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Son T•lr•I M•tll•a•ınıl• Ba•ılır 
KURUŞTUR 

--
•• •• Balkanlar - ' 

uvaffakıyet e Yapıldı ~at~uatı ı başında açılıyor 
t - } • • d ··h• TURKIYE VE spanya hafiften Yapı an sayım netıcesın e mu ım YUNANiSTAN 
kılıçşakırdatıyor •kt d tt .., ) Jd 1 • 

-------===. IDI ar a ar JgIIDIZ an aşı 1. Menfaatleri hilafına 
lngilterenin müsaaduı~e 
Amcrikadan gelen bır 
vapur una dahi muhtaç 
bulunan yarı aç l•panya
nın kılıç ,akırdatması, 
sakın lngiltereden daha 
büyük menfaatler kopar· 
mak için olma•ın? 

Yazan: ABiDiN DAVER 

M 
ibver devletleri, harbin 
ağırlık merkezini, Akde
nize nakle karar verdik

ten sonra, bu denizin iki ınünteh~
sında ve iki cenahında, tıpkı bır 
mevdan muharebesinin çifte çe
virme hareketi gibi, tazyikler _Y~P
nıağa başladılar. F"ilvaki, butun 
A.kdcnizi bir cephe olarak alırsak, 
merkezde İtalya tarafından Mısı
ra karşı yapılan hareketin, yaln_ız 
başına İngilizleri mağlfıp etmege 
kiıfi gelemiyeceğini anlamış ol~n 
Alman başkwnandanlığ~ Akdenız
dcki İngiliz cephesini i~i cena~
dan çevirmeğe ve tazyık etmegc 
karar vermiş görüniiyor. 

" 

bir siyaset 
takip ediyorlarmış 
Sofya, 20 (A.A.) - Ste!ani ajansı 

bildiriyor: Bulgar slyasl rmh!illeri, Tür
k.iye ve Yunanistanm, me.n!aaUcri hiJa_ 
tına olarak İngiltere taraftarı siyaset 
gütmekte oldukları· Balkanlarda inkişaf 
etmekte bulunan vaziyeti, end ise etmek 

'

sizin takip etmektedir. Balkan devletleri 
nezdindeki İngiliz elçileri, diplomatik ta 
aliyeUerile elde edimlesi imktınsız neti
celere varmak 1çin gayretler sarfından 
sonra, ilk toplantılarını yapm~lardır. 

Bu elciler talimatlarını Hariciye Nez.a-

l reünden değil Mısırda bulunan Harbi-· 
ye Nazırı Edenden beklemektedirler., 
Türkiye ile Yunanistan, bir dünyanın 
yılalnuş olup yeni bir hayatın doğmak- ı 

ta olduğunun henüz farkına varmamış
lardır. Gazeteler, sulhta ve harpta mu
zafier olan Almanyanın yapıcı siyase
tini medhil sena etmektedirler. 

İngiliz Se{irlerinin 
İstanbul Toplantısı 

Londra, 20 (AA.) - Times ga
retesi yazıyor: 

İngilterenin Ankara büyük elçi
si Knatchbull - Hugessen, Saraç-Mihver evveıa sağ cenahından 

bir tesir' yapmak maksadilc Ro
mnnyaya girerek Akdenizin deva· 
mı olan Karadcnize ve Balkanlara 
inmiş; sonra sol cenahından bir 
hareket yapnıağn hazırlanmakta 
bulunmuştur; görünüşe güre, sol 
cenahta, ya İspanya ile beraber, 
yuhııt da İspanyadan geçerek Ce· 
beliittarık'a inmeğe çalışacaktır. 
Görliniişe göre diyoruz; çünkü t,. 
pan~·ol diktatörü general Franko
nun yakın akrabası ve sal{ c1i qlan 
dahilbrc nazın Suner, Berlin ve 
Komada yaptığı temaslardan son
ra İspanyaya dönünce hariciye na
,.;, olmuş ve bu nezaretin başına 
geçer gecmez de, İspanyanın ke~
di vaziyetini ve kendi hakkını bıl
direbilecei(ini beyan ederek• kay-

İ.llanlnılun en lflelı: 7eri olaıı Galala löprlisü ve Emiııiinü dün saat U e k&dar böyle kalmıflL 

l
oğ:lunu ziyaret ettikten sonra. İs
tanobula gitmiştir. İngiliz büyük el
çisinin SaraçolHu ile bu görü.şme
si, Romanyaya Alman kıt'alar;nın 
gönderilmesindenberi ilk görüş:me-

- --. 

lstanhulda sayım saat 
7 de başladı, 14de bitti 
Ankaranın nüfusu 156 bin kişi 
Sayım nasıl başladı? • En çabuk nerede bitti? • Sayım 
esnasında 7 çocuk doğdu - Üç kiti öldü • Sayım nasıl 
bitti? • Dahiliye Vekilinin beyanatı • Vali memnun. 

bed;Jccek bir dakikamız bile yok- Nüfu.._sayımı, memleketin her taralı_ 
t n·· h"diselerinin her daki- da oldugu gıbl lstanbulda da tam bır m-

kaur. İsunya a t \"hı" ve istikbali tizam dalıilınde cereyan etmlşor. Halk, 
sı, oanyan1n a ı ka 

b ·ı Jd gu" •1 c"ın ynkındruı ta- saat b<ilen sonra dııan:ra çıJunamış, • 
ona ag ı o u ' üf" t -•• il kiu edilmelidir> eibi büvükçe söz· zalarda n us sayımına, saa yeu.ı eye-

.. . . d İt 1 an di buçuk arasında başlanmıııt.r. Sayımı 
ler sovlemıştır. Bu ara a a ! . . ed B led · e Münakalat Müdürü 
mareşali de Bono İsnanyaya ırdıp 1 ıdare en ·ıae S ıbey Müdürü Galrp" Nü-
b. ""dd t k ld • "b" Alman Zühtü Harı u ' ır mu e a ıgı gı ı . . '.. . Faık VllA et :P.tektupçusu Os 
Gestaposunun meşbu~ şefı Hım- !us Mudilr • .. Y .• 

1 d M d "d "t . 1. H" \er man saat beşten ıtıbaren Vilayette va-er e a rı e gı mıc: ır. ım • v r t edid 
de Bitlerin sağ eli değilse de mu- zifeye başlamıılard.Jr. n ı, •.aa Y e 

kkak 1 !"dl vın· den çıkmış kaıaları teftışten sonra , ha. so e ı r. e ' . 
1 · . Vil~yete gelmiştir, Şetırımızde bu unan 

Lznn hır harpten yenı çıkmış O· . V kil . b "'dd•t zarfında Pe-. İ h h b Dahiliye e ı u mu • 
lan bitkın spany~, 1 em~n .a; ~ rapalas oteUnde kalmış ve sayıma orada 
ginnck hatas.ını ış ~yecc mı 1~: dahil olmuştur. Sabahın erken saatınde 
Geçenlerde hır M~drı~ t.elgrafı, bu- a artımanlann kapılarını çalan sayım 
tu··n İsnanyol mılletının general P la gü lükl" andıra-

• .1 t k b" k""t memurları kapıcı rı ç eu:r Frankonun bır eınrı e e ır u · . 
. d harekete hazır olduğu- bilmlılerdır. 

le ha.lıdn" ~ du General Franko Vilftyette 13 telefonun baş.ha birer me 
nu bıl ırıyor · ' akaml la irtibat te. 
G t tın da 1•ardımile İspanya- mur konmuş, kaym ar 

es apon · . . d b dil · 
yı harbe sürükle~ebıl_ır~e e, _u min e mıştır. 
harbi İspanyol mılletın.ın, tek bır Vali nasıl yazıldı? 
külle halinde memnunı!etle ,ka- Kazaları tefti0ten dönen Vali, sayana 
bul edeceği iddiası boş laftan ıha- dahil olamadığı için müracaati üzerine 
rettir General Frankonuu, Alman merkez bürosu azasından Beledıye Ha-

, 

ı ·ı·,·on. ]arının ve İtalu. an tu""menle-' ' rit.a Müdürü Gahp, alel3cele Dr. LO.tfl 
ri~in yardımile, senelerce uğra~tık-· Kınları sayıma ıthal elmşıtir. Diğo!r bir Dün 1&71Dl ecnasmda Basc.ki hastanesin-
tan sonra İspanyaya zorla hfıkim tAr!wlı: Sa. 3, Sü. a cı..ı .ı.. dÜlı7&J'& &"elen yavru 

' . h " · oldu,'1lnu ve memleket a.,,.ınııı 
büı-iik bir kısmının menfuru oldu· 
~u~u unutmamak lazımdır. İ&pan
l ·adaki kardeş kavgasının ateşi . 
heniiz l<iil tutacak kadar, vakit 
geçınemistir. Buna raimen, mih· 
ver de"lctlerinin tazyiki ile gene
ral Frankonun harbe girmesi veya 
Alman ordusunun Pirene dağ:lan-

(Arl<a6J: Sa. 3, Sü. 5 de) 

Abidin DAVER 

BUGCN 
Ço~uk ve San'at 

Yazan: Mahmut Yesari 
Üçüncü sayfamızda 

YARIN le 
F ra.1s1L ordusu 
Iı den y:..nildi 

I Abi<lın Daveria mühim 
lıir aakcri makalesi 

' 

• 
Sayımda 

hiçbir aksak
lık olmadı \

leridir, fakat bu bilhassa bu.hadi
seden doğmamıştır. 

İngilterenin Sofya elçisi Rendell 
,de İstanbula gelmi•tir. Rendell, 
Knatchbull - Hugessen'in İstanbul-

Üçüncü umum! nüfus sayımı, 
dün bütün memlekette büyük bir 
intizam içersinde yapılm~ ve biti
rilmi~tir. Sayınım muntazam ol
ma;;ı ve fazla eksik yaoılmama.sı i
çin alınan tedbirler sayesinde, her 
tarafta hiçbir aksaklııta tesadüf e
dilmemis ve bu suretle evvelden 
lıer türlü ilı tim alin hesap edildiği 
ve işin buna göre tutulduğu teza
hür etmMir. 

