!ıtirdim. Aynen ""şredi- otlarım çiğniyorum. dis. Tatili yoktu onun. Her gün 

okuyunca beni rahat bıraknııı - yorum. Bir tesellim var; kat'i kararım. İstanbnla iniyor; batta bazı ge • 

MESELELER 

ÇOK IVİ, İYİNİN DÜŞMANIDIR, 
BU ITİYADI BIRAKMAK LAZIM 

Memlekette küçük çapta başhyacak 
endüstri hareketi süratle büyüyebilir 

O kadar miilıim ihtiyaçlarımız 
vardır ki bunları en mükemmel 
şekillerde halletmek arzusunun 
tesiri altında, bngünden yarına 
devredet"ek, aşağı yukan müh -
mel vaziyette bırakmıııııdır. 
Daima çok iyi, çok güzel prog
ram ve planlar peşimle koşmak
ta hiç şüphe yok ki fena olan taraf 
yoktur. Çok kıymetli olan parıt
rnızı, servetimizi oluorta harca
mıyarak, hakikaten en mükem
mel olduğuna emin bulunduğu

şunu da unutmıyalım ki bir ta • 
kım işler, vekfiletler arası ego • 
izma ile heder olup gitmekte -
dir. 

Bir diğer nokta salihiyet, ote
rite meselesidir. Ve bunu mese
li, bir tayyare motörii fabrikası 
işi ele alındığı zaman, iş~ bu iş
ten anlamıyanlann karar ve i
radesine bırakmamak lüzumile 
ifade etmek mümkündür. Her iş, 
o ~ bilen, ihtiyacı yakından du-

muz tertiplere 
kııllanmak da
ima gözünün
de bulundura
cağımız bir e .. 
sastır. 

Şakir 
Ya.ııan 1 

Hazım Ergökmen 

yan ve nihayet 
o işle yakınılan, 
mes'ul olarak 
alakalı bulu • 
nanların cliıı
de ve kafasın -

Fakat, bu esas hiç bir zaman 
memleketin, kat'i ve hayati olan 
bir takım ihtiyaçlarının ilelebet 
karşılanmıyarak oldukları gibi 
kaln1ası neticesini doğurn1amalı
dır. İhtiyaçlar üzerinde layık ol
duğu ehemmiyeti vererek, bun
ları mutlak ve bir an evvel ri
dermek azmile çalışmak ta la -
zımdır. Sözün kısası iyi olacak 
bir netice ile iktifa etmiyerek 
çok iyi gayesile zaman öldür
mekten çekinilmek icap ettiği 
jüşünülmek ve çok iyinin iyi 
düşmanı olduğu bilinmek gerek
tir. İşte fena taraf, hatalı ve 
mes'uliyetli iş buradadır. 

Türkiye, bugün Amerikadan 
getirttiği ziraat makinelerİıli, 
traktörleri ile birlikte, memleket 
icinde yapmağa muktedir olamaz 
mıydı? .. Bu memleket tayyare 
ve tayyare motörü ihtiyacını, 

bugün, tamamen karşılıyacak va
ziyete gecemez miydi?. Otomô
bil yapacak bir endüstri meyda
na getirmek mümkün değil miy
di? 

İlk söz olarak şunu söylemeli
yim ki bütün bunlar için bugün 
&ıkıntıda oluşumuzun bir tek 
hikmet ve sebebi vardır. Çok iyi 
peşinde koşarak iyiden de uzak 
ve mahrum kalmamız. Halbu ki 
yabancı memleketlere verdiği • 
m.iz paraların yüzde beşi ile bn 
eoulüstriyi kurabilirdik. 

Napolyon, müthiş bir ckomis
yon• düsmanıılır. Gerçek, en müs
bet işler bile komisyonlann e -
!inde iki gün içinde bütün kıy -
metini kaybederek kağıt sepeti
ne düşmekten yakalarını zor kur
tarabilirler. •Halletmek isteme
diğim işleri komisyona havale e
derim. diyen Napolyonun hakh 
olduğunu itiraf edelim. Aşrıca 

KÜFÜRDE 

HAMLE -----
Sellimi İzzet Sedes yi.ıuı 

dertli. 
- Bir.kaç çocuğun çıkardığı 

bir san'at mecmuasındaki ya
:u için söylediğimiı bir iki fik
re amma da cevaplar aldık.. 

Diyerek, akıllı uslu bir mu
kabele beklerke.n küfürle kar
plaşt.ıiıru yana yakıla anla • 
tıyordu. 

Nanemolla: 
- Bu hangi mecmua lıö,. -

lef. 
Diye sordu. 
- Hamle ... 
Cevabını verince, hemen ta

fl gediğine koydıı: 
- Demek, fikirde değil, kü

fürde hamle ediyerlar, fakat 
böylesine hamle değil, çift. 
ol.erler!.. · 

AMAN JJELEDİYB 

REİSİ. .. 

Bir gazetenin haber verdi • 
ğiııe göre Yenikarolinada kal-
4ırırnlara üç renk taş konmıya 
başlanmış. Bu renklere göre 
yürüyenler, dalgınlar, durup 
konuşanlar vaziyetlerini ifacla 
e4iyorlarmış, 

Havadisi Nanemollaya 4la 
:rıiiyledim. Gülerek: 

- Aman Belediye Reisim;.,. 
hal>er ver. 

Diyerek ilave etti: 
- Belki Eminönü, Karıtkey 

.,... Taksim meydanlarına da 
lru renkli la"1ardan k11y<l11 • 
rDl' ... 

KENDİSİ 

GİBİ 

da en iyi bal 
tabiidir. 

şeklini bulmak 

Çok iyi, çok güzel ve çok mü
kemmelini yapmak arznsile bu
güne kadar halledemediğim.iz 
bütün meseleler, in'an ve in • 
safla ele alınırlarsa görülecektir 
ki bwıların takılıp kaldıkları 
yerler, mesele üzerinde ciddi bir 
vukufu bnllUlJlll,J'anların masa • 
!arıdır. 

SöyJ.,nenlerden açık olarak aı.
laşılacak olan şudur: İhtisasa 
hakkı olduğu istikiali, söz sahibi 
olmak ve salahiyetini vererek i
vilerin düşmanı olan hayali çok 
üylerden vazgeçmek. 

Bugün, beynelmilel mühadele
nin dar ve bkanık olmasına rağ
men, hiila, imldinsızlıkları tır • 
naldarırnızla p~lıyarak ve eu 
mühim denen - mesela motör 
fabrikası, tayyare fabrikası gibi -
ihtiyaçları da gidermek yollarım 
bulmak vaziyetindeyiz. Fakat 
bıı, ancak ihtisasa hakkı olan ve 
muhtacı olduğu salih.iyeti ve ia.. 
tiki Mi vermekle mü:nıkündür. 

Bir Hava Vekaleti kurulsun, 
ayda yüzlerce tayyare ve motör 
yapan fabrikaların kendi ken
dine hşkırılığını görmekte kat • 
iyyen gecikilmiyecektir. İşte olk 
olarak buna bizim g;bi inan -
:mak lhmıdır. Öünkü inanmak, 
muvaffakiyetin sırrıdır. Ve bu 
sırrı bize Milli Şefimiz Büyiil< 
İnönü daha on iki yıl evvel şu 
sözlerle öğretmiştir: 

cBiiyük işlerde samimi inan • 
mak, o işin muvaffakiyetle neti
celenmesi için muhtaç olunan 
ba.şlıca kuvvettir. Bu kuvvet o 
kadar mühimdir ki, bunun kar -
~ında yenilmiyecek zorluk ve a
şılınıyacak tümsek yoktur .• 
ŞAKİR HAZIM ERGÖKMEN 

- Herhalde güzel bir yazı. 
olacak; acı ile komiği bir a
rada ifade ediyor ... 

Dedim. Bana Naci'yi ha!Jr.. 
lııtan Bir bakışla baktı ve: 

- Kendisi gibi. .. 
Diyerek il.ive etti: - , 
- Malılm a .. Naci de acı ile 

tatlıyı nefsinde cenıedebilen 
çocuklardandır. 

İYİ EMEL 

İLEDİR .•. 

Bir pzete yeni icra tadlll
tmın tatbik sahasına konmaa 
münaııebetile İsa.hat verirken: 

._ Kötü niyetli borçlulann 
emellerine se.ı. çekmek üzere 
kanuna hükümler kondu!• 

Diyor. Nanemolla ile konu -
pu-kea üı;tat: 

- B..rçlunun kötü niyeti 
yokbır. İnsan hep iyi ve nik
bin emelle Jıorçlanır, fakat 
....,u fena çıkar. Onun için 
kötiilü.&ü niyete dej:il, netico
ye Jôtfetmek gerektir.~ 

Dedi. 

TASDİK 

EDERİM 

Ercüınend Ekrem, Hikmet 
Ferid= Es ile alay ediyor. 
Bunun için de komik, komiğia 
likırdısı olmaz, gülünç ve ho
kat yerinde bir şiir örneği yaz
mış. Fıkrasıma sonunda da 
şöyle diyor: 
•- İşte Hikmetcijim, gör -

tlün ya. Biz chevJ.e,. demesiıai 
de chelva• demesini de hill -
ın. 

Nanemolhı da Ercüme:ııdia 
bu cümlesini okumuş olacak 
ki: 

- Üstadım dedim, İnsan insa
na vardımla mükelleftir; hele 
benim gibi hir doktor olursa_, 
Bu cehennemin bucağında hastıı 
bır•lı.ılamaz. Sizi alıp götiirece -
ğiı.n. 

nız. .• Belki benim de i~ binı:ıı * Burada kalacağım, burada ölece- celer de gelıniyorclıı. 
rahat eder. Bir bilen, muhakeme Buradan çok memnunum. Dü- ğim. İstan!ıula dönmiyec.,ğim, $ahsen tanışıyorduk; giıiz aş • Naci Sadnllab bir fıkra5Jna 
e4len var cll7e... Yalnnı "' taraf - ııııinmek, hatırlamak, unutmalı: i- Bedianın yüzünü bir daha gör - :nalığunu vardı. Plôjda takdim cBir acı hikaye ye bir 1ı:.omik 

- Tasdik ederim. Elhak öy
ledir. Ercümeııd bmı WJ !.,_ .. 