Nüfus sayonı yapıldıktan sonra 
akla gelen ilk sual ne neticeye va- 1 
rıldığ:dır. Tabiidir !<i ortaya der
hal bir rakam vermek mümkün de
ğildir. Bu. kısa da olsa bir zaman 
meselesidir. Binaenalevh, yurdun 
her vilayetinde alınan neticeler 
Ankarada tonlandıktan sonra nü
fusumuzun hakiki miktarını gös
teren rakam belli olabilecektir. 

Yalnız İstanhul Ye Ankarada sa
ymun neticesi belli olmuştur. 

Ankarada nüfusun, beş sene ev
velki savım naticesine göre.(32.324) 
fazla.sile (156.044) olduau anlaşıl
m11;tır. Bunun (90,643) ü erkek ve 
(65,401) i kadındu-. 

Sayımın intibaları 
Dünkü ıayıma ait bir 

röportajı dördüncü 
ı;a.yfamızda bulacaksınız 

(Ark .. ı: Sa. a. Sil. 2 do) 

ASKIERô 
V ~ZBV ET 

İtalya ve Alman 
tazyiki karşısında 

Yuyoslav ve Elenler 
Muhtelif membalardan verilen 

haberler, İtalya ve Almanyanın Bal 
· kanlarda daha geniş bir menfaat sa 
basına sahip olmak emelile Yugos- ' 
lav ve Ywıanlılan tehdit ettikleri
ni bildiriyor. Mussolininin İtalyan
Yugosalv hududundaki (Fiume) , 
şehrine gidişi, Po ordusunun sey- : 

1 yal ve büyük bir "kuvvet oldutu 
hakkında tekrarlanan haberler bu 
tehdit politikasının kınntılarmı teş 
kil ebnektedir. Yunap ve Yugos
lavların halen takip ettikleri poli
tika l\fihverin hoşuna gitmemek
tedir. Bu iki devlet bitara1 kal
makta sebat eder ve tecavüze mu
kavemet lüzumu hissettikleri anda 
bu vazüeye icabet ederJcrtiC İU.lya 
ve Almanyı:ı. Balkanlarda ciddi bir , 
harp yapmağa mecbur kalacaklar- '. 

' dır, Çürıkü Mihver devletler! esa
sen bütün Avrupa, A!rika toprak
larına dağ1ttLkları ve İng'.lizlefuı 
U:hdidindeki ordularının küçük bir 
kısnu ile bir yı1dır Jyi haz1rlanmış ' 
iki Balkan orduswıu derhal mağ· 
10.p edemiyeccklerdir. Çürıkü ?ı.tih
verciler, böyle bir harple Balkan- , 
larda mühim bir rol oynayabilecek İ 

İngiliz kuvvetlerini de E .. len ve Yu-ı 
goslav ordularının ,.anında bula-

. cal<lardır. 

N. D. 

---------------
Musolini Yugos
lav hududun~a 
Duçe hudut kıtaları

nı teftiş ediyor 
Ne,-york, 20 (A.A.) - Romacfakl bir 

Amerikalı muhabir t;:ırarınd. n i:bnde:ri
t len yaı·ı resmf bir h11bert gorc, i\tusso

lini, dü nakş.am Fiuıne'yt: hareket etmia

tir. 

Ne,-york· :o (A.A.) - Roma radyo

sundan Nevyorkta alınan bir habere CÖ
re, dün Oğ.leden 90nra MUMOlin.i, Yu

g<1• h1\')'a ~-~Y.ını:ırl ş:ırk hududunu tef-

Milli Şefin nutku 
alaka ile bekleniyor 
' Ankara, 20 (İkdam muhabi
rinden) - Büyük Millet Mec
lisi, altıncı devrenin ikinci iç
tima senesine teşrinisaninin 
birinde başlıyacaktır. 

Teşkilatı Esasiye kanı:nu 
mucibince. her içtinla senesin
de Reisicumhurun Bükı'.ime
tin bir senelik faali~eline da
ir bir nutuk söylemesi ve ye
ni sene için de Hükumete di
rektifler vermesi icap etmek
tedir. 

sonra riyaset divanı intihaba
tı yapılacaktır. Meclis Riyase
tine Çankırı meb'usu Abdül
halik Renda'nın yeniden nam
zet gösterileceği muhakkak 
addedilmektedir. 

Meclisin açılacağı teşrinisa
ninin birinci günü, resmi ta
til günlerinden olan şeker 
bayramının birinc::i gününe te· 
•adüf etmektedir. Ancak, Mco
lisin her sene bugünde da
vetsiz olarak toplnnması Teş
kilfıtı Esasiye kanunu ahka
mından oldu/:'11 için bu S<!ne 
de tatile rastlamasına raAınen 
o gün Meclis toplanacaktır. 

Diinynnın bugün içinde bu
lundul;'11 fevkalade şartlar 
müvacehcsinde, Reisicumhu· 
rumuzun irat buyuracakları 
nutka fevkalade bir ehemmi
-~t atfo\unması tabiidir. Bü- 1 

tün dünyada uyandıracağı a- " 
kisler do\ayısile nutka sabır- 1 
'17.lıkla intizar edilmektedir. 

Reisicumhurun nutkundan ı 

Daha evvel de birinci dev
renin ilk in'ikat günü ile ü
çüncü devrenin üciin"ii İC(tİ· 
maı da o zaman tatil ~ünü o
lan cumaya tesadüf etmiş ve 
Meclis yine açılınu,tı. 

Basra'y a Amerika
hava akını da hazırlık 

• 
1 tal yan tayyareleri 
Bısrayı bombaladılar 

R u z v e 1 t ile Kanada 
umumi Valisi görüştü 

Roma, 20 (A.A.) - İtalyan ım'U· Vaşington: 20 (A.A.) - Stefani ajan. 
mi karargahının 135 numaralı teb- \ sından: Payıtahtın siyasi mehafili. bu. 
!illi: Ayın 19 uncu ı;eccsı a)tır bom- gün Haydpark'ta 
bardıman tayy:ırclerimizden bir Reisicümhur Ruı
filo 4.500 kilometrelik uzun bir u- veıt ile Kanada 
çuştan sonra Basra körfezinde bir 
İngiliz müstemlekesi olan Balırein Umumi valisi Lord 
adasındaki mühim petrol merkezi
ne bir hüoum hareketi yapmı.ı;lar
d;r, Tasfivehaneleri, petrol nakli
ne mahsus boruları, kuyuları ve 
depoları ihtiva eden hedef isabet
le ve tesirli bir surette bambardı
man edilnıi•tir. Çıkan büyük yan
uınlar uzak bir mesafeden göriile
bilmiştir. Tayyarelerimizin hep
si üslerine dönmüşlerdir. 

HAVA HARBİ 
Londra: 20 (A.AJ - Hava ve DalıiU 

Emniyet Nezaretlerinin tebliği: 
Düşmanın dün geceki bava taarruzu ı 

son günlerinkinden daha büyük bir mik 
yas üzerinde icra edilmiştir. Hücumlar 
günün batmosını müteakıp ilk saııtler 

zarlmda daha şlddeUi olmuştur. Taar
ruz başlıca Londra, merkez! İngHtere ve 
şimal! garbide bulunan şehirler üzerine 

tevcih edi~tir. Son iki taarruz gece 
varın nihayet bulmuı;tur. Fakat Londra
ya karsı yapılan hücun11ar1 sabahın ille 

Athone arasında 

başlayacak olan gö 
~meye büyük bir 
ehemmiyet atfet• 
mektedfrler Bu me 
hafil, Birleşik Ame 
rika ile Kanadanm 
çok sıkı rabıtalaı ı 

J]duğunu ve arala- ... __ ..ila.da Umu.mi V• 
nnd•kl ittifakın ıı..; Athlone 

gün geçtikçe daha ziyade samimiyet 
kesbetmekte bulundulunu hat.rl~tmalt 
tadırlar. • 

AMEll.İltANIN AVRUPADAKİ 
DENİZ tlssü 

Llzbon: 20 (A.A.) - Stefanl ajanıruı, 
dan: Aievcut gemilerin tonajları yekQ
nu pek o kadar yüksek olmamakla be
raber, Llzbon, Amerikanın Avrupadaki 
bahri üssü vazilesinl gftnnektedir. A· 
merilta, bu deniz üssünü Nice yakının
daki Villefranche yerine Tage nehri sa
hillerinde vücude getirmiştir. Gcorge 
Cambell adındaki ve 20.000 ton hacmin

saatleri müstesna olmak üzere, butün deki Amerikan sahil mubafw gemi, 

gece devam etmiştir. Londra ve banli- Lizbona gelm~tir. Bu gemi. bir kruva4 

yösünde büyük bir arazi sathı üzerine zör ile iki torpido muhribinden miirek

infilfılı: bombalan atılmı~ ve bir çok ev kep olan ve 3 llkteşrin tarihine kadar 
\.'e binalar hasara uğramıştır Bir çok: Li..zbonda kalıp o tarihte Amerikanın 
vangmlar da çıkmışsa da, sür'aUe ya yeni vücude gelirmiş cıldul,"U At'.as Ok

önlcnm.iş veyahut söndürülmüştür. Bu yanusu tuosuna iltil·:ık eden filonun 
(ArkaSJ: Sa. 3, Sil. 1 de) yerine kaim olacaktır. 

Dıiı>ltii -un lıtinde çahı4ll bayanlar lf llqmda l tis ~un k. üzere hdreket &tmilt.lı. Balkan va;ı..qeü..W ve IJ.w;ıo]iu.i'Din Jıri1Li~i Fiumc"Ji ~ij~tereu Lt.lı·, ._. 





lngiHz - Japon 
Münasebetleri 
Hayli bozuldu ____ , __ _ 
Birmanya mcscle~i 
gcrgınlıği arttırdı 

Lvon: 20 (A.A.) _ Temps ııaze
tesı, baş makalesinde, Birmanya 
yolunun açılması hakkında müta
lealar yürüterek ezcümle şunlan 
Yazmaktadır: 

Bu hadise, İll,lliltere ile Japonya 
arasındaki gerginliıl:i arttıracak 
mahıyette olmak üzere Uzak Şark 
ta veni bir vaziyet husule getir
mistir. Bütün 11a,:retlerini İnl!iliz 
adası ile İmparatorluğun müdafa
asına lıasrettiğı bir sırada mfohvi! 
asına hasretmek mecburivetindc 
bulunduğu bir sırada, İngillerenin 
Japonya ile açıktan açığa muha
ser.-:.~ta girmeyi düşünebilmesi 
guçıukle tasavvur edilebilecek bir 
scvdır. Dığer taraftan !kavda şa-ı 
Yan bir cıhet da:ha varclır ki, o da, 
Hindi Çıniye dair Fransız - Japon 
itilafının akdinden sonra Japonla-j 
rın, Birınanv~ yolundakı naklıya~ı I 
daha ziyade ız'aç edehılecek vaıı
vette bulunmalarıdır. 

Londra: 20 (A.A.) - riarp Ka
binesi a'ası ve Devlet Nazırı 
Greenwood Yorkshire eyaletinde 
Wakefield'de söylediği bir nutuk
ta. şimdi İngilterenin J • ponyaya 
söz söyliyebileceğini, ve fakat bu
nun dört ay evvel tehlil<eli bir sev 
olabileceğini beyan etmistir. 
Nazır sözlerine söyle devam et

miştir: 

cZannederim ki, Jap:ınva harbe 
ı!imıiyccek kr.dar aklı selim sa!ıi
bidir. Bitaraf devletler. İngilte~e
nin simdi, ilk taarruzun vJ.oılmış 
oldui!u tarihten daha çok kuvvetli 
oldu{'tlnu bildirmektedirler. 

Dah •li cepheye ııelince, bu gün 
İngiltcrenin müdafaası, tarihinde 
ı?iirülmernis bir azıtmet arzctmek
tedir.• 

Basraya 
Hava Akını 

(BastcuıTft I inci saı•foda) 
rnıntakad.a bazı kimseler ölmüş ve ya
ralanmıştır. 

~a~r~!t:] M.USAHABE 
.. . '"'""'"' .... f !ıaretler] . . 

lsnz ve tenhA lstanbui 
r R-E-U-TE-R-'E_G_O_R_E "'\ / Macaristan da 

Yeni bir Parti 
Teşkil edildi 

Makine asrının kan-
1 

serine sercnad 
Yazan: NİZAME1'TİN NAZİF 

Çocuk ve San' at 
(-- Oolı! Dün sokaklar ııe rahat ne 

1 

Her nedense çoc ki ı~L ) raahttı. Değil geniş caddeler, ı~ey· 
. • u a a otı<ası o an her •eyi her san- d nl 

Ruzvelt gine 
reisicumhur 

seçilecek 
NevvOTk: 20 (A.A.) - Reu

teT ajansının mtılıabiTleri va
sıtasile BiTle$İk A menkanıA 
48 devletinde ııapmıs olduğu 
tecrübe mahi11etindeki inti
hap yoklamasında Ruzveltin 
5 lkincitevinde büvük biT ek
serivetle intilıap edileceqi tes
bit edilmiştir. 

Bu tecı-übenin neticesinde, 
Ruzveltin 366 Tevi olan 34 
devlette, Willkie'nin de 165 
reııi olan 14 devlette kazana
caklan sabit olmuştur. 
Reuter ajansının 1936 da Re

iaiciimhuT intihabatı hakkın
da 11apmış oldu<iu yoklama
nın, Ru.zveltin intihabını kati-
11etle bildirmiş olducju hatıT
lardadır. 

Bu sefer elde edilen ekseri
et, 1932 ve 1936 da Ru:vcltin 
kazanmış olduiiu ekserivet 
kadaT bfüıük olmamakla be
rnber, Wi!lkie taraftarlarının 
nöstermek istediklerinden ba
riz derecede vüksektiT. 

atı «çocukça i§ll « uk • . • ' a ar, en dar, dolambaçlı, çapra-
Dün, şehirlerimizde, kasabaları- 1 ki lak la' çoc ı§lll sanıyoruz. Halbuki ço- şık yollarda bill', insan istese dü_ t 

nuzda ve kö~·lerimizdc evlerimize cu a a ası 0 n h:r ~y, her san' at, en güç §ey, nala at koşturabilecegi ııibi, ~ehron 
kapandık, bekledik: en guç aan' r.ttir. hangi sokağında isterse pckal.ı ve 
dı:~~den olan!ar geldiler, bizi say- l Yazan: MAHMUT YESARi saatlerce deliksiz uyku kestirebi-

F ) lirdi. Her günkü tramvay, kamyon, 

Karadeniz kıyılaruıda da Akde- H er nedense, •çocuk• la l çok uzak 1 otobüs, otomobil, motosiklet, ara-
n.iz kıyılarında da, Kafda"ı' etekle- lak 1 h şey er. b 

---•'----
kurduğu fmredi 

d 
h a · ası ,o _an er şeyi, .Bir "'.ün •. akrabamdan birinin e- a cürültülerinin, satıcı nirala.rı .. 

rın e, Ege yahlarında ve Mericiıı h · 
1 d 

.. er san atı, •çocukça iş•, vıne _gıtmıştim. Gece kaldını ve nın yerme kaim olan derin sessiz-
su a ıgı ovalarda da medeni bir in- tt lik · Budapeete: 20 (A.A.) - D.N.B.: cMa_ tizam kinde cereyan eden bu hadi- •çocuk işi• sanıyoruz. Halbuki, ya wım odadaki masanın üzerin- ve Istanbul gibi büyük ve iş-carislanı yeniden teşkilitlandırma> par- . •çocuk. la alikası oJan her _.y, de., un.u. ı.u. lmuş olacak, Fran•-ca lelt şehirler için, ancak rüyada n(). seıruz, asla basit bir hadise degı-·ı- .,., b Jcü - ··ı b "' tisi namında yeni bir parti teşekkül d" G.. her san'at; en gu"ç ... y, en triiç san'- ır • çuk tarihi umumi• go··rdu··..... ru e ilecek eşsiz tenhalık içinde 

parti mihver taraftarı 

. ır. orünüşündeki sükuna baka- <-- .. - U k k ·~ ka etmiştir. Partinin tefleri &abık Başvekil k attir. • • Y u. m . aç.mı.ştı.. Şö'y(e bir go"z zasız, belisız, bac aö-rısı"' ü.zün-
' · ra onu mütaleaya kalkıcon yaban- l d · • .,. ~ Imredy, eski nazorlardan Jaooss ile cı hata etmiş olur. .,.. Evvela mektep defterlerinden ge-z ıreyım, dedun; sardı, bıraka- tıisüz dolaş bre dolaş! 
Ratz'dır. Partinin nuve.>ın•, hükumet Hudutlarını çizdiğim coğrafya başlıyaca~m: <Türk çocuğunun madı?". Son sahi~elerdc Harbi U- Ben ki ötedenberi ~izliği ten-
partisinden ayrılmış olan yirmi i\r,i meb- pa .. . d defteri., •llk okul defteri• ve saire mumıden bahsedıyordu. Çanakka- balığı seven bir adamımdır,· fakat 

k 
rçası uzerın e dün genç, yaşlı, 1 l h b" · •ı 1 us teş il etmektedir. Partinin 15 madde- k d k k gibi resit rac:it isimli mektep def- e ar ını,_ n iltarekeyi, sulh ten, 0 n_e Y .. •. an söyliyeyim, bütün 

0 
s••-

a ın er e Türk milyonları, sat- kad l · ~ yi ihtiva eden programı, Nasyonal-Soa- hı kırpışınadan dibi kaynıyan bir terlerinin kaplarındaki 1<>guk, a- . ar tcmız, o kadar bitaraf bir sız_ ıgıne, tenhalığına, rahatlığına 
yalist ve Faşist Avrupa ile sadece bir Okyanus gibiydi. cemi, sarsak resimlere gözünüz i- lisanla anla!ıyo~du ki şa5haı. Kita- r.agme~, dünkü İııtanbul bana hay-
men!aat birJiği değil, btu1ların .fikir, M"I 

1 
lişmiştir elbette. hın ntuharrırını ınerak ettim, bak- ı acayıp ve garip geldi so'"- L'arı ı yon ar sükun potası içinde t M d ı c dd 1 ' """" ' hareket ve gayelerile de samimi bir iş- h Defter kabında bir resim bulun- . rm. üsaa eniz e takdin1 edeyim: ad e eri, meydanları havl"ı yadır· 

en yangın cyecana tutularak eri- ıs ·' birliği talep etmektedir. Program ayrıoa miş ve milyonlarca Türk tek kalb- ması lazımsa, usta bir ressama gü- en~öbüs! ~a ım. Sessizlik, tenhalık sevili-
parliiınentonun ıslahını, ~yanın ve siya- le. çarnan bir Türk ive hal'nde ye- zcl ı.ir resim yaptırılsa lcna mı o- Bır ara, savı va gelmez cocuk ga- ~ or ~mma böylesi değil; onlar, kır-
fi partilerin ilgasını istemektedir. Libc- d lur? zeteleri cıkıvordu. Cocuklar ne sa, ·ı· 3yırda, su ba~mda, ormanda ı sant vasanıı .. tır. Ilu ,tcdi saatin ,, Ok evı fa ' ral adil sistemin milli ve ırki noktai h dak'k Bu resimler, çocu2un •"o"zu"'nu·· yansın. uyatak bir şeyler yok h ıyor, .. kat -hrin go"beg"ı'nde. 