Cevap vermedi, ı:-özleriai ka -
pa~ ~kşa~ oluyo~du. Musa ışık 

taki koltnp otnnunn, "' tahta çin hundan daha iyi bir yer ola- miveceğim. Fakat Bediadan baş- ettiler. Ahbap olduk. Bir hafta fıılıı:ra. başlığım bym.q. Na • 
lı:altniL~ıörnıe~y~•":_l_cnuı""'~".JIB~ur"'.l'ada~Jis~tan~~b~ul~uııJhaıı,.ttBır~Ja~-.__l__l<:ka~ki~·m~s~ev~,i~d~e~se~vm!'l!l~iv~,e~c~"'"·ğ"~·~ı:ı;_·~B~e--_l_~-eı:ıı;ı·--~~-~, .. i....ıılııı·~-lıı.i-tıuııuı:._~··ıe..ıe<··~·...l~ııenu.U.··lill~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~..._-.._.!&clla.~~~~--~ 

Dedi. 
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lngiliz tayyare- 1 

leri Afrikada 
1 

akınlar yapıyor 
-------

Eritre ve Cibutide mü-
him tahribat yapıldı 

Kahire, 8 (A.A.) - . Resmev~ 
'- · ld · ild · • · e aöre İngilız ha •uı ır ıgın ,., ' mbardı-
kuvvetlerine m~rısu.p bo Cibuti -
man tayyarelerı, dun, mu
Addis : .ı\baba demir yoluna _ 
vaffakiyetli hücumlar yapmış 
!ardır. d as-

E 't 'd Harmil adasın a rı re e ik edilmiş _ 
keri binalara hasar a 
tir. d" 

Aden'e hüou.n eden iki · ~
man bombardıman tayyaresı, • 
cılarnnız tarafından hasara ug -
ratılmıştır. 

Berbera'da yere inen bir S~ -
voia - 79 tayyaresi tıomba e 
tahrip edilmiştir. • b

Kahire, 8 (AA.) - Resmı te 

!iğ: 1 . 
Dün gece. dü,,ıman tayyare! erı 

Port - Sudan üzerinde uçırıuş ıır
dır. Hasar azdır. Bir kişı olmUŞ-
lli~ -
Diğer cephelıerde kayda deger 

bır şey yoktur. 

Almail hücumu 
{Btl$tarafı 1 inci sa11fada) 

ı ustur Ha. 
çıkmasına sebep o':; k'~seler 
sar çoktur. B~r co k~lrnıs -
muvakkaten sıgınaksızak dan 
!arsa da tehlike ıınınt ::::'dile
uzaklaştırıJroaSına ""'k tedarik 
. - ak ye yıvece 

rıne sı.ııın 1 tedbirler alın
olmak uzere ace e d , mıme hiz-
mıştır. Bu mıntaka t· ·~at üzeri
metlerine mahsus esı. bazı 

bal düsmu.i ve 
ne de bom ar . iddi suret-
servislerin isJemesı c !imanına 
te kesilmıştır· Londr: bombalar 
ait doklara da bır Co . 

. ,. cenubuna ı-
atılmış ve Times ın b".~'" bir 

be ed dok Jaııda U.Y -
sa t en Diğer roahal-
yanııın çıkmıştır. hasara 
l d b . ka<; antrepo 
er e ır .. ddit mavnalar 
uğramı.s ve mutea 
yanmıştır. 

. kısııınlarına tev-
Londranm saD' bu kadar ııe-

• 
Çinliler Hındiçini hudu
duna 200,000 asker 
tahşit ettiler 

Tohungkinı!. 8 (A.A.) - D. N. 
B. bikiiriyor 

Tohunl(k:ing askeri mahfillerin
de öğrenildij(ine göre. Çin mer -
kez ordusunun en mükeırrnnel fır
kaları bir müddettenberi Hinıdi
cini huddunda ta:hşid edilmiş 
bulunmaktadır. General Parsc • 
hunıı da hali hazırda orada bu
lunmaktadır. Buradaki Çin kuv
vetleri en asai!'ı 200,000 kisi tah
min edilmektedir. 

Tokyo, 8 (A.A.) - Domei A
iarısının bildirdiğ'ine ııöre. iaoon 
.boml ı.ııan tayyareleri Hupeh 
eviıleı.ınde Kwei-chow civa~ında , 
Yangtse'de seyreden beherı 15 ( 
bin tonluk üc Çin silebine hü - 1 
cum etmislerdir. Bu ııeırıilerden 
.ikisi batmlı$ üeüncüsü de ağır 
hasara u~amıştır. 

TA S S' 1 N T E K Z İ B l 
---•ı---. 

Stalin yeni bir pakt 
teklif etmedi 

Mookova. 8 (A.A.) - Tass A
jansı bildiriyor: 

Hosi janon ı;ıazetesi. Sovvetler 
Birliği ile Almanva. italva ve ia
nonva arasında bir anlasma ak
di ve antik.omintern oal<tın iJı:!a. 
sı hakkında, agustos avı sonla -
rında Stalin ile Alman büyük 
el;;isi Kont Yon Der Schlenburg 
arasında ıı;Uva bir ııörüşme vu
kua ııeldiitini bikliren bir haber 
nesretmiştir. 

Tass Ajansı. H~i ı;ıazetesinin 
hu haberinin bastan başa uvdur
ıma oldui(unu, cünkü. Stalinin 
Kon Von Der Schulenburıı ile 
son altı ila yedi av icinde hiç bir 
<'()rüşmede bulunmadığını bil
dirmive mezundur. 

K IS A A ..JJANS 
H A S E RLER i 

cih edilen hucıımlarb. __ ,,. bom-
. mı ıs.sa da ır '""' nıs 0 .am .. stür Londranın ce- * Rangoon, 8 - Binnanya başve-

balar duŞinU mektep binası ciddi kili, umumi valiye istifasını verdıgi-
nubunda ı·ki .~ ;Londranın ni ve umumi valinin, yeni kabine-
hasara uı!r8'1Il«>•ır · 1 ıkmtS k d k d k ı merkezinde de van~ın ar C e5-"" nin te~kiline a ar ınev lin e a -
ve muhtelif mahallelerde m ınasını kendisinden talep eyledigini 

""I tır Reuter'e bildirmiştir. kenler tahrip eu• mıs · 
· de pa- * Londra, 8 - Bütün hü.r Fransızlar 

Bu .mıntakaların hep5ı~ tli ve ordusu şefi general De Gaull'ün umu-
sif korunma scvislerı ~ura ·s _ ml karargô.hı tarafından dün akşam 
müessir bir faaliyet .ızosterrnı n~redilen bir tebliğ, hür Fransız im-

. da yanııın teh- ede F 
Jerdır. Bu mevan h Herden yüz- paratorluğuna iltihak n ransı.z 
Jike•ine maruz ım.aaht demir- müstemlekeleri hakkında ablukanın 
!erce sivil ah~lı t yc'.den İ5- kaldırılacağını bildirmektedir. 
yolu münakalatının yenı . * Auchville ~İ.ndiana. 8 -:- Cum-

dını ediJınış ye huriyetçi parti.sinın namzedı Ven-
letilmesine var addeler ciddi d .. 
her ne kadar ana c da delkie, dün bir miting esnasın a wr-

.. t ·ir oımamıssa ıemıcı' olduğu bir nutuk.ta ezciimle de-
surette mu eess - . sev- • 
sokaklarda Jnkıtaa uırrı~an mislir ki: 

kr .baslaması te - dkn hiç bir ,..,.,. bu ınemld<ell 
rüsefer:n te. ar B'ilbassa ağır va- bir Avruıı- harblae sokmı1acai- Ye 
min edılmıst~r. anS!tnların bunu ,ok samimi sö1Iü1orom.• 
zifeler. tahmıl ede~bardıman * Buenos-Aires, 8 - Asuncion'dan 
söndürulmesıne edilınistir. 1 bir habere göre, Paraguay re-
altında da devam ~~ en huru general Estigarribia, bir 

. cd r,ondra mınta'kası- ısıcum . d .. 1 .. 
İnJtılter c ~ T" ıca.zası ooticesın e o muş-

nın haricinde ya:~aa~~:~n ~Ü- t~:.yare (A.A.) 

ımes petrol tesısa ver- 1 1~!!!1!!!!1!!1!!!!!!_!!~~~~~ .. b' vanııııı çok hasar 
yük ır Bu hücumlar simdi- -
dırmıştır. h · den S 1 y a s T ye kadar yapılanların epsın. 
b" '•k olmuslar ve fazla zayıata ; vaziyet 

ubevup vermislerdir. Çıkan .van-
se tT d ecede- 1 •• •• sıınların bir çoğu a ı er . .. • eme er onun-
di zayiat hakkında verılen 0891T 
ra~amlar tahminidır. Kabil olur de yarınki istikrar 
olmaz tafsilat verilecektır. Son T rsMilvanyaya, Dobrice1e &il 
alınan rakamlara nazaran, .ım- anl&fmaları 7apan Roman-
ha edilen dü=ıan l:ıvvarelerının 
adedi 99 dur· yadaki ıı&bık M. Gil'ureUa 

Ubineslnln dutmesiuden sonra Kral 
ı\LMANLARA GÖRE· ıtr.rol dahi tutunamadL. tam Na.1 

BerLn, 8 (A.A.) - D. N· B. ve1• Fatlsl reueral Anlonesku k&bl-
bildıri \'or: n.,.ı kuruldu. Yeni başvekilin. yahut 

D
.. .. led nra İngiliz hü- aoınaııya Nazi ve Fa.şist rejimi dik-
un Oı:! erıso , l n tatörünün ıaıe~cilere verd.ij'i tall-

klımet nıerkezıne kar!:iı vaoı a & bu meınlf'ketin ve milletin slı-
ıb .. .k h . mda bütün Alman ma . . 

u YU ucuı • t !'C111İS 78~. ikhsadi, kultllrel sahalarda !ır-
ta ı·yare tipleri haı·eke e gc - d'"i yeni hayatın ...,,,ı.noı dahi ıfa-
tir. Heinkcl bombardıman tav- .. 1 

k 
t yyarekrı ve de etmektedir. şu suretle Mille ıer 

varcleri. Jun ers a ölüm Cemlyet.ı prensipleri, deınokrasl esas-
Messerchmıdt'ler, Ada.va ları, Sazilik '" Fa.şl ilik lar.ıan ara-

H bombardıman 
sac:mı~lard.ır.. .er . . flak smda zlkzaklıyan Roma.nya, her sa-
ta\--varesı. ikı bın kılo 1 ~. 1 

retle ~\.lma.nya ve ital1a. ile birlef-
ımad<lesı ııötürmüst.ür, . H~~~~ mit. onlara beru:emlş oluyor. Bu ll&-
esnasınd , Lonara uzerıne rekeiler, HR aylarda kaybettiji a.ra.-
milvon kılo demıt yai:mııstır. ziyl Romanyaya iade>'• sebep leşkil 

Londra •!rafındaki müdafaa etıniyeoektlr. 
ccnberini \anın ak giiç olmustur_. Ne de olsa tu eihet. ka.t'idlr. Avru-
ingi!izler. bükümct merkezle.n- pa ınii~Uerlnln. sly8'1i, lktisHi kuUii
ni anudan Müdafaa etmektedır. rel haya.ilan, ln&'iltere . adalarında. 