er ·ı asını her birimiz geçen .. " k' c d """ 

l
nazar.lardan tadili de talep olunmakta- s d b bozar•. Çocııg'"'un, daha mektebe ı ... Kauısa kapışa alıyorlar. Bu 1 m c gı.ıpe g:iindjjz tek ba.<ına d~ ayım an eri çok artmış oldugu- - u.k ı aşmak ~ ~ dır. Iş teşkilflbna gelince, mecburi ça- muzu bilerek g . d'k B d' ayak atar atmaz, •zevki selim• ini çoc mecmuacı arı biraz yükü tu- . • ınsana biraz da blı- riiya hşma sisteminin ihdası talep ediliyor. atin her da 'tik eçır 1 • • ~ Y.e ı •.a- bozmak hakkımız değil:!ir. tunca. isi <inema me<muacılığına, bır ~as~I gibi geliyor. Prograının lktısadi kısmında !\1acarista- letin1· . d asını herbırımı7., mıl- n; .. •eccksiniz ki, ·tlcarcttlr hu! si:va_si gn~eteciliğe _,döktülcr. b Dunku o ipıs~ı~ teptcnha İstnn· 
nın Yen

·, A"rııpa ekonomı··,·ne ·ntıbak 1 d ız .. 111 r:yanılı surette artınak k .. Fıllıakika rok g 1 t 1 b.. ulda en çok d kk • ·' ' saa etıne ancak C h . 
1 

d arışılmaz.. Oyle bir kıırı~:lır l.i .. • '. ~ze yap ı ar, u- . ı at eWi:im şey 
etmesi lüzumu beyan edilmektedir. Ma- ri d I um urıye ev- bayım, öyle hir karmlır ki... yuk sev&) "ledıler, Allah on- 5?kak!ardak.ı ~edi, köpek ve güver: 
li siyasetin, Nasyonal - Sosyalist mali• ra~ e u ··~~~~ oldui{unu unutmıya- Biz, maalesef, çocukla alakası o- !ardan razı olsun. Gelgelelim, ço- cınl~rı~ halı ıdı. Şehrin bu kada 
prensiplerine istinat etmesi derpiş edi- 17 , .. 71~~caıır ~ .. v~. hatırl:..kdıkd ki .sc~ lan her se)·i çocuk isi, cocuk,.a İ'- cuklar, öksüz kaldı, diyecek!<ıoiniz, 1 se,ssızlık ve boşluğunu !"Örınem~ir 

"' .... l once urcmc u l'ehntt- .... "" " d -·ı "? o an hayvani b ş liyor. · ··k k ia.Dl"'Oruz. Mrktcp ki la olarına ba- egı ınl · .. ar, u manzara kar ·ı-zın yu se ligine rnfrı~ıc.•n asla tire- " ı <itnda 1 k · ~ kınız. O ne acain rcsiııılcrd·.·r•. Ma- Cocuk ar, bu sefer, sinema mec- . ' oy e şaş ına dönnıüsler<l"ı 
ycm<"mı~ ve daima cksiJmisizdir. kı aras t k ' ' 

E 
arif Vckiı!dinin ne<riyatındaki re- mualarını okuyorlar. Dikkat edili- . ıra ve e tük rastladıkları 

Umumi nüfüs 
sayımı yapıldı 

;vet... Haroleri hatırladık. Tar- < f ı • f ınsanlarn bak ı \ sinılerin usta kalemden çıkma ol- yor mu; ena ıK, enalık iistiine! 1 .. .. ış ve onlardan kaçı•-
a arınuzı vesermckten, ocakları- {' · k arı gorıılcc~k d" • du<.•u belli. Fakat. ne yazık ki, bu ocuk siirı, çocu hika~csi, ço- ' ~ey ı. 

!_tlIZı tiitıuekten, damlarımızı ço- ,._ O "almakta t 1 re.simlerin. bir.inde, amma bir te- 'cuk romanı yazanlar.n; cocuk ınee.- sman Cemal Kaygılı 
,.., n nıe ot u \"C sistcınli bir tarzda mahrum etmiş olan savısız kınde •mahallı renk• yol;., Bir a- ınuosı çıkaranlara, bıra7. anıma bı-
lıarpleri. · caô~ (Frenklik• sırıtıyor. Çocukla raz, söyle burun kıvıı·acak oluveri-

(Bastaarfı 1 irri sa>ıfoda) B 'k b dejtil, memleketle de alakası vok. niz. Vay, elendim. vav: 

(Bastaarfı 1 inci saılfaı!a) telefonla Dolmabahçede bir kuhibede 0 . eşı , asında en insani duygıı- • · B" •ı d b · ı )arla sevınen, doüunıu en v.üce OD-lumu, küçüklüğünde bir Ital- - ı7, yı, ar an erı ıocayız, 
da bulunmaslndan bilistifade keıı- turan 45 amelenin hangi kaza tarafından bay ~ , ''an ilk mektebine verıni~tinl. İ- moal!imiz, öPretmcn. i.•·. Biz, çocuk ı 

• k azı! 
1 

b ram sayan Türkü, uzun asırlar , h k disi ile ~rüşcce tir. Y acagı soru muş, u hususta Beyoğ- b h talyanların ı'lk mel-tep kitaplarını ru unu ya ından hılırız. 

Balkanlar ve 
Bulgar matbuatı Dünden Bugün-;-

Haklı bir korku 

ıu ka k l .. . oyunca er yılı on binlerce vüz v d d İn"ilterenin Belgrat elçisi Sir yn1a am ı~ına emır verilmiştir. Sa- binlerce er feda ederek satı~ .. al- görınclisiniz. Tavsiye edcrinı. Kll- Be evankı c erler: . 1 Aranuzda kısaca Nizam dıyE' ~ağırd Ron~Id Cambell de, Ankara bil- at 8,4.7 d~ Edi:-ne treni yolcusuz olarak m ... b ğıdı, cildi, baskısı bir taı afa, re- u •.~ocu ruhunu. yakından hı- ğımız Nizarne~tin Nazif .... t"d . ı 
.... Ank Sirkeciden hareket etn1iştir. İlk Avrupa .a~ ID('l uı· etmiş ol:;n harpleri, I uk k hl r • .. " a cunrt yük elçisinin çarşamba gunu .a~ bızı on binleri, yü• hinleri sayına- simlerd~ki güzellik beni ha~ ran _en• Y ·~c. r~ u .ın.sa~ ,ar, ço~u- aksi, tanıd•k ,·eya tanımadıklarının hur' 

raya dönmesinden evvel, kend.ısı treni üç yolcu He Sirkeciye gelmiş, kon_ dan. harcıvan ınilsrif bit' mı"rasvedı" etti. Çoc~_k ~ınıfı. ge. çti.;::i zaman, gunl -zdev ı se ın1• ını o tiUren ın- riyet \·e hukukuna mtıtec.aviz, yalnı: 
.. .. kt" vansiyonel de 10,30 da g:ıra girmi-;:tir. " b 1 ı k ı b ld san ar Ir r • ile .(!Oruşece · ır. .. halnıc sokınu.s ofun harplerı·. en, o ttuzc resınt ı ·ı a ı a ın, ~ · ne sini dü,.ünür ve kcnd·s· . h ı~ 

1 

. b b' . b. Bu trenden bir prens, bir Japon sefare- V sakladıın. Vin,·ctlerinc lcadar e- . Cocuk mcrmua]arında. en kiilii üstu ... " tut··r b. k • ~ ·~
1 

e.r ... ".'Sten 
Bu ziyaret erıu esas Sl" e mı, ır \' kat'b' b' k _ e diinvavı saran cmniyetsizli- , ' . 1 k"t" 1 k " " ır ıırue degıldır Boy'e ol 

l

'aç zamandan·beri 'l'ürkiyedeki İn- ı ı L, rr aç ecnebi çıkmış, s..'\londa "'.C her tckı'n11'7 ı'rı'n, herbı'rı"ını"z bı'n linı erdikçe bakma~a do)"anu~·o- resını er "\·c en o u ~·azı ar ~ı ar. duğu halde son gu·· 1 ..J •• • . ı -. al k 1 1 1 T " ' . . . . .. ·. S • l 1 k n crul'! busbutltn cö-· ı· b" '"k 1 .. ·ı Sof B 1 ı onara t sayın1 arı yapı mıştır. esa- 1 t d ıuın. Bu rcsıınlcr, hızını yuk~ek orar~anız. n1azerc o ara : mertı.o.ştı', bu".·bu'tu··n tat! ı l d .. . gı ız uyu e çısı ı e ya ve e - anc savıır tık. , tk" l\I. ·r F h' rocu'·lar ı'rı'n c• 1 1 
' ' ı aşı, egıl ıa-

lt k
. rkadasla 

1 1 
d dillen yolcu~ar arasında bulunan 'lu- B k il k . sana arınıız ressaın unı c ı- - "' .. .1 ın. nıdık veya tanım•dıkl b' 

gra a ı a , r nın ara ar•n a nanı b' k d l ü b 
1 

n o e tıf lanette nı~kine asrı- . h d . Derler o" vle a k 1 · • arım :r karın-.. ·· l d bul lmal ı ır a ına ere man u tuıamamış, k · mı atırlatıyor u. Italyanlar, genr- · Y •cocu ru ıunu caYl bı'le ı'nc'ıtmekl 'I• , gor~me er e urunaml.'Ş o a-
1 

. 
11 1 

b' 
1 

nm anserıni eriterek bir r"dyom ı· -. .. 1 . . h " _. ' ''akındaıı , ta vı ı z il · en ını• bir hal rı te~kil eylemektedir. Fakat Bal- s:ıyım n1emur arı ışarc ere ır an aş- lŞiğı sczmenıic olanlara \'e,vl! . ıgın, •ı:ot. crını tcs ır et!ncgın de k •. ~ nı. >r ar. ava ı c;o- aldı başkalarını dücünrnc'·ı- k d' . 