İnı!lliz İmparatorluğunun mei'- Afrikıı.da, Akdenbde, ln&'lllere ile 
kezıooe husule ııetirilen muaz - AJnıanY• ve İial.7• arasında yap.ıl&-
zam hasar. bize bir miktar tele- cak taarrm ,.. müdafaa harplerinin 
fata mal olmuştur. 580,....ıa belll olacald.r. . 

Berlindeki askeri mü.şahitler. JlAMİT NUll.I raMı\K 
bunun. fütlcr tarafından bildiri-
len mı>kabcl bi.hnisil teşlW et-
tiıtınde müttdiktirler. 

lsveç - Sovyet 
ticaret itilafı 
• 
ımza edildi 

--·---
Sovyetler, İsveçten 

iyi çelik alacak 
Slokholm, 8 (A.A.) - D. N. B. 

bıkliriYOl''. 

Hariciye Nezaretinin bir teb. 
liitine nazaran, Moskovada dün 
İsvec;le Sovyetler Birligı arasın
da bir ticaret mübadele anlaş
ması, bir tediye anlaşması ve 
,bir mali anlaşma imza ediknıis
tir. Bu anlasmaların mer'ivete 
girmelerinin ·birinci senesinde iki 
memleket arasındaki ticari mü
badeleler 150 ımilvon Kuron'a 
baliğ olacaktır. İsvcc, Sovvetle
re vaııon tekerlekleri. birinci ne: 
viden çelik, ,bilvalı tekerlek ve. 
sair aletler verecek. Sovvetler 
Birliği de İsveç'e yağlı mahsul
ler. hububat. kürk manııanez ve
saire ihra;; edecektir. 

GAMELiN 
(Bııstaraı 1 inci sa11fcıda) 

mandanı general Gamelin. tevkif 
edilmiş ve yüksek divanın içti. 
ma etmekte olduğu Rion civarın
da bir şatoda mevkuf bulundu
rulmuştur. Bu. umumi emniye
tin idaınesi hakkında son zaman
larda nazırlar heyetinin tasvip 
ettiin kanun mucibince alınmı.s 
bir ihtiyat tedbiridir. Bu kanun 
hükümlerine göre. devlet için teh-
likeli şahıslar, ha!'bin devamı 
müddetince mevkuf bulunduru
labilirler. 

Cenubi Dobrica 
(Bııstaraı 1 inci sa11fada) 

naların. emlakin ve hususi ala
cakları kı "met farkı olarak te
dive edilecek ve mali mahivette 
bütün iddiaları karsılıvacaktır. 

7 - Rumen devleti, simali ye 
cenubi Dobrice Bulııarlarına vu
ku bulacak müsaderelerden do
lavı. tazmin etmeyi taahhüt e
der. 

Yıp ratma ve abluka 
(BC1$makaleden deva~ 

yeni inşaatla telafi edilmiş ol
mak lazım gelir. Öteki yarım 
milyon tonu da diğer müttefik 
cemileri bir tarafa b ırakalım, 
Almanya ve İta lyadan müsadere 
e.dilcn gemiler, aşaf:ı ;rukarı teli
fi etmiştir. Şimdilik lngilterenin 
elinde harbin başındakinden 10 
milyon ton fazla gemi vardır ve 
bul!Ün İnı:-iltereye hi~met eden 
ticaret filosu takriben 30 bu
çuk - 31 milyon tondur. Zayiat 
aynı dereceyi muhafau ettiği 
takdirde, İngillerenin vapursuz
luktan aman dilemesi müınkü.ıı. 
deği ldir. 

İngiltere iç in, asd tehlike, İn
giliz lilnnnlarıoın Alman hava 
ordusu tarafından tahribidir. 
Kafile usulü sayesi nde, İngilte
reye gelen gemiler, muhtelif Al
man sil iılıları karşısında pek az 
zayiat vermektedirler. Harbin 
başından 8 Temm uza kadar, İıl
giliz kafilelerine 100 milyon ton
luk gemi iştirak etmiş ve bu 
binlerce gemiden yalnız 47 İngi
liz ve bitaraf ı:-emi batmıştır. 
Fakat, limanlara gelen gemileri, 
mallaruu çıkarıp alırken koru
mak, aynt zamanda liman tesi -
satın ı da tahripten siyanet et
mek lazımdır. İngilteren in yaşı
yabilmesi için günde, İngiliz li
manlarııla 50,000 ton gıd a mad
desi ve 110,000 ton diğer ham 
madde girmesi icap eder. Şimdi 
Almanlar, İngiliz limanlarına 
yaptıkları sistematik hava bü
cumlarile bu ithalatı men'c çalı
şıyorlar; dcnizalt.ı gemilerinin 
vesair deniz silahlarııun yapa
madıklarını tayyarelerle yap
nıak istiyorlar. Ne dereceye ka
dar muvaffak oluyorlar? . Bunu 
tayin etmek imkansızdır. lngiliz 
limanlarının ve bu limanlarda
ki ,·esaitin bollujl'tı, limanları ko
ruvan balon barajları, hna defi 
bataryaları ve avcı tanareleri
nin .;;iidafaa kudreti gözöniinde 
tutulnrsa, Almanların liman va
sıtalarını ve bu limanlarda mal 
çı.karan ve yükleyen genıile~i, 
İngiltereyi aç ve ham maddesız 
bırakacak kadar tahribe imkan 
bulamıyarakları kanaati hasıl 
olnyor. Eğer, Almanlar, bu mü
ca~yi de kazanaınularsa ab
lukaya luı~ abluka ve yıpratma 
harbi de muvaffak olam82. 

ABIDİN DAVEB 

------- •m 

!Da~~'iJ! Manisanın Kurtuluş 
1 

Ku;~klarıma sığınak Bayramı kutlulandı 
arıyorum! 

Dünkü Akı;am'da Va - N(ı ya
zısının başına şu başlığ"ı ko-' ınuş
tu: 

Dede efendiyi darılttık. Betho
veni nıemnun edemedik! 
Doğru söze ne denir? diye iş

te buna derler. ~vu - NU'nun de
diği gibi hakikaten öyle oldu: 
Birini biraz darılttığunıza gö -
re, ötekini bir parça memnun e
debilseydik! Va - Niı, bilmem ha
tırlar mı? 

Kendisi Akşam'a ya henüz gir
miş, yahut girmek üzere iken 
ben, Akşam gazetesinde Dede e
fendi ile Betbovene dair uzun ve 
galiba da iki gün süren bir rüya 
yazısı yazmıştun ki, işte, benim 
bundan on bes yıl önce o yazıda 
anlatmak istediğim de bu idi: 
Yani ne birini gücendirmek. ne 
de ötekini memnun etmemek ve 
ikisini yanyanu, hatta ınüınkün 
olduğu kadar elele tutuşturarak 
musikimizi de hiç olma"a bu -
günkü tiyatromuz, resmimiz, e
debiyalunız kadar ilerletmek ... 
Ne yazı.k ki bugünkü tiyatromu
za, resmimize, edebi~:atmıza 
nisbetle musikimiz geri. geri de 
de<fi! de, ekseriyetle düzensiz, 
bozuk. berbat bir haldedir. O -
nun İçin yeni musiki eserleri -
mizden, pek arasıra ve yüzde, 
hatta beş yfrzde bir iyi bir parça 
tesadüf etmedikçe radyodan, 
gramofondan, sazdan fersah fer
sah kaçıyor, zavallı kulaklarıma 
emin bir sığınak arıyorum. 

0.SMAN CEMAL KAYGILJ 

SPOR 

Dün Futbol maç
ları yapıldı 

Dün Şeref stadında Beşiktaş -
Maskesnor arasında yapılan fut
·bol ma;;ı hevecanlı bir şe-k.ı!de 
cereyan etmis ve neticede Besil<
taşlılar 4-3 .ııalip ııel:mişler • 
dir. 

Sabahleyin VllPılan Kurtulus -
Bevoi!lusp0r ma;;ı 2 • l Be~lu
snor lehine neticelemnıştır. 

Galataspor - Şişli maçını da 3-1 
Galatasnorlıılar kazanmı.slardır. 

Feriköy sahasında Galatasaray 
Feriköy B. takımları maçı 6 - 1 
Galatasaravın galibiyetile netı
celenrniştir. 

Fuar g üretleri 
İzmir, 8 (İKDAM Muhabirin

den) - Türki Ye S<ll'i>est güres
leri .bırineilikler.i mü saba kası 
başlamı.stır. 

Dünkü neticeler şunlardır: • 
56 kiloda Niyazi Kocaeli. is. 

mail Ankaraya, Ahmet aBlıkesir 
$eıfi:k Kandemir Izm:ire. savı he
sabile ,galip. 

61 kiloda Halil İstanbul Bekir 
İ:omire. Nurettin Kocaeli RaJ;!ıp 
Çoruma savı hesabıle galip. 

66 kiloda. Yalıva lçel Abdul -
lalı Balıkesıre hüJ<men. Yasar An 
!kara Mehmet Kocaeliye 9 daki
kada tusla. İzret İstanbul ~ah
mut İ:ıımire sayı ile .ııalio . 