d 1 
maya varabilmış· terdir. '"( b'I' 1 · cu ! Bilvüyor, büyüyecek amma, 

1 

v f!...l.en ·e!
1 

ısını 
kanlar aki ngiliz diplomatlar:nın Nizamettin Naz '.f 1 ıyor aı. unuttu, tevazuu ifrata \'ardırdı. İstanbulda umumi bir k.onferans Köprüdeki kalabalık •Gtirgiiu, •zevki sel1m • i uyan- bü,l·üvünı~··d·e kadar da •ıniitehas- Bu müşahedemi kendisone anlat·•rak 

h d V

'l' d t b" d z k" k t sıs ar. e ın en neler çrkivor! ... 
ba is mevzuu ol uğunu söyli,ıren ı :.yet merkez bürosu azoları nöbet- ırır, er ıye e er. e aı>ı ı ço-- . yanolıp yanılmadığımı sordum ve y"nıl. 
haberler, asılsızdır. leşe teflışler yapıyorlardı. Koprunün us- Bakırköy kaymakamhğı rekor kırarak cuklar bile. mektepten çıktıkları Bizun gibi vaslılara dej(il, genç- mıy b 

tünde bır kalabalık goruluyordu. Kolıa-\sayımın bitmiş olduğunu haber verdi. zaman •zevki sellın• !eri kıt olarak lere, mektepte ezberledikleri şiir- tim.arsam se ebini söylemesini rica et-
KABİREDEKİ YUNAN SEFİRiNİN i l . B" l . . b"l b BEYANATI rında b:r sayım mem•ıru bandı takılı Bu suretle Bakırköy k:ızası i,ıanbul sa- çıknıı,orlar. erı soro.,.rnz. ır anesını ı e aş- - Yanılmıyorsun azizim, yarulmıyor-

olan bir çok kadın erkrk g;dip geliyor- yımında bırıncilıği almıi olı.ryordJ. Saat 1 rransızlarııı mektep kitapları, tan asaibva kadar okuyamazlar. sun. 
Kahire: 20 (A.A.) - Reuter: Kahi••- du. Belediye Muamel:it Müdürü Zühtü on biri kırk geçe drnizdoki sayımın da cresiın. den ,ano, ~ek yaya, çok Holırlarındn kalmamıştır. Bir de Dedi \•e i\ilve etli: 

nin leoliği: Havanın muhalefeti dolaYt- d•ki resmi Yunan makamları, mihver rubukçuoglu bunları durdurmuş, birer bitmiş olduğu bildirildi. Hava biraz sert yavandır. Onlar, l:!r lcHisik! diye- •Liifonten. rahmetli ~ardır. Gülün - Niçin mi cömertliği, tatlılığı, b 
sile 19-20 gecesi İngiliz bombardıman devletlerinin Yunan;stand3n bazı talep- birl'r ~~orınuştur. Bir çoklarında mili'aa- olduğu için Kavaklard :lki genıiler ve ıno ccüin1. ınektcıı kitabı resıni u•ulu·· Fransızlar onun şiirlerin~ ezbere kal ·ıı·r aş-,, ı- arına ı ı atı, djJ:erk~mlığı, tevazuu 

tayyarelerinin taarruzları pek küc;ük bir terde bulunduk~arı hrı.kk.ındaki haberle- <ic vE'sika$t bÜlunamadığı iein zabıtaya t~rlerin yazılması, işi bir~z gec:ktirmiş- ı tutturmu~l:ır. l'rlekke bu, kclpo bu! bilirler. llattiı, bütün dün\·a! «L.3- i!rat.a vardırıyorum? 
mikyas üzerinde icra edilmiştir. Alman- re inanmamaktadır. Yunanistanın KahL teolirn edilmiş, kaymakamlıklara gönde- h. terkedcmiyorlar. Fran,ızların mek- fon ten•, üslü bundaki a(tklık, le- bah . Sadece, ajan.•ların 

İNGİLİZ ııi'CUl\[LARI COK OL:llADI 
Londra: 20 (A.A.) - Hava Nezareti-

yada bir vagon tevzi istasyonu ve Ho- re elçisi Reuter ajansının muhabirine ıu rilmişti•. Bcşikt.1ştakl say•m teşkiliıtında - Eminönü gene •onuncu tep kitaplarının resimleri de, bana, m!zlik. kı~raklık. kolay sanılan ma::·~~~;.,.cyenl mzam> la karıştml-
landar.ın şimalinde işgal altında bulu- beyanatta bulunmuştur: büyük b'r intizam ınüşah•rlc ediliyo•du. Bundan son"' haberler birer birer ka- h~- ressam rahmetli Ali Cemali :vuksek snn atle Fransız edebiyatı- , 

c- Hiçbir şeyden bahsedildiğini işit- Bi!lu.ssa bıır»ı Valinin tokdirini kazan- zalaı·dnn gl'imeğe başhrtı. Ü•kildar <a- hatırlntır. Çizgiler doğru amma, •
1111 

sonudur. Üniversitede •Liifon- l' 1imı=:.::nii~~;:;:;;;::;~E=. ~H=. 
medim. Bu haberin doğru olabileceğine mı>tır. yimı 12, 15 le bilırıniötl. Bu kaza aym katı ~e rnh yok. ten• okunduktan sonra, ki lep kn- lll'i · 0 ~ · · inanmamaktayım. 17 ilkteşrinde Ameri- Doğum ve ölüm vak'a~arı zamanda m.!<mrı da tcsb•t rımekle oyi Rcsıııı fa>lını buraJa bitirelim, nalılır.. . . . . . fml : } lıi'll ~ l~ll 
kad

an Kral Georgc•un tahttan fer,~at bır derece almı, oluyordu Kad:ki>yde yazılara gelelim. 'ine tekrar edi- - Bıwn bor •Lafonlen• ımız ..f~ !r !. , 
- Kazaıarda dr'lğum ve ölüm vak':ıl~rı ki l ""J ı '~oksa ne vapnl m? cdeccğ:ine dair gelen haberlerin yanlış k b sayım 12.50 de, Eyüpte 12.~5 te, Bcyoğ- yorura; ,cocu. u n n ~:~ı ~ nn şcy- ı·" . ·. . . . ·~ ı ·... .., 1 2 3 4 5 6 7 Lonc!·<ı.; 20 (A.A.) - Uzun menzilli vu u uldı.;k('a ~eletonla Viliiycte h:.ber 1u ve Adal"rda 13 te, B('y!t.ozrla '.3.10 da, ler. çocun:ra şeyler deg.ldır. Dı~ t'~e.k~ını .' degıl _mı. . . 

8 

Q 

nan :ıı az ide bir Cıyyare meydanı bom
bartlın1an ediln1iştir." 

İSGİLİZ UZUN MENZİLLİ 

. olduğu tahakkuk etmiştir. Sizi temin e- vcrilınektc idi. llk doğan çocuk s2baha ı B b L { t 
1 ı ı 1 lngiliz t,..,plan. bugün öG;leden biraz ev- S:ırıyerde 13,35 te, Fathit.- 13.50 de, Be- ilk mektep kitapl:-rını al'.n, bir - ız~nt ır • a orl en. ımız. 1 1 

\'el , füiy•te r,eomiş ve en şôdde!li bom- debilirim ki, dolaşmakta ola, ş .. yialor'. !.k"'§ı S2at beşte Ebllısuut caddesinde H 5;ktaşta 13,54 le, Emino~nde 13,55 te babveriıı. O ne şiirler, o ne hikfr- ':vok>a: hıc_ olm.az_•a, çocuklarııı:ı':ın l - - - - - - -bardırr. :ı ,nı yapmıştır. İngiliz toplan, ne Kah:redckı, ne de ı~~endcrıyedckı 1 numar::ı:ıl evde Davıriin karışı Rozanın tamamlanmış oldu. Kaymak3mlann a- ı ye?cr, o ne yazılar. «z~\·kı SC'İinl• ı~ı kurtarmak ıçın, 3 -ı - - - •• - - -Mrın~·ın öbür kıyı.:sına Salvo üzerine 1 Yunan resn1t maıka_mb~~ı~·ıanb. çıhkmıştıur. kızı ~lmt .. uştsur. Roza kızına !'ayım adlt'ı ralarındaki yarı'; bu suretle r.rticelen- Bir ı;oJ!.:u hakikaten ""Ü7.cl, üsta· rr:uzahrafat t'Ctı.:ım ve yazılara: ,__ - - -'~ 11 • 

. d . . . .. le!onla, bu haber erı uyu< " ayre e verınış .r. ayım esnasında Şişlide Ha- d 1 F k ı A t k ( ' 4 11 i -

TOl'LARL'l!N FAALİYETİ 

salvo~ gon eı mlış:ır. Tarrakalardan, bu- İskenderôye kançılarımız şimdi bana le- cı Mansur sokağında 43 numaralı evde miş, Emi"önu kazası. 1935 le de olduju . ~ne _,·ozılıı::s ~·azı ar. ~ . a( ~oru ' 1 -: '. ı ye er • - ' il •• 
•un Kent konl ugu s::ıh•lleri sarsolmıştır .. . . . · gibi gene en sonunou kalmıştı, dııno;:ı:1'n ııııtısas kabılıyetınden Dıyrlım. Mahmul Yesarı S __ • -,-,- - • 

Bo•-tı"rdı:nnn, 4 dak•kadan fazla sür- il 1 v ı· k Parolalar 6 •• '"',- .-urmuş ur. a ı ona~ı arkaı;;ır.daki Za- . . ' bJI 
• 

0 
.• · · duyduğunu soylcmışlır.> oturan Marıka da bir erkek çocuk do-

müştıir. Bombard.ımao esni::lSL'lda, hava r Her hangı hır vanh"i ~ d r h f f 1 1 d b .. - 1 aleyhı'nc suı'ı'stı'mal davası er sokağında Akasya apartunanında B . . . • '•' mey an ver- spa n ya a· 1 ten' spaiıya a U- 7 - -·ı. _-_· • -
" nuınrah evde oturan Sofya ismind b' ı " ·• sayım netiec<ini pa- " . ~ d ·'•!ı bataryaları. Ingiliz ağır toplarının 1 mcmek rın k•z·lar 1 nıe\ıi\erini tesbit etmek isteyen bir Al- Vichy, 20 (A.A.) _ Leon Blum, kadın bir kız çocuk dün 3 t'e _ı.r ro1a ile bitd:receklcrdi. Fatihin pı.rolası • k b" f 