72 kiloda Celil Ankara Ziya 
İıımire iki dabka 50 saniyede 
tU$la, İibrahim Bahkesir Faik 
İstanbula 6 d.alcika 57 saniyede 
tusla galip. 

79 kiloda İsmail İııtanbul İibra
hiıın B~lı:.ltesire 7 da.itikada tUŞl.a, 
Muhlis Tavfur İmı.ir. Enver Ye. 
ner Kocaeli ye 8 dak.i'ka 50 sani
yede tuşlıı l?BiİP. 

87 kiloda Melıımet Ali Çorum 
Ahmet Kocaeliye 4 dakika 58 sa
nivede tuşla, Alnnet Mc·rsinli İ
çel Musa izmire 7 dakıka 35 sa
niyede. büyük Mustafa Istan -
bul Melunet Balıkesire 35 Stil'İ
yede tuzla ı;ıalip. 

A~:r siklctte A.lnncl İstanıbul 
Hasan Hüscvin O>ruıma 6 daki
ka 35 saruvcde !usla, Mehmet 
Gül eş l zmir Serıf Balıô<esire 8 
dalı:ikada tll$la ııalip. 

-

A merika muh
ripleriKanadada 

(Baştarafı 1 inci saııfııda) 

haber verildiğini birdirerek de -
miştir kı. 

Bütün resmi vesikalar neşre -
dilince, tenkid.lerin miadından 
evvel yanıldıklan ıııörülecektir. 
Hariciye nezaretinin bu vesika
ları on sene sonra n('Şretınek ka 
rarında olduğunu zannediyorum 
Toplar ve destroyNlerin as sı
lihlarından maada hiçbir techi
zat anlaşmaya dahil de~ildir. 

Rooseyelt, Amerika - Kanada 
müdafaa konseyinin müsait bir 
tarzda müzakerelerine devam et-
tiğini iltıve elmistır • 

Şehrin her yerinde merasim yapıldı 
Manisa, 8 (A.A.) - Manisa 

bugün kurtulu;;unun 18 ınci yıl 
dönümünü tezahüratla kutla -
mışur. Kurtuluş gününde oldu -
ğu g-i.bi bir suvari müfrezesinin 
şehre girmesini müteakip kurtu
lU$ yolunda şehit düşenlerin me
zarları başına gidilmiş ve bura -
da hel'ecanlı hitabeler irat olun
mw;tıır. Bayrama Salihli Halke-

vi de bandosu il~ iştirak e\ !emiş
tir. 

Bugün aynı zamanda Manisa
nın üzüm bayramı obnası müna
sebelivlc Halkevi bahçe;inde yaş 
ve !;uru üzüm müstahsillerinin 
iştirak eyledikleri bir üzüm ser
gisi acılmıııtır. Ve teşhir edilen 
üzümlerden derece alanların 
müstahsillerine mükafatlar ve -
rilmi.ştir. 

Mühim proje hazırlandı 
(Bııstarafı 1 inci saııfada) buqün devletçe t".!SCil edilrıemış 

nunile her şe11den evvel btL me. qayrimenkuller ıcduı-ü< l:ı;b;ı;. 
seleyı düzelmk. Toprak sahip- 11etini kaıı!ıetmi.ıtir. Jl:r banka-
lerini, az zamanda ve asqari mas- 11a qötürüp mukabilinde bir pa-
rafla bu veraset ılamına kavuş- ra alamaz. Başkasına satamaz. İf-
turmak için en pratık çareııi tes- raz ve taksimden malırumdur. 
bit ettık. Tapulama karıununa Vefatı vukuunda varislcrile di-
qöre, toprak sahibi, intikal mu- qer alakalılar arasında daimi bir 
amele!erirıi topra<imın başına qe- mÜ"ıı:aa)la sebep olan bu top. 
len ve·karıurıi salıilııııete malik rak işine verilecek kıumeti ölç
olan bir hakimin huzurunda ııap- mek kolaııdır. Evı·elıi bu malı
tırabilecektir. Bu sureıle tarla- zurlar O"'adan kalkacaiiı qibi ha
nın, bostanın hu.dudu tavın edı!ır, zineııe aıt toprak da ancak böııle 
sahibi belli oltır, intıkal mııarne- ka11uni ııoldan bir tarama ııap
leleri de b<lulece bir i.ş lıalıni alır. makla meııdana çıkacaktır. 

Tapulama kanunu, bir hakim Kadastro)la bıısladıqımız qün-
bir tapu memuru, bir fen me- den btLqüne kadar devlet bütçe-
muru. ve bir katipten ibaret ola- sindeıı 2 miluon 111,118 Zira sar-
cak olan bir he11etın teşkilini em- fedilm,4, buna mukabil kadast.. 
redi11or. Bu hetıet mal sahipleri- ro 11ııpılmasından dolaııı mal 
nin müracaatı üzerine decjil, dev- sahiplerinden alınan harç ve 
letç~. tesbit olunan 11erlerde ken- J rürum ile. hazine lehine tahak
dılıqınden harekete qeçecek top. ı kuk ettırılen gayri menkıı.liin 
raqın başına qidecek oradaki aiti-' kııımeti de 82,139 parçada 5.691.114 
kadarlardan izahat alacak, o a- lira olduğunu. qöz önüne alır -
razi üzerind~ hak iddia ede11Ierin sak bu işler içiıı ııapılacak fe
ibraz edecekleri t•esikaları da ıet· dakıirlıqın mahalline masruf ol
kik ettikten sonra bir hükm.: baq.. duiıu daha kolau qörülür. 
lı)lacaktır. Hakimin ça!ış•ı4ı •a- Bu tapulama kanununun tat-
halarda mal sahiple;, kan<ınun biki saııesinde tovrak sahipleri 
balışetti<)i hakka daııaııa·a.'< ııol pek bü11ük refalılıklara kavuşa-
parası dahi vermeksizin veraset i caktır. Hazinenin de tedavü.ı ka.. 
lıimını alacak, intikal muamelesini bihııetini kaııbetmiş olan bu qaıı-
11aptıracak ve tapusunu do elde rimeııkullerin her alım satımın-
etmiş olacaktır. da, ifraz ve taksiminde alaca.<7ı 

Tapulama is!ertHİ ıı"'pa.'ıık olıtıı harç ve resimlerde ve hükümet 
1;,1ııetlerden beher PO.<tamn 1ııaaş lehine meııdana çıkarılacak top
ve her türlü ma~rofı dı;/,il oldu- rak kadar bir insanın malına nio-
iiu halde senelık tciısısat ıı~i..ü. zasız ve ihtilafsız malik alınası 
nu 20 birı !ira Juıd.ar ola.·a.ktır. qibi bir saadet doQacaktır. 
Bütçeye konacak tcr.;:isat mı/:- Tapu.lama kanunu, çıktıktan 
tamıca postaiar rııledi111 arttır- sonra memleketin bir iki ııerinde 
mak mümkürıdıir. tatbik olunacak ve alınacak neti-
Mukmıeseııe c;a.< .;lın.:ık üzere ceııe rıin'e teşkilıit qenişletilecek.. 

şunu sövleuı.ek ı<i..."'"11n qelir kı, tir ... 

Kral Karo) 
( Bııstarafı 1 inci sayfada) 

sabık Kral Karol'ti hududa gö.. 
tü:ııınekte olan hususi trene taar
ruz leşebbil&ünde ·buluıvnuşlar -
dır. Saat 17 ye dof(ru tron gara 
ıticerken hattın iki tarafında yer 
alan lejyonerler tüfenk ve ro
velverlerle trene ates açımı.şiar -
dır. Derhal sü.r'atini arttıran tren 
de bulunan muhafızlar silıi.b ve 
mitralyöz ateşile mukabele et -
mlşlerdir. V aı?Onların bir çok 
camları kırılmıştır. Trende yara
lı olup olmadığı hwüz hiliOillle
mektedir. Tren kaçı..ıct.uı sonra 
leivonerlerden bir kısım mün!e
tid bir loi<.omotüe binerek husu
si trenin peş.in:!en gitmişler bir 
kısmı da o.tQmolbıil kiralıvarak 
treni hudut istasyonu olan Hat-
fekle katlar kovalııını.şlardır. 
Lej'fO()nerler buraya geldikleri :ııa
man tren Rumen hu.dut istasvo
nunda durmıvarak Yuı;ıoslav hu
dut garına varmı.s bu!unuyorclu. 

Roma, 8 (A.A.) - Sabık Kral 
Karo! bugün saat 16,35 de Mi-
13.nova muvasalat elrn.iştir. Az. 
zaman sonra Chiasso tarikiyle İs
viçre ye hareket etmiştir. 
Bükreş, 8 (AA.) - Memleket

ten hareketinden l"IVCL sabUt 
Kral Karola yirmi bin İnl!iliz 
liralik bir ;;ek tevdi edilmiştir; 
hu mehlii( sabık :cralın talebi 
üzerine kaydı hayat ş.ıı tile ke.ıt
disine verilmesi 'kabu 1 edilen 
tahsisatın ilk seneliii:idir. 

Bükres. 8 (A.A.) - Stel'ani 
Ajansından: General Antoneııcu 
birinci Mişel'in tahta çıkmasuu 
tes'id icin bütün Rumen kiliııe
lerinde ruhani bir avin icra edil
mesini emretmiştir. Bütün me
murlar ve bütün Rumen mille
tı, hu ayinde hazır bulwunal< 
ırneoburrvetindedir. Saat 11 de "°'" 

1 lngiliz hücumu 
(Baştaraı 1 i11ci sa11fa.da) 

arasında patlaımı.şlardır. Boulog
ne'da yangınlar çıkarılmış ve 
Lcrubet havuzuna tam isabet ol
muştur .. üstende limanında mav
nalara da isabet vaki olmuştur. 

Dünkerkrle toplu halde bulunan 
mavnalara da hücum edilmiştir. 

Sahili aşan di,i(er bo:ınbardı -
man filolarınuz Essen'de Krupp 
fabrikalarına, Emden'de Zwei -
rucken'de harp levaumı faıbri -
kalarına ve Gelsenkirchen pet -
rol tesisatına hücum etmişlerdir . 
Mannheim, Ehrang ve Hammda 
demiryolu depolarına atılan bom
balar infilaklar ve yangınlar ta
kip etmiştir. Foret Noire'da bu • 
lunan harp leva-ıım deoolarına 
yeniden hücum edilerek büyülı: 
yangınlar çıkarılrn.ıııtır. · 

Calais civannıda tıoı>çu pco.pek
t.ör mevzileri bombard•man edil
miş ve Colmar tayyare meydanı
na karşı yapılan hücum esnasın
da bombalar hanııarlara isabet e
derek yanmakta olan hlll!Rar ka
nılanndan C>lı:an alevler <hsanla 
bulunan tavvarelere ates vermia
tir. Alınamrada Giherijen. Wesel 
ve Cre~ki. Brwcselleıs, J'ransada 
Guerqueville, Hollandada Soes
terourg ve Eindhcwen tayyatt 
nıeydan]arı da a.Jrıca bcıoJbarW,. 
man edilmişlerdir. Bu g~ ha
rekata iştirak eden tayyarele -
rimi7ıden hepsi üslerine dö~ 
!erdir. 

ka.kta bulunacak olan bütün 
vatanda.slar <BMl diz cökecd<
lerdir. 

Antoneac>u, avni zamanda hal
ka hitw eden bir mesai neşre. 
derek lrendilerini. Homanvanın 
ist;Wıal ine itimat etmıye davet 
eylem.istir. 

ı• SUMER SINEMASININ .. 
Yarın akşam açılış suaresi için yerlerinm evv~ tanin ediniz. 

İlk açılış programı: 
ALBERT PREJEA.N - DİTA PARLO - JUU;s BEBlLY 

tarafından tem.sil edilen ve Kİ\' İKRA'nm biltia lib "" 
ihtişamnıı gösteren 

Monte Karlonun Meçhul Kadını 
Güzel Fransn filmidir: Al bert Pttjeu, 1ıılı Wrııi de 

diye kadar temsı1 ettlli lıiltthl filimleria "6o•· • ılir. 
1 Lüks ... Kunıar_ Aık-- Macera.. ........................................ --~, 

RESMİ HARP 

TEBLI GLER I 
- INGILIZ TEBLIGI 

ALMANLARIN EN Bt°YiJıı: 

HÜCUMU 

Londra, 8 (A.A.) - İngiliz hava 1(, 

dahili emniyet nezaretlerinin tebli
ği · 

Loodra mıntak.asına düşman hJl. 
cwnlan, dWı ~m ~rarlanmıt

tır. DUşmanın l...A.>ndra üzerine bu hü
cumları, ~e kadar yapı1a.nlanD 
en blJYlllunü leşkil elrnlş gibulır. 

Müdafaa tertibatımız, her noktada 
duşm.ana kartı faal suretle bilcum& 
geçmi>tir. Sevil müdafaa servısleri, 
muazzam işler :raıı~ıır. Muharebe 
h.AlA devam ediyor. 

İTALYAN Tli:BLİGİ 

İlalyada bir -ıuıı, 8 (A.A.) - i
tal:ran umumi karargahının 93 numa
ralı tebliği: 

Bir denizaltımız, Cebelüttarık ci
varuıda devriye gezmekte olan bir 
Ingiliz harp gem.işi batırffiljtır. Avcı 
tayyarelerim.iz.uı refakatinde olarak 
bombardm\&Jl tayyarelerımız Malta 
adası tersanesine hti.cum ederek yan
gınlar çıkarmışlar ve tahribat yap _ 
m~lar ve havuzda bulunan bir duş
man denızaltısını tam -><J.belle bom.
balanuşlardır. 

DUşnıan tayyareleri Bu.nayı booı
bardıman etmi§lerdir. Bir yerlı asker 
yaralanmıştır. 

ALMAN TEBLİGİ 

Bertin, 8 (A.A.) - Alman orduları 
başkumandanlıği tebliği: 

6 eylülü 7 eylü.le baK"hya.n gece, 
askeri bak.undan hususi ehenun.i.yeti 
haiz Londradaki hedeflere ka~ı ha
va. kuvvetlerimiz tarafından b~Iı-

7an hücuma aiır bombalar kullanan 
büyU.k: bava kuvveUerimi.z tarafın

dan 7-8 •ecesi de devam edilmiştir. 
.Muharebe tayyarelerimize Lond

ra istikametinde yol açmak itin avcı 
tayyarelerimiz müdafaa tertibaıtuıa 

kaqı enerjlk hücumlar yapmışlarda. 
Düşman layyarelerl gece gene ~ 

manya üzerine akınlar ,.apm~la.r -
dır. Bir da]&a cenubu garbi istıka· 
metine teveccüh ederek öteye berıytı 
bombalar atm~ da hiç bir hasar 
yapmamı;ılardır. Muharebe tayyare -
!erinden mUt.eşekk.il diğer bir dalga 
da dUn geceki gibi Bertin üzerine 
gitıniye teşebbüs etmişse de ıarpte 

temerküz eden miıdafaa barajından 

geçemiyerek dönmiye ve bombaları
nı lüzumundan evvel atmıya mecbur 
edilınişlerdır. Yalnız Haİnm'da. bir 
kilisede hasar olmuşlur. Dünkü hava 
mubarebelennde düşman 94 tayyare 
kaybetmiştir .. 26 Alman tayyaresı üa
leriM dunmemi§lerdir .. 

I ANADO L U 1 
_..:..;H;...:A:...:....;;B:....;:;;E'""R~L:...;E=.....:.R::....:...I _ 

* Konya 8 - Vilayetimiz için. 
de Timi< hava kurumuna iıza ya
zılan vatandasların savısı 10,000 
i buhnııştur. * Saıınsun, 8 - Vali Avnı J)oıi'an 
dün aksam Hal'kevi salonunda 
seok.in bir dinleyici kütlesi önün
de günün meseleleri mevzulu bir 
konferans venmistir. * Bitlis, 8 - Adilcevaz halkevi
nin tertip etmiş oldu,i!u Sııphan 
~ 2"2:isi muvaifaluyetle biti
rilmiştir. Bu .l(eziye Tatvin ve 
Ahlat halkevleri sporeularından 
kadın, erk.ek 21 genç iştirak evle-

: miı ve gezi ikı ,ıı;ün süıımijştür. * İ2ltılit, 6 - Hendekten Ada
pazarına .ı;ıelmekte olan bir oto
mobil Çatal köprü mev1dinde 
hendeğe yuvarlanmı.s Üç kisi a.. 
i{ır suretıe yaralanarak bir kJ,. 
si ölmüştür. * İzmit, 6 - Bu hafta Kandtra
da büyük ııelılivan l(iire:;leri va-
1>ı.lmı.s ve c;ok zevkli olan bu ırü
reşlerde başa güreşen Kara Hi>
l!levin Babeeskih İbrahiani vene
~ 100 lira mii.üiat LualllDı.
t.r. * İzmit. 6 - Geçen sene şeb. 
nnizde açHımş olan Akşam Kız 
San'at okulUllUD. bu sene Kız~ 
titüsüne kabed:ileceji;. öğrenil
mİ$tir. * hmit. 6 - 15 evli.ılde yapıla
cak olan Marmara kürek var~ 
!arı müsabakası kin Su A iam 
Kerim ve bölııe taraiın.dan ha
zırlıklara ba.slamrustır. 

Sovyetler Birliği Halk 
Komiserleri arasında 

değişiklikler oldu 
Moskova, 8 (AA) - D. N. B

bildiriyor: 
Sovyetıer Halk Kcnıiseri konse • 
yinde bazı dekişiklikler olmuş • 
tur: 

Komünal artı.sat eski halk 'k<r 
mlseri Pamfilov ve halli sanayi 
eski halk k.ontlseri Utkin rew 
mwıvinliltlerinc, tn.şaat malze -
mesi sanayii eski halk koınis4?ri 
Mark.arov koınünal iktıııat hallı: 
~!~, tayin eclimu.Jer· 
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ÖLÜLERi 
DiRiLTMEK 
K A BiL Mi 

Fız;yoloji lı.lımlenndeo Serj Braı

hanenko, öJen bir k.im.seye, vakit ve 
zamanında, 7ani cild soiumadan ve 
tekalliıa etmedm yapılacak bir a
meliyat sa7eaJ.nde, hayalının iadesi 
kabil ola~ lddiaııında bulunmak
tadır. Ve bu ıddiaaını, bir kaç sene 
evvel laboratuvarında, bir tok dok
torlar ve ~er müvacebesinde 7ap
t1tı bir amelıyat ile isbat etmi~tir. 
Bır kopek ıetırilmiş, bayıltılmış 

W hususi bır pompa Vtitbsila ıtJ~

Jarında, damal"lannda bulunan kan 
tamiUD.ile al..ın.m.ıştı.r. Hayvanın nefe
si llesıl.m.11, kalbi durmuş ve ölmi.ış

tür. 
Profesör, ölü köpeği on dakika bu 

halde bırakmllj; sonra, alınan kanla
rı ayni Pompa ıle hayvanın damar
larına doldurmU§tu. Bır kaç dakika 
ceçiooe kalb, yavao, 7ava;,; atmıya, 

cümlei asabiye w cilerler harekete 
IMı:ılanu:ı, ba;yvıı.ıı ,....ı.ıen bayat bul
mU§lur. 

1932 - ilkbabannda Vlyana 
~bbı adli müessesesine bir kaza ne
ticesi ölen bir adamın cesedi geti
rilnıişti. Müesse3e mildürti profesör 
Eisenmeyer, bu adamı diriltmek tC\!

rübeaine karar verdi. Cesedin göğ:sü
nü açb ve dam.arlarına, elektrikli 
.küçük: bir pompa vasıtasile bir mik

tar !UD'l kan seromu verdi. Ayni za
manda muavini de kalbi üzerinde 
elektrik masajı yapıyordu. Yirmi da
kika sonra kalb harekete geldi. Ölü
nün çehresi penbel~U, dudakları kı
mıldadı. Njhayet töZlerini açtı. Bir 
müddet hastalıanedo kaldıktan son
ra yeniden hayata kavu~tu. 
Amerikalı doktor Karniş de bir •ö

lüleri diriltmek usulü> keşfe!miştır. 