8 

... er ne ate< t f d Y ya ge ırmış, , . . f( ! 1 1 • -- -
"'"'' toyyaresı uz ı •açmış ır. Rion malıkemesi tara ın an baş- Beşiktaşta Kazan. sokağında 12 numara. lB. B .. Beyogluntın 2I, F' Bok.ırköyılnün i 1 iÇ CQl(lraatıyor yu )f eyezan 9 -ı. 11- .. - -ı,uı!ibte Harbin İlk .ı\liırnu vekil olduğu sırada vazifesini sui- ıı evde oturan bır usteymenin yeni do- 37. C. Adalmn 8.8. K Kadıkoyün 99.N. "( .._ ..... _,~.;.:=-=-..!.-L.!._I 

Kt;düs: 20 (A.A.) _ Dün J!CCe ı istimal etmekle itham edilmiştir. ~an kız çocuğuna İlknur. Fatihte Baba Beykoztm 6~. c.: Eyubün 76. Y., Sarıye- (B,nuk:ı.le<' .. :ı devam) l\'Ladrid: 20 (A.A.) - Tu!anı andıran 

Ku

."!.,istc ilk defa olarak hava teh-. Mahkemeye eskı basveki. 1 Paul Hasan Alen1i sokağında 14 numaralı ev- rın 95 T .. Uı::kudarın 56 M. idi. yağmurl<:1r Katalonyada tugyanlara se-

Soldan sağa: 1 - Btiyük bir devletin 
merkezi. 2 _ G . . ramer ıstılahlarınd.ıa; 

-~ d d B' b nı ge~'p Ceiıelüttarık'a inmesine ,,. 
"' • müsaade etınL'Si ilıliınali yok de-l'" esı'ı1e karsı alarm isareti ver .. il-ı R_eynaud .. h.akkın a a h:.zıne al.ey- de otur::\n Teymcn Mustaranın kız co- ır aca tutu:.tu 

1~ • .-p olnıuştur. Barselonda aşağı rn.ı.hal-
·t Alarm yarım saat sürmus- hıne suııstımal suçundan tahkikat cuğıma da Saime adı v<rilmiştôr. Beyoğ_ Saat on bir buçukta Oı·taköyde bir k . .1 leler su altındo.dır. İtfaiye b~r Falanj mıs r. k 

1 
. t . 

1 
d ç h be 1 1 ğildir. Dikbtörler, e serıj·a, mı - .. u·· w· k~ evra ı ~c mı~ U. un a ukurcuma mahalleşinde oturan ynngın u r a tnmış, derhal itfaiye , I . . ek gonu u m reze:!inin de yardın"!.İle kur-•ur • !etlerinin de•"il; k•ncıi erinın ıst -

· bir ailcnni de bir kız evladı dünya .... a vak'a mahalline gönderilmiştit". Bir ba- tarma işinde çalışmaktadır. Son haber-"" - lcrini yanarlar. Gencrnl Franko, gelmiştir. u~küdarda Topkapı caddesin- ca tutuşnla$1ndan ibaret olan bu yangın Alnlan ordusunun isp3 nyadan geç- lere göre 300 i13 -100 kişi boğulm~tur. 

olabilir mi ki? 

~.Iahmut Yesari.. harıl harıl 
Türkçenin düştüğü zô.fı orta
ya koymak i(in çırpınır du
rıuken Nanemollaya şu ser
le\'hayı gösterdim: 

- Biiyükçekmeecde acı 'bir 
tren kazası oldu! 

Giilerck: 
- Belki kazanın tatlısı ol

duf:ıınun biz (arkında dc;{iliz .. 
Cf.'"vabını verdi! 

Belki aramayız 

amma •• 

Cemal Nadir bir karikatü
ründe Cumhuriyet gazetesi sa
hibi Yunus Nadi'ye söyle söy• 
leni yor: 

- Beni bir gün olur elbet 
arasın .. • 

Nanemolla da bu karikatü
tü görmiiş olacak ki: 

_ AraDlayız anım~ .. belki, 

hatırlarız .. w 

Dedi. 
Yerinde 

bir sual 

Nedp Fazıl •Son Tel~af• 
idare direktörüne şöyle dıyor
du: 

- İs Bankası müfetti<İ iken 
Ankaradan İstanbul sobesine 
milyonu aşkın bir nara getir· 
~ıek vazi{esile !anif edildim. 
0~1ırümde bu kadar azap ve 
P'.'"ırltk duyduğumu herhangi 
hır baska hadise ile hatırlıya
ını~~~.u~~1· Çantayı Banka di-
rekotorııne teslim .. •· .. 1 . . . eıunce oy e 
bır ha{ıfledım övle b" 1 f'f 
1 d

. k" ' .., ır ıa ı -
e un ı ... Bunu ı'n1l • k "f cant yo -
tarı ve tasvir edem 

S 
cm ... 

• oıı Telgraf. müd.. .. 
N 

. uru uzun 
uzun eeıp Fazılın g" 1 .. 

. h k k oz erı ı-
çıne :ı ara ~u suali d 

H
•1• h •or u· 

- a a 0 ofi(levisin d · 
d

. 'd' , · C\'llm 
c ıp K• ıyor e-alıba üstat?!. 

A. $EK1P 

de oturan bir vatmanın karısı da bir I pek kısa zamanda söndürülmüştür. ıncsine müsaade ederse, İngiltere Maddi hasar çok mühimdir. 
kız çocuk doğurmuştur. Bu sureUe sa- Istnnbulda sayım daha evvel bitmiş 11 .; Perpignan: 20 (A.A.) - Doğu Pirene_ elbette bu hizmetine mükiifaten, 
yım esnasında yedi ('OC'lığun dcAdufu yılabilir. Çünkil kaymakamlar sayım işL . sinde büyük tuğyanlar mühim hasarla-

6 - lspanyol diktatörüne me~lıur Diz-
tesbit edilmi~tir. ni müteakıp t;:ı::;nire başlamış, ancak \'ita ra sebep olmuştur. Perpianan c:.ehrinin bnitı nişanının murassa rütbesini .... w 

Çocuğu olanların :;etin ~zaı::; Uzerin.c ı'ayqnın bitmi;; oldu- verecek değildir. Bu hareketi, harp bir kısmı elektdk heUarının bozulma-
söyledikleri gunu Ha r 'b•ermı· ış erdır. ·vesilesi telakki ederek İspanyayı sından dolayı karanlıktadır. Bir çok ev-

u-·kı t b. k _ .. « ey e ı, sayım bitti» bl k d k b" .. 1· 1 !er yıkılmış ve hakl emeksiz kalmıştır. 
.,..ı aş a . ır oz çocugu dunyaya ge-

13 55 
le Valı" ve . . . a u a e ece ve uyun spanyo A 

len ve adını Ilknur koyan üsteğmen bir , : Belediye Rcısı Dr. limaıılarile şimali İsnanya şehirle· melie - Besbains'de aıtmıs kadar ev 
. . . Lut!ı Kırdar sayımu bitm· ld · · h harap olmu~tur. n1uharrırımı~e şunları söylemiştir· ' lŞ 0 ugunu te ri Ingiliz deni-.z ve ava kuvvetleri 

c- İlk c;ocu~umuz bu sabah dfuıyaya ıe:o~l:ı. ıne~kez ~omutenhğına haber ver tarafından bomhalanacaktır. Daha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""°"!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tl!!ll!I!! 
geldi. Biz de adını İlknur koyuyoruz. ".'ıştır. Valı bu ışte <Heybeli sayım bit- şimdiden aç denilebilecek bir hal- Franko de biitün diktatörler gibi 
Doj;'Umun bu uğurlu :ünde vukua gel- tı.~·parol~sı~ı ~ullanmıştır. Müteakıben de bulunan İspanyanın, abluka ile bir empl'ryalizm sevdasına, ve ci-
mesinden z!yade,,ile memnunuz• ye ı Y.•r .. e .op ~r etolmış, halk sokak- daha (azla bir kıllığa düşeceği mu- hangirlik hevesine tutulmuş olabi-

. · !ara dukulmuştür. lir. Bu takdirde dahi, İspanyanın, 
Sayım .,.nasında ılk doğ'n Sayım a- V !' hakkaktı~. Bu arada küçük Porte- b b . k . . I ·ıı . dındaki kızın anne>i no.a da demiştir a 1 memnun kizin de Inı:iltcrenin müttefiki ol- ':,' ':c gırme ıçınb :t' er.ewkn en 

ki: Sayımı müteakıp İstanbul Vali ve Be-1 duğunu unutmamak lazımdır. J sı ışı zamanını _c emesı, endi 
lediye neisl Doktor Lütfi Kırdar V . 

1
. kı.I tık d . , hesabıoa, daha dogru olur; fakat 

«- Çocuğumuz ol<luğu ic:in seviniyo- gaze- az1"e ı a ve ınan aırcsın- b k k h · tecilere şunları söylem:şr . ' . . u sı ışı zaman, geçen azırnnda 
ruz. Bugün dofan çocuğumuza Sayım S . ır. de mubal:eme edınce, lspan~:anın, idi· bir daha tekrar gelir ın· a b ? 

c- ayımın netıceslnden mem . . d k d' 1. d -· ı Al ' ı ca a adını verdik.> Blitün memurlar vazffele .. , ~hunu~. ışın s_onul~ a en ı kc ınle Cegıb; l"t- Son haberlere göre, İngiltereni~ 
Bir tarar:

3
n da ölüm vak'aları tcsbit . . rını ilı akkın man ısga ıne geçece o an e c u - müsaadesiJc Amerikad 1 

F 
h it · d b. h )?pmış, sayımın gecıkrncsinc mc1ni ol- tarık •l>in harbe girnıen1esi lizım b. b" an ge ecek 

ediliyordu. ransız .:ı(" nesın e ır as muşl<Jrdır. S:-ıat 1:\.55 !~ sayım?n bHmiş gelir. Çü~kii, in~Htercnin mağJUp nırava~~raunna ıl~ muhtac olan ya-

tanın sayımı yapılmış, hasta yarım sa- o'du~tınc.ı tel , 1 . t ç .1.b-P ya hır taraft h f' , d ' . c.on a merkeze bildirdim. olacag-ına, hatta Cebelüttarık'ın 1 terlı"p kılı ·aı'cırd t k an._ a ıf 
t ~onra ölmüştür. Alaka ar mQkam, Bu netıct"'rlen Ank ç "'" a ır c d a 

0
.
1
. d'l . ~· . . ·ara da m<>mnuniyetini hen1en düc;eeeğine daiı-, ınihver raltaıl ı'ıı .11:1, b .... k " .. ıgcr ta-

bunlln 
sayıma ith:ıl e. ı ıp e ı n1:yccetı- ııhar ettı • g uyu . el 1 · diktatörlerinin de, genernl Franko- zakcreJe. d . çısı e nıü-

ni sormuş ve: S:::rt'1 c'>ııasında .Perapalast.a istirahat nun da ellerinde pullu ve noterlik- ! k 1 kre evam cdıyor. O pesten 
- Adını siUniz! cevabını almıştır. eden D<ıhıl'ye Vekıli Faile Öztrak !11111- ce tasdikli bir srn.et yoktur. Kısa d 

1 1 ~ şa .. ı~hsı, sakın, İngiltereden 
Bcşiklaşta 70 yo•mda b'r ilıtiyır ka- !arı söyelm4t.r: bir harp vıiparak ganime• topla- · . ~ha bu\ uk menfaatler koparmak 

dm ölmuş. Sorıyerdr. Ye<lıkuledekı Er- •- ı:.nunun verd<ği sa; "h<yot dahi- mak icin harbe ıı:ircn İtalyanın he- ıç~n. olmasın? l\1adritte aklı selimin 
meni hasıanesin~e do birer ölü:n nk'a- !inde memleketin her ta< c da sayını sabı. vnnlıs çıl<lığı gibi, İspanva- bakını olma'! ihtimali daima mev-

ı kayde< : ı,tir. b:ıgün yapılmak'•<hr. Mem ıa ın v•zi- nın tahminleri de boş çıkabilir' ve c':'.~ur:hf~kat, İ~panyn i~in en .b~i-
Kazalardan ilk haber releri"• büyük ıntiz>m clh :.mde devam har- uzayın gidebilir. yu . t~ likc, mıbver devletlerının 

1 
h ed k

' · d h' .. h t · tazvıkı ve Alm d ts-
Saat il olmuş, rakat hi<bir k.•ıa •-ı ece .'er;n en ıç şup Mı ;nk ur. Ben Isnanyanın kendi b k"k' f • an or usunun 

nüz sayımını ikmal ettigıni bıld:rme-: de •oruyo1sunuz ya burada ?Stirahat et- atleri h"c h b . a ı 1 
men a- panyol - Fransız hududunun sahil 

1 
ki · 1 ar e gırmem~kte, yara- kısmına dayanmış bulunmasıdır. 

misti. Nihayet on biri y;,-mi be;; geçe me eyım.> larııu sarmaktadır; fakat general Abidin DA y ER 

eskı bır Türk devleti. 3 - Rahatlık ve 
bolluk; aktörün yaplığ:ı. 4 - Bars.ak· 
tar. 5 - Balıkçı 1.imbalarıııda yakılan 
madde. 6 - Her &ün kırdılımız. 7 - Tıt 
reyen; eski Mısır mabudlanndan. a _ 
Barsaklar; onur. 9 - Yarı; müstakil 
grup reisi. 
Yukarıdan aşağıya· ı _ İta ed b'l · e ten. 

2 - ~avvanın kocası; tenbih edatı. 3-
Tan; Inkiyat. 4 - Verme 5 B' . · - ır cıns .. 
t~ bazı nebatların karıştırılması. 6 -
Bır meyva. 7 - Düzen. su 8 .. . . • · - Motör1ü 
bır vasıta; hafid. 9 _ Büyük' b' . 

ır nehır. 

Son bwlnwe•nın ba.11-..111-..ı----. tekli 

Ar
So3Idan sKa~: 1- Bacaksız. 2 - Ezel· 
· - ap· Na" ' 

5 - Ra ' grne. 4 - Is; Çevik.. 
yet. 8 - Kral S b' 

8 - York· · · a ı. 7 - Viran. 
' Mi. 9 - Tu· K~•-

Yukand · ' ~~. 
•-- an aşagoya: 1- Bakırko'·y 2-
"""" Ot 3 · !ile S . - Cep; Yavru. 4 - A2.; Çe-

. - Kenet. 6 - Slav. Sade. 7 - Gi
ran. 8 - Zamk; lifi. 9 - Re; Silik. 

T 1 y ATRO LA R 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
%0/10/940 PAZAR 

günü ak~aıuı san t 2H.30 

OTELLO • 
iSTiKLAL CADDESiNDE 

KOMEDi KISMINDA 
20/10/940 Pazar ı:ünü akıı 

saat 20.30 da anu 
YALI USAGJ 



l!IAYPA - 4 

Sayım günü
nün intıbaları 

Tenha sokaklar. Sayım 
memurları kalabaiıgı -

Gazeteci bolluğu 
• Avlardanberi bekliyor, hazırlanı-
yorduk. Sayun günü de nihayet ge
lip çattı. 

o. Denizyollan U. MUdUrlUQU llanıan 
21 Birinciteşrinden 28 Birinciteşrine kadar 
Muhtellf hatlara kalkacsk vapurların lslmleri1 

kalkı' gUn ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

--
- Salı 12 de (Giineysu), ~be 12 de (Ege) 

v~ pazar 16 da (Cumhuriyet). Galata rıhtı
mından. 

Daha sabahın alaca karanlığın
da, gazete müvczzilerinin feryatla
rile uyandım. Berkesin evinde 
kalmak mecburiyetinde olduğu 
böyle bir günde sokakta gezebil- ı 
mek imtiyazının verdi;;i gururla, 
müvezzilerin öyle bir edalı, çalım- j 
lı vürüyüşleri, öyle bir şevk ile 

Mııılıuıya balıına 

- 5alı 18 de (Ana!arta), cumartesi 18 de (An
talya Sirkeci . rıhtımından. 

- Salı, perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur) 

Tophane rıhtımından. 

- Pazartesi 13 te (Marakaz), salı 9,50, çarşam
ba, perşembe, cumn 16 da ve pazar 8,15 de 
(Sus). Ayrıca cumartesi 14 ve pazar 19 da 
(Marakaz) Galata rıhtımından. 

- Pazartesi 8.15 te (Sus), çarşamba ve cuma 
8.15 te (Marakaz). Galata nb-ından. Ay
nca çarşamba 20 de ve cumartesi 20 de 

haykırışları vardı ki ... 
Daha, hazırlawp kahvaltı eder-

ken, kapı çalındı. Saat, bilmem, 
yedi olmuş muydu, olmamış mıy
dı. •• 

- Sayım memuru geldi! dediler. 
Sayım memuru evdekileri ya

zarken, ben sokağa çıktım. 
Sokaklarda, yer ver dolaşan ve

ya köşebaşı bekliyen bekçi, polis 
ve süngülü e var. 

eebim
kiğıdı 

askere 

İmllr ıriir'al haltma 

ismır llive -ıa..ı 

(Bursa) Tophane rıhtımından. 
- Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh

tmundan. 
- Pazar 9 da (Tayyar. Tophane rıh-ından. 
- Çarşamba 15 te (Saadet), cumartesi .ıs le 

(Mersin). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (İzmir), Galata rıhtımından. 
,..... Salı 13 t~ (Kadeş), perşembe 13 le (Tı.rhaıı) 

Galata rıhtımından. 

Not: Vap1D' seferleri hakkında her türlü maltlmat aşağıda tele
fon numaraları yazllı Acentelerimizden öÇeailebilir. 

Dört adımda bir, durnp, 
deki koyu zerdeçal renkli 
çıkarıyor, bekçiye, polise, 
gösteriyorum. 
Evveıa ı:azeteye uğradım. Ora- Galata Rıhtımı Limanlar Umum 

dan da viliivete. Vilayetin kapısın- Müdürlüğü binası altında. 42362 
da, birkac gazeteci arkadaş toplan- Galata Şube Acenteliği Galata Rıhtımı, Mıntaka Liman 
mış. .. Henüz Valj gelmemi~. Bek- Reisliği binası altında. 40133 
liyorlar. . Sirkeci Şube Acenteliği S · k Şöyle, çıkın. ağır ağır biraz dola- ır eci, Yolcu Salonu. 22740 

şavım, diyorum. Babıali caddesi ve llll!il•mm:m•mımmm•ıı::ı:mm•:11•••mmıamammll(lllllOlllll0
5

1>11'L lramvay yolu tarikile, Gedikpaşa- 1' 

Tcıphanede Salı Pazarırda Deniz Yo:lama 
lincısırıdaki Satın Alma Komisyonundan 

ya, oradan Kınnkapıya doğru uza-
nıyorum. Yolda, evlerin kapıların-
da, kahve ve kadayıfçı gibi dük· 
kfuı.lann önünde durmuş, tahrir i-
şile uğra!jaJl sayım memurları, tef-
tiş yapan kontrolörler, bekçi, po-
lis ve askeri devriye ve noktalar-
dan başka kimse göriinmiiyor, yal-
nız, bazı dükkanların ve evlerin 
kapılarından, pencerelerinden baş-
larını uzatan meraklılar var •• 

Tekrar gazeteve gelivorum. Ga-
2:etenin kapısı öniinde, sayım günii 
gazeteye hizmete tahsis olunan iki 
otomobilden biri duruvor. Bir de 
Beyoğlu tarafını dolaşmak lazım ... 
Otomobile atlıyorum. Birkaç ar- I 
kadaş daha var. Biiini Beşiktaşa 
bıraka~, Maçkaya çıkıp, Beyoğ
lunu hır dolaşacağız. Sokaklarda 
~'!Tli ıss~zh.k... Eminöniinden Köp
ruye d.o~ ilerliyoruz. Her gün, 
ol~ l!"ıbı ınsan. akan Köprünün ü
zerı bomboş .• ilaç için arasanız, 
ferdi aferide yok. .. 
Beyoğlu tarafında üç apartıma

na bir sayım memuru tahsis edil
miş. Elbette, sokaklar, sayını me
murlarile dolu olacak. 

i~lerinj bitiren sayım memurlan, 
_yollarda şakalaşıvorlar .• Geziyor -
lar. Otomobilimiz, rüzgar gibi, 
caddeden kayıyor •.. 