Bu doktor, Olenl.eri, ölümlerinden on 
dakika geçmemek §artile cliriltebi~ 
ceğini söylüyor. Usulü gayet sade: 
Kalbe, elektrikle masaj yapmak, da
marlara kateinli bir serom ...,·ermek .. 

LONDRA 
F.A AL 1 YET 1 NE 
DEVAM EDİYOR 

Bütün Londra halkı, Lordu ve a
melesi, erkeği ve kadını, ihtiyarı ve 
aenci a:ece ve gUndilz mUda!aa ted
birlerinin artt.ırılması için çalışı -
yor. Ahalinin zevki, neş'eısi yerinde. 
Geceleri bütün ışıkların söndürülme
sine, hava bücumlanna rağmen ha
yat harpten evvelki seyrtn.i takip e
diyor. Koca ıehirde ayni faallyet, 
ayn.i canhlık: göze çarpıyor. 

Geceleri caddelerde, parn~-ütçillere 

karşı hazırlanan gönüllü ınüdaiHerlıı 
ayak. &esleri ~;t.ıliyor Nncerelerln 
perdeleri inile, ulak bir zıya ıızrn1-

,.or. Fakat. bütün evlwdco ı·adyo, 

gramofon sesleri, şen kahkahalar ak
ı;cdiyor. Ti1atrolar temsillerine de
vam ediyorlar .. Sinemalar da açık. 

Londrada her şey, yiyecek, içe -
cek ve aiyecek bol. Depolar, dük

kanlar et, janbon, şeker, tere yağı, 

margarin, yemek yagı ile do}u .. aha

lı da değil. FiaUar Belediye tara.tın
dan tayin edilmiş. Bu da fıdet yeri

ni bulsun diye. Yoksa, harpten i.sti-

1ade etmek, ti.atları arttırmak İngi
liz bakkalının, tuha!lyecısinin aklın
dan geçmiyen bir şey ... 

HükOmet, bir taraftan müdafaa ted
birlerini arttırıyor, diğer tara!ınclan 

halkın i~esi, işsizlerin nuıh;etini te

min ile uğraşıyor. Sekiz milyon nü
fusu olan Londra şehri yirmi daire

ye ayrılmış. Her daire halkının bir 
senelik iaşesine kifayet edecek un, 

erzak ve saire depo edilmiş. Bu de
poların yerini mes'ul memurların

dan başka i:im.ıı;e bilmiyor. 

--- -----------
Şimdiye kadar dört kişiyi dirilten 
bu doktorun Amerikada büyük bir 
şöhreti vardır. 

Bu tecrübelere bakıp da ölümün 

çaresi bulundutıına hükmetmek ca
iz mi? ..• 

HAYRET VEREN RA KAMLAR 
BHiyor musunuz ki inMn iskeleti 208 parça kemikten mürekkeptir, Vü

rudumuzda 5 - 8 kilo kan vardır. 
Ciğerlerimizden günde 10 bin litre kan cereyaİı eder. Kalbimizin a&ır

lıtı 300 cnımdır. 
Kalbimiz, ıreoede 2 buçuk milyon defa çarpar. 24 aaatte 18,864 litre ha

n yutanz.. BaraakJarımııın boyu 10 metre uzunlutundadır. 
Hiç durmadan saatte 100 ltllomet"' kateden bir otomobilin güneı;e ka

dar fidebilmeııi için 170 sene lazımdır. 
l!'>,000 ,,.,tre yükseklikte soğuk ta t>tessı!ır 70 d•recededir. Oyluk .ke -

ıniii, kınJmadan 1,000 kiloluk bJr yük yük taşıyabilir. 

Akhisarda tütün mahsulü toplandı 
Akhisar. 8 (AA) - Tütün 

mahsulü ta:mamiyle toplanmış 
bulunma:ktadır. Bu seneki tütün 
rekoltesi. mıkdar itibariyle 4,5 
milyon kilodur. Ve kalite itiba -
riyle de fevkaliıde nefistir. Ka -
zmnızda on i:ıin ailen.in geçlın ve 
refah vasıtası olan tütün zer'i -
yatının daha ziyade ıslahı, satış 
işlerinin tanzimi ve müstahsiller 
arasında Uıbirliği temini maksa -
diy le cAkhisar Tü tünciiler Bir -
M• adıyla bir birlik lrurul.ması
na karar verilmiş ve birliğin te
,ekkülüne ait muameleler ik
mal edilerek V ~!ete ııönderil
miştir. Akhisar tütüncülerinin 
bütün zer'iyat ve istilısalatının 
daha ziyade ı:slah ve tanzimini 
i6tih<laf eden bu verimli çalış -
maları yanında Ziraat Bankası 
ile buna bağlı kredi kooPeratif -
!erinin ve mahalli bir teşekkül 
oları Akhisar Tütüncüler Banka-

DOKTOR 
Feyzi Ahmet O na ran 
CUd.b"• .. & . , ... ml&ek· 

AllHo: llabıill CetrJoilD 
1ok1qu k .. ealaıle No. U. Tol. %38 

ıının müstahsile yapmakta ol -
dukları geniş yardımı da işaret 
evlemcl< lazınıdır. Filhakika bu 
yıl içinde Ziraat Bankası ve kre
di kooperatifleri bir buçuk mil -
yon ve Tütüncüler Bankası 500 
bin liralık bir kredi açnuşlardır. 

Bu mıkdarlara İ.ş Bankası ta
rafından temin edilen zaruri 
mikdar da ilave edildiği takdir
de, milll bankalarımızın ve kre
di kooperatiflerinin tütüncülere 
yaptıkları yardımın şu.mü! ve e
hemmiyeti bir kat daha tebarüz 
eder. Böylece emin olunan ve 
yekUnu ilci milyon lirayı geçen 
bir kredi hacmi içindedir ki Ak
hisar müstahsilleri tütün mah -
wlünü arttırmak ve kalitesini 
:ıoslah edebilmek vasıta ve im -
lı:iınlarını elde edebildikleri gibi 
bu hal Akhisarm refah seviyesi
nin artıp gen.U;lemesinde de mü -
essir olmuştur. 

Dr. Hafız Cemal 
(Lokman Hek i m) 

DAHıLıYE. MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

e YAZAN: M. Sami Karayeı-fII\ 

KANUNİ SÜLEYMAN 1 
ViYANA KAPILARINDA 

T cfrilt• /Vo_ 2 

- oidaşlar, emrü ferman Haz
reti Rabl:ıülileminindir. Su! -
tan Sel>m Han ahırete int.i -
kal etti. Hiılıi pad.işalı filernpe -
nah Sultan Süleyman Haru za
man hazretleri saadet ve ikbal 
ile İstanbul.da tahta culOs etti -
!er varın anda buhın .. dediği .ııi
lıi biçareler hemen ~:;küflerini 
vere urup başlarına toprak saç
tılar. 

Ordu va~vlA ve fervat içinde 
!<aldı. Anı vahidıde çadırlar yı -
kıldı. İstanbula !tiden l?>dene ol
du. 

Piri Paşa da hazınei Amireyi 

mühürledi. Al<$3lll namazından 
iOllra !stanııula dönüldü. 

h azineyi ya~a etmesin diye 
lrork.uluyordu. Ve. padisanm ö
lümü bu, yağmacılık kor.kusıle 
saklanıyordu. 

Kanunl Süleymanın baıbası 
Yavuz Sultan Sclım. esmanlı 
'hanedanının maarifte en bü -
Yiiklerine muadil ve edebivatta 
cümlesine fallc olacak derecede 
tahsili kemal evlcmiştir. 

Yavuzun Türkçe. Farisl. Ara
bi şiir !eri vardır. Gecelen u v 
!tusu üç saate rnünhasirdi. O • 
!rumakla m.eşl?Ul olurdu. 

Yavuz, tezyiruıta asla r~ 
etme21di. Ba:zı mahremleri sebe
ıbinden sual ettikte 

Viilrela ve ~m el
ah-

DALGA UZUNLUGU 
r .A.P. u.11 m. M45 Km. zt ııtw 
T.A.Q. 11,.&7 m. 1519$ K.m.Zt ııtw 
1"8 m. U8 Km. W Kw. 

9 Eylul P•zartesi 
.30 Program, ve memleket saat 

ayarı. 

7.35 Müzik: Haftalık program. 
(Pl) . 

8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını - Yemek listesi. 
8.30 Müzik: Plaklarla hafü 

programm devamı. 
12.30 Program, ve memlek~ sa-

at ayarı. 
12..35 Müzik. 
12.50 Ajans haberleri. 
13.06 Müzik. 
14.00 Müzik: Karışık program 

(Pl.). 
18.00 Program, ve memleket sa

at ayarı. 
18.05 Müzik: 
18.40 Müzik: Radyo caz orkes

trası. 

19.10 Müzik: Fasıl heyeti. 
19.45 Memleket saat ayarı ve a-

jans haberleri. 
20.30 Konıışma. 

20.45 Müzik: Dirıleyici istekleri. 
21.10 Müzik. 
21 .30 Radyo gazetesi. 
21.45 Müzik. Radyo orkestrası. 
22.30 Memleket saat ayarı, a -

jans haberleri; ziraat, es -
ham - tahvilat, kambiyo -
Nukut ıborsası (Fiat). 

22.45 Müzik: Dans müziği. (Pl) . 
23.30 Yarınki program, ve ka -

panış. 

Nişın merasi mi 
<İstanbul Barosu avukatların

dan Mustafa Tunalı'nın kızı Şu
le ile btaııbul Barosu avukatla
rından Ragıp O.kan'ın oi!lu Mü
hendis Zinnur'un n.U;an merasi -
mi dün Galatada Limar Lokan
tası salonlarında icra edilmiştir. 
Bu tôrende htanbul Valisi ve 
Belediye Reisi Lulfi Kırdar ve 
refikası, İ5t. meb'uslarından Dr. 
Hakkı Şinasi, Abidin Daver ve 
refikaları, Halk Partisi erkanı 
ve iki ailenin i:ıir çok güzide ak
rabaları bulunımuşlardır. Genç 
ıllşanlılara saadetler dileriz. 

Yıldırım - Davutpaşa lı:ulübü 
başkanlığından: 

8/9/940 tarihinde yapılacağı i
lan edilen fevkalade kongremiz 
ekseriyet olmadığından 11/9/ 940 
Çarşamba günü saat 22 de C. il. 
P. Samatya nahiye merkezinde 
vanılacaktır. 

Ana nizamnameye göre mev -
cutla iktifa edileceğinden üyele
rin behemeh al ııelmeleri rica o
lunur. 

1 IE D .a. • 

Beykoz kor sahnalma komisyonundan: 

8aa1 Gtin 

ıo Cuma 
ıı • 
il • 
11,10 Cumartesi 
11,30 • 
16 Pazartesi 
16,30 • 
15 Salı 

15,30 > 
16 • 
16,30 
15 
lS,30 
16 
16,30 
ıs 

• 
Çarpmba 

• 
• 
• 

Hllhammaı 

ıutan 

Lira Tarihi 

20/9/940 32250 
> 26000 
> 320000 

21/9/940 7310 
> 1890 

23/9/940 6250 
> 19000 

24/9/940 lOlOS 
> 19500 
• 8500 
> 

~/9/940 

• 
• 

13330 
7525 

19125 
S265 

• 10965 
26/9/940 40000 

Muvakkat 
Tcmlnat 
Lira Kr. Mlllt&rı 

Enakm 

Cimi 

3418 75 160000 Kuru fasulye 
1950 0-0 80-000 Pirinç 

24000 00 800000 SıiJreti 

548 25 86000 Patates 
14 l 75 420-00 Soğan 
468 75 10-000 Zeytin yab 

1425 0-0 50000 Sabun 
779 63 150000 Arpa 

1462 50 30-00-00 Ot 
637 50 200000 Soman 
999 75 
864 38 

14114 38 
S94 88 

62000 Gaz 
350-00 Kuru ü.ıcüm 

51000 Şeker 
81000 Yemek luzu 

822 38 43000 Makama 
3000 0-0 2000-000 Yemek, ınt:ııe ve 

çam odunu 
15,30 > > 13500 1012 50 540000 Fırın gürgenodunu 
16 > > 5580 418 50 36000 Kırmııı mercimek 
16,30 > > 12710 953 25 8200-0 .Nohut 
11,30 Cuma 27 /9/940 81250 8093 75 650(1(1 Sade yağ 

1 - Asker ihtiyacı için yukanda cins ve miktarı Ya:tllı yiyecek mad
delerı hız.alarmda aösterilen tarihlerde kap.ah zart usulile Beykozda halk.e
vinde askeri satın alına komisyonunaa ihalesi yapılacakt.Jr. 

2 - Tekli! mektuplan ihaleden bir ı,;aat evvel komisyona verilmiş 

olacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler 
4.0 ıncı ilk okulda Askeri Satın aJn..a 

her gün Beykozda Halkevinde veya ı 

komisyonuna mUracaat edeceklerdir. 
(8176) 

inhisarlar Umum MUdürlUQUnden 1 
ClıW Mllılan Eksiltme Şekli So•fl 

.c;...~~~~~~-~.:.:::.'--~-"C.:..-"'"~.:.O.:.'-'-~~~~-~-

Iskarta bıçağı 300 adel 
Boya ma.Jumesi 22 kalem 
Muhteli1 madeni lltt Ye 

edevat malzemeli 
Demir boru levazmıı 

) > malzemesi 
Muhtelit hırdavat levazımı 
Elektrik malzemesi 

168 > 
35 > 
15 • 
24 > 
36 • 

Pazarlık. <Müteahhit N.> 14. 
> 14,30 

• 
• 
• 
• 
• 

15 
15,30 
16 
16,30 
16,45 

l - Iskarta bıçağı nümunesi ve mter malzeme mü!redat listesi muci
bi.ilce hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 16/IX/940 pazartesi günü hizalarında gösterilen saatler
de Kabataşta Leva:z.ım ve l\1übayaat şubaindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

III - Liste sözü geçen şubeden para::az alınabilir. 

IV - isteklilerin pazarlık icin tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 
güvenme parasile birUkte mezk.Ur komisyona müracaatları. (8029) 

1 ISTANBUL EELEDIYESIND~ 
Beşiktas karakol karşısındaki hususi idare malı eski mektep binru;ı

nın tamiri 2490 sayılı kanunun 46 ncı maddesinin B fıkrasına göre pazarlı

ja. konulmuştur. İhale ll/Y/940 çarşamba günü saat 14 de Dolml Encü
ınende yapılacaktır. Muhammen bedeli 1046 lira 93 kuruştur. İlk teminatı 
T8 lira 52 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muatn<'l6t Müdurlüğü kaleminde gö
li.ilecektir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü mu-
ayyen .. atte Daimi Encümende bulunmaları lazımdır. (8291) 

Beykoz Tümen Sab nalma komisyonundan : 

Ctn•l 

Saman 
Ot 

Mlklan 
Mu. Bd. 

Beher kilosu 

6 
6 ııo aa. 

Te. Ak. 

1050 
1696,S 

GW. ve tarihi 

l7 /9/940 salı 

• > 

Saati 

ll de 
15 de 

1 - Tümen birliklerinin 9 aylık ihtiyacı için yukarıda cins, miktar, 
tahmin bedeli, teminat akçesi yaz.ıh o1 ve samanın şartnamelerinde gösteri
len mahallere teslim edilmek sartile müzayede ve münakasa kanununu.c 

aı inci maddesine tevfikan kapalı zarfia mü.nakasası hizalarında gösterilen 
l'fr.n ve saatte Beykoz. Halk Partisi binasında yapılacakbr. 

2 - Taliplerin teklif mektuplarını 10 ve 14 de komisyona vermeleri ilAn 
olunur. 

3 - Ot ve samanın p.rtnameleri Ankara levazım Amirliğinde, İzmir sa
tın alma komisyon başkanlığında ve Beykoz Tümen satın alma komisyo-
nunda her gün okunabilir. (7917) 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hııtiyaz Sahi!ıi ve Neşriyat Di

nktörü: E. İZZET. Basıldılı yer, 

SON TELGRAF BasımeYi.. 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN. BERABER 

9 ~ylüJ pazartesi c-ünti akşaı:ru Beşik .. 
W;, Haş!mbey Aile b;>lıçesınde cAFA

CAl'i• Vodvil - 4 - perde 

Yatılı - Yatıaız - Kız• Erkek 

HAYRiYE liSEs·i 
Saraçhanebaşında Horhar caddesinde. Telefon: 20350 

ANA iLK ·ORTA L iS E 
Eski ve yeni talebenin kayıtlan her gün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. Yabancı di11ere ilk sınıflardan itibaren 

başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vard1r. Tolcbe mektebin hususi otobüs ve otonıobilile evlerine nakledili 

!arına tazi:mendir. Biz kimi ta -
znne mecburuz ki ihtivarl kül -
fet edelim .. derdi. 

Sultan Selimin d~h.ıılıu 
meşhurdur: Mısır seferinde pa
raya ihtiyacı şedil hasıl olmak-
la bir t acirden i:ıir ka<; vm bin 
lira istikraz olunmuştu. O esna
d a tacir vefat eder. Çocuklarına 
ı:ıe.k ço,lı. m al brrakır. Defterdar 
olan (Mali.,,., nazırı) zat bunu 
fırsat bilerek &ıltan Selıme ya
ranmak maksa<lile tacirin vefa
tını, bıraktığı emvalin ziyade -
liğile beraber evlıiclmın ihtivac
tan beri olduğunu söyler. Tere -
kenin bir mikdarmın devlet he
saıbına müsaderesi emrini ister. 

Sultan Selim defterdarın 
bu ta:kririni göriince baştara!ı
na kendi elile sıınları yazmıştır: 

• Müteveffava rahmet, analına 
bereket. evladına M'ivet, ııam • 
maza lanet.> 

Yavuz, dünyanın en büyük 
lcıım:ındıınlaruı.dan biriydi. Os
manlı hanedanı icinde sakalsız 
olan yalnız Yavuzdur. Sakalını 
tıras ederdi. Pek riva<la h.iddetlı 

olmakla beraber kanuna ve ser'e 
itaat evlerdi. 

* Kanuni Süleyman, tam baba-
sının oğluydu. Yavuzun Mısır -
dan sonra fetlıetımek istedij(i 
Rodosu zarp ile Mısır yolunu aç
mağa azmetmişti. 

1 
F~ih Sültan Mehmet, Bel • 

grad kalesini zaptedememisti. 
Fatihten Kanuni devrine kadar 
Belı:ırad kalesi mukavemet et -
mistir. 

Genç padişah saltanata eulus 
etti. Ortalıkta sükun vardı. Her- ' 
keste 61Tlnivet ve memnuniyet 
müşahede oluyordu. 

Yavuzun va.kıtsiz vefatı mil
leti matem içinde bıraktı.i!ı hal
de gene padişahtan ve Yavuzun 
oğlundan herkes emindi. 

Vfıkia pa<lisah veni idi. Lakin 
hükümdar ~ni dei!ikli. Uzunca 
müddet pederine vekaleten ri -
yaseti umuru ifa etmişti. İşte o 
vakitler vekili ve naibe mahsus 
bir muhafazakarlık, bir mah -
viyet R(istermi.ş, .kalperi cel -
bet.ıni.sti. 

Yeni padişahm tec:ıi.Wıesi cok-

tu. Bilhassa. KUie valiliğinde 
~österdiiti ehlivet filen sabit ol
mustu. 

Hatta. Kanuni Kfıfede vali i
ken ı:ıederi Yav= kardeşi 
Sultan Beyazıt" kaarşı harisane 
ilı:ıyaıru sırasında v azife şinas -
ne hareket et:ınişti. Kat'ivYen i
t idalini bo:ıımımıı.ş. pederinin sal
tanatına 'karsı olan isyanlarına 

iştirak etmemişti. Sancai?ının u
murunu yapmakla iktifa elımiş
ti. 

Kanuni, pederi Yavuza İ;; -

tanbulda ıllvaheti esnasında da 
dürüstlük ı:ôstermistir. 

Yavuz Macarlarla meşgul i -
ken oiilu Sülcvmanı verine naip 
tıırakıp giderdi. Kanuni. hıç bir 
ihtirasa kapılmadan babası na
mına iclar<'i bükümet edeı-di. baş_ 
ık.a bir şehzade olmu.ş olsa ki, ta

rihte Q<>ktur. Ba.basının verine 
ıtöz Iroyarırk ihtirasa 'lu.p.ılabi -

lirdi. Kat'iV).'ll:n dürüstlükten ay-ı 
nlmadı. 

(Arkası var) 

İSTİKLAL LİSES İ 
Kız ve Erkek • Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına dernm olunmaktadır. 
Şehzadebaşı Polis karakolu arka,ında. Telefon: 22531 

Beykoz Kor Satınıılma Ko misyonundan 

S&at Da. Gün T&rllıl 

ıs 0-0 Cuma 13/9/940 
15 30 Cuma 13/9/940 
16 00 Cunıa 13/9/940 
14 00 Cuma lS/9/940 

Talan 
Ltra K. 

56250 0-0 
58500 00 
56250 0-0 
25000 00 

Tem.inat 
Lfra K. 

8437 50 
8775 00 
8437 50 
3750 00 

Mlklan 
Ton 

700:900 
700;900 
700:900 
20; 

Cinsi 

K. ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
S. Yagı 

1 - Asker ihtiy•cı için yukarıda yaı:ıb yiyecek rriaddeleri.nın hizaJarın
da &österilen tarihlerde Beykoz.da Halt.evinde askeri satın alma k:omisyo ~ 
ruında pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini &örmek iııı~enlıer ~ozda aakeıi satın alma komis-
yonuna müracaaUan. (8309) 

---~ 

istan~ul levazım. Amirliği Satınalma Komisyonu İlanlart 
Kırk bet bin adet tüylü deri (pös

teki) alınacaktır. Paurlıkla eksilt
mesi 10/9/940 salı günü saat 15,30 
da Tophanede Lv. Amirlifi satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli doksan bin lira ilk te
minatı 5750 liradır. Nümunesi ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanu
ni vcsikalarile belli saatte koınisyo-
na gelmeleri. c:.323> c:8 144> ... 

On bin sekiz yüz çi!t terlik alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 10/9/940 
sah günü saat 15 de Tophanede İst. 
Lv. Amirliği Sıtc.ın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli yir
mi yedi bın lira ilk teminatı 2025 li
radır. Nilmunesi komisyonda görü
lür. İsteklilerin kanuni vesikalariJe 
belli saatte komisyona e:elmeleri. 

(322) c6079> 

* 9000 adet tevhid semeri iskeleti 
alm.acak:ttr. Pazarlıkla eksiltmesi 
13/9/940 cuma günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 36,000 Jira ilk temin.atı 
2700 liradır. Nümunesi komisyonda 
görülür. İstekLilerin kanuni vesika
lariJe betli saatte komisyona gelme-
leri. (932 - 8276) ... 

700 kilo san so.bwılu kösele 200 
kilo sarı vakete 10/9/940 salı günü 
saat 16 da Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda pazarhk
la satın alınacaktır. İsteklilerin ara
ba koşumuna elverişli kösele ve va
kete nümunelerile beraber belli saatte 
komi•;rona gelmel•ri. (338 _ 8314) 

* 2014 kilo aan vakete, 7364 kilo 
58.n aabunlu kösele, 1578 kilo saplı 

deri, 1052 kilo $Clhtiyan 13/9/940 cu
ma günü saat 15,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da pazarlıkla salın alınacaktır. is
teklilerin getirecekleri nümunelerden 
beğenilmek suretile alınacağından 

taliplerin nilmune ve temi.natla:ile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(339 - 8315) 

500 ton bulıurluk buğday alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12, 9/940 
perşembe filnü saat 15 de Topha -
nede İst. Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 37,500 lira ilk teminatı 2812 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi ko -
misyonda göri.llür. İstekllierin kanu .. 
ni vesikalarile belli saatte komisyo-
na g•lmeleri. (931 - 6275) 

* 700 ton yumu~ak buğday alına -
caktır, Pazarlıkla eksiltmesi 12/9/940 
perşembe ııtınü saat 14130 da Top -

hanede ist. Lv. Amirliği liahn alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tabının 

bed•lı 47,600 !ıra ılk teminatı 3570 
liradır. ŞaTtnamesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanuni vesikala
rile belli saatte komisyona gelme-
leri. (933 - 8277) 

* 700 ton •ert mahlüt buğday ah-
na<'aktır Pazarlıkla eksiltmesi 12/9/ 
940 perşembe günü saat 14,50 de 
Tophanede ist. Lv. Amirliği satın al
ma komısyonunda yapılacaktır. Tah· 
.rnin bedeli 471600 Hra ilk teminatı 
3570 hradır. Şartnaınesi komisyon
da gOrülur. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile bellı saatte koın.isyona gel-
meleri. (935 _ 8279) .. 

66 ton kuru ~oğana istekH çıkına
dılından tekrar pa:ı.arhğı 13/9/940 
cuma günı.i saat 15 de Toph~ncde Lv. 
Amirliği satın almeı kunıisyonunda 

yapılacaktır Tahmin bedelı 3795 lıra 

ılk. teminatı 284 lira 62 k.uru§luı Ş;;ırt. 

name5i komisyonda göri.Jlur 1::.tUı:: 

lerin belli saate koını.syona g<.·lme-
Jeri. ( 345 - 8321) .. 

Atlası verilmek. .suretile 9 adet alay 
sancai:l yaptırılacaktır. Pazarhkla 
eksiltmesi 20/9/940 cuma günü saat 
H,30 d" Tophanede Lv. Amirliği •a
tın alma komi~yuı unda yapı1acakt.ır. 
Tahmin bedeli 945 lira ilk tcıninatı 

70 lira 87 kuruştur. Malzeme nümu
neleri korrtif;yonda görülür 

(346 - 8322) ... 
23,800 kilo tavuk et.i, 15,900 kilo 

hindi eti 16/9/940 pazartesi günü sa
at 1.5,30 da 'l'ophanede ist. Lv Amir
liği satın alma komisyonunda pazar
lıkla satın alınacakllr. Tahmin be
delı 24,470 lira ilk temınatı 1835 li
ra 2.5 ku~tur. Şartncı.mesi komls
;rondo:ı. gurülür İsteklilerin kanuni ve
alkalarile belJi saatte komisyona gel-
meleri. (353 - 8404) ... 

7~0 aaet luıUarur d~mir karyola a
Iınacakur Pozarlıkla eksiltınesi 20/9/ 
940 cuma günü saat 15 de Tuphanede 
Lv. Amirliti satın alma k..~t.TIL")'onun

da yapılacaktır. Tahmin bedeli 16,500 
.lir& ilk teminatı 1237 lira ~ kuruş
tur. Ni.ımunesi komisyonda gOrülilr. 
İstekWerin kanuni vesikalarile belli 
uatıe komisyona geJmeler1. 

(452 - 8403) 

70 ton sade yağı alınacaktır. Pa
mrlıkl• eksiltme.ı 17 /9/940 salı giı

nü saat 15 de Tophanede İt.it. Lv 
Ami.rligi satın alma k.omis)onunda 
:rapilacaktır. Tahmin bedeli 67,500 li
ra ilk teminab 6562 lira 50 kuruştur. 
Sartnamesi komisyonda ıörülür İs
teklilerin kanuni vesikalartle belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(354 - 8405) 

Beykoz Kor Satınalma Komisyonundan 
Eksiltme tarihi Muhammen tutarı Muvakka.t 
Saat Dak. Gü.a &J Lira Kr. İhalenin 1.eıWrua.t M.lk.ta.rı 

Cuma 
> 
> 

20 eyliıl 940 

• 
• 

10,00 
10,30 
ll,00 
11,30 
lo,oo 
10,30 
11,00 
ll,30 

> > 
Cumaı:teei 21 eyl<U 940 

• > 
pazartai 23 ey Iü! 940 

• 
15,00 > 
15,30 > 
10,00 Sah 
10,30 > 

11,00 > 

• 
• 
• 

2.4 •Yltll He 

• 
• 

11,30 > > 
10,00 Çarpınl>a 25 eylQl HO 
10,30 > • 
l ı,oo > > 
11,30 , > 
10,00 Pcrşe~ Zil eyl<il 940 

10,3.9 > 
ıı,ııo > 
11,30 > 

11,08 Cwna 

• 
• 
> 

Sekli Lira Kr. Kilo Erzakın C. 

24150 K. zart 1811.25 : 15000 Kuru fa.sulyı 

20000 > 1500 40000 Koyun et.i 

22no • 1704,50 71 ooo Pirınç 

21 0000 > 15750 600000 Sığır eti 
4560 • 342 !)790() Patates 
1520 • 114 38000 Sogan 
~270 • 395,%5 8SOO Zeytııı ;rt~ı 
17100 > 1272,50 ~ooo Sabun 
lSOOQ • 1125 10-0000 Süt 
1&000 > ll25 1000 'IO Yojurt 
8"00 > 487~ 1000000 Arpa 

124000 > 930-0 2000000 Kuru ot 
MQGO > 4800 ı 600000 Saman 
12600 > 945 60000 Gaz 
6300 • 

17760 • 
3965 > 
7750 > 

320-00 > 

~ > 

4.950 > 
9SOO > 

82500 > 

472,50 31JOOO Kuru Uzünı 
J 332 48000 Şeker 

297,38 81000 Yemek tuzu 
581.25 3100-0 Makama 

2400 1800000 M- ve çanı 

odunu 
708,75 ~oo Ourgcn odunı 

371,75 33000 Wercımek 
697 ,50 6200-0 Nohut 

4687 ,50 50000 Sode :rııiJ 

ı - Ask.er .ihtiyacı yuk.anda cms ve miktarları ya..z.ılı yiyecek madde
lllri hlıalarında ıôı>lerilen tarihlerde kapalı zari usulile BeyJ.;ozdıı Hıılkevin
de ukerl sa.tın alma k.omisyoounda ihaleıı!i yapılacaktır. 

2 - Teklil mektupları Wledftl bir saat evvel k.omjsyona verilm.iı ola

caktır. 

3 - Sarlıııım«:ri ıörmelı: ı.tiyonler iler gün Beykcnda Halkevinde ffl'I 
Kırkıncı ilk oknlda asker! satın a1İn.a )LQm.i.s;yon~ muracaat edeceklerdir. 

( 8177) 