Tünelin yanından Şişhaneye çı
kacağız .. Otomobil, iki elinde birer 
ekmek olan, kolu bantlı bir kon
trolörii ciğnernemek için «zank!» 
diye dııru~or. Henintlzin yüreği ağ
ınrnı.za ~elıyor. Bereket, sayım gir. 
nünün zabıta vukuatına bir tane 
de biz kan•tımuyoruz. 

Ankara caddesinde otomobilden 
lnivorum. Vilayette, sayım işleri 
bürosunda oturup beklemekten u
sanan gazeteci arkadaşlar, bir kı -
raalhanede buluşmuşlar. En büyük 
dert, kimsede sigara kalmamış .. 
Bulmanın imkanı yok. Birinin pa
ketindeki bir sıra sigara, on daki
ka dayanmıvor. Öyle ya! .. Bu sıca
ğa kar mı dayanır?. 

Bereket, sayımın bittii:<ini bildi-

M.lktan 
Ton 

~~~~~~~~~-

l1akarna 
Nohut 
Mercimek 
Pirinç 
Şehriy~ 

Tuz 
Sadeyağ 

İrmik 
Patates 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Gaz 
Odun 
Kırmızı biber 

16 
6 

12 
26 

2 
6 
2 
l 

20 
756 
336 
504 
20 

300 
- 150 kilo 

Kıtaatın ihtiyacı için İğneadaya teslim yukanda miktarları yazılı erzak 

ve yem, pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 26./10/940 cumartesi günü 

saat 10 da terninah kat'iyelerile biılikte Salıpazannda Deniz Yollama bina. 
sındakl satınalma komisyonuna müracaatları ilfı:n olınıur. cl0072> 

Devlet Demir yolları U. MUdürlüğünrl~n 1 
dlllW8 A I' s 

İstanbul - Edime hrıttı üzerinde kilometre 27 - 45 arasındaki taş ocakla
rından 12000 metre mikilbı balast ka)alı zarf usulile satın alınacaktır Bu 
işin muhammne bedeli 24000 lira ve muvakkat teminatı "ıaoo liradır. ' 

Münakasa 5/11/940 salı günü saat 11 de Sirkecide 9 _ işletme binasında 
A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İstekiUerjn ayni gün saat ona karlar kanuni vesaik, teklif ve teminatla
rını ihtiva edecek olan kapalı zarfla ~ın1 .ıtomisyona vermeleri lfizırn.dır. Şart_ 
nameler parasız olarak komisyondan ve:ilmektedir. «9947> 

* Muhammen bedeli 137500 (yüz otuz yedi bin beş yüz) lira olan 22000 ton 

linyit kömCrU 31/10/1940 perşembe g'lnü saat 15 te kapalı zarf usullle An
karada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 8125 (sekiz bin yüz yirmj be:;;) liralık muvak· 

kat teminat ile kanunını tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saal 
14 de kadar Kom..isyon Reisliğine veırneleri l3zımdır. 

Şartnameler 680 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde dağıtılmak-

tadır. (9809) 

ren tonlar c::ok gecikmh•nr. Doha ~l*D!lmmll 
ilk ton atılırken, ilk açacak tütün- DOKTOR FENNİ SÜNNETÇİ 

~rtıftll~'-" EM 1 N cü diikkanından bir paket sigar. 
almak icin kıraathaneden fırlıyo
rum ... Sokaklar, bir anda, fevkal5 
de bir insan kalabalığile dolmuş. 
ta~ıyor. 

Soka~a fırlamak icin, kapının 
arkasında nöbet mi bekliyordunuz. 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clldl7e n ~e mUteh&Wııı 

Adres: ll•bı Ul C•bloğla 

FOkUŞU köteolnde No. 43. TeL 23891 

Fi DAN 
Kabine : Beşik-

• taş , Erip apar
tımanı, Telc:&:ın 

"'5>"""'C:ıı:IOi"W 44395. Ev Tek· 

t KD ll W 

· İs_tan~ul lev~ım Amirli~i Satınal~a Komisyonu İlanları ; 
ı--. 

Lln Kr, 

378 72 
252 48 
463 68 
841 60 

Teminatı 

Lln Kr. 

28 40 
18 94 
34 78 
63 22 

6312 adet. 
6312 > 

11,592 > 
4.208 > 

Cinsi 

4 köşe halka. 
2,5 St. tek dilli çıkrıklı toka 
2,li St. çift yanlı toka 
Çeki çengeli. 

420 80 31 56 2104 > 4 St. koçan tokası. 
504 96 37 87 4.208 > Paldum başlık halka•ı . 
336 64 25 25 4208 > 4 St. paldum ucu tokası. 
168 32 12 62 4208 > Hamut burgula halka. 

22 50) 7 ,5 kHo 2 St. bakır perçin çivisi. 
14 ) 5 47 3,5 > 2 St. > > pulu. 
63 12 4 73 2104 adet 1,5 St. tek dilli toka. 
84 16 6 31 2104 > 2 St. tek dilli toka. 

1262 40 94 68 4208 > 4 St. çift yataklı hamut kol kayı,:ı tokası 
294 56 22 09 4208 > 3,5 St. tek dilli toka. 

2104 157 80 2104 > Hamut ağacı. 

378 72 28 40 2104 > Çavdar sapı simit. 

Yukarıda yazılı 16 kalem koşum takımı malzemesinin pazarlıkla eksiltme
si 25/10/940 cuma günü saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği satınalma ko
misyonunda yapılacakhr. Nümuneleri tom'Gyonda görülür. İsteklilerin kanun! 
veslkalarile belli saatte komisyona gelmeleri. <530 - 10052> 

TaJımin bedcU 
Iılra Kr. 

1312 20 
1736 

Temln&tı 

Lira Kr. 

98 44 
130 20 

* Mlkta.n 
Adet 

175.000 
868,000 

4 x 8 perçin clvisi ve pulu 
l!Oyük maden! düğme. 

Yukarıda miktarı yazılı iki knletn malzemenin poızarlıkla eksiltmesi 24/101 
940 perşembe günü saat 14,30 da Tophanede Lv. 1ı.mirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. NUmuneleri komisyonda görülür. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (533 - 10108) 

~mtan 

Adet 

1,972,000 
13,195,000 

TııJım1n bedeli 
Lira. 

2,465 
26,390 

* İlk te.mJnaıh 
Lira Kr. 

184 87 
1979 25 

Cinsi 

Küçüle madeni dfi"ğme. 
Büyüle madeni düğme. 

Yukarıda yazılı iki kalem düğmenin paazrhkla eksiltmesi 24/10/940 per
şembe günü saat 14,30 da Tophanede Lv. fınl.irliği sa~ınalma konıisyonunda 

yapılacaktır. Nümuneleri komisyonda görülür. isteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. (54.l _ 10116) .... 

260.000 adet tahtadan matra kapağı! 3000 adet kadar tevhld semeri iskele-
1lın.acaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/ ti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/ 
0/940 perşembe günü saat 14 te Top- , 10/940 perşembe günü saat 15 te Top
a.ne Lv. ~mirliği satınalma komisyo- hanede Lv. amirliği satınalma komisyo
unda yapılacaktır. Tahmin bedeli 6500 nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli· 15 
ra, ilk teminatı 402 lira 50 kuruştur. 1 bin 750 lira ilk, teminatı 1181 lira 25 
;ümunesi komisyonda görülür. İstekli- 1 kuruştur. Nümunesi konJisyonda görü
erin kanun! vesikalarile belli saatte lür. İsteklilerin belli saatte komieyonc:ı 
;omisyona gemleleri. (537 - 10112) gelmeleri. (473) (10118) 

* 4 l&X20X4 6000 kilo balye ipl ve 1000 kilo km-
18X22X4 nap alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesj 
18X25X4 4/11/940 pazartesi günü saat 14 te Top-
Eb'adlarında 20,000 adet çırasız çam / hanede Lv. fi mirliği sa1 ınalına komis-

ahtası alınacaktır. Paz:ırlık.la eksiltme- 1 yon unda yapılacaktır. Talı.min bedeli 
i 22/10/940 sah günü saat 15 te Top- 17650 lira, ilk teminatı 573 lira 75 kn· 
a.nede Lv. Bmjrli ği satınalma komls-ı ruşlur. NL.:muneleri komisyonda görülür. 
onunda yapılacaktır. İsteklilerin temi- İsteklilerin kanuni vesikalarile belli sa· 
'atlarile belli saatle komisyona gelme- ı attc komisyona gelmeleri. (532) (10051) 
ori. 520 - 9873 + 

* Beş milyon büyük madent düğme alı-
acaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/10/ 

,40 peroembe günü saat 14,30 da Top-
' ane Lv. fı:mirliği satınalma komisyo
unda yapıalcaktır. Tahmin bedeli l O 

l in lira, ilk teminatı 750 liradır. Nümu-

Miktan 

154,500 
126,500 
166,500 

25 .300 

kilo 
> 

> 
> 

İspanak. 
Lôlıana. 

Prasa. 
Havuç. 

32,800 > Kereviz. 
58,700 > Karnabahar. 

lesi ve şartnamesi komisyonda görülür. 45,800 demet Maydanoz. 
. ~teklilerin belli saatte komisyona gel- Yukarıda yazılı yedi kalem sebze al1-
1eleri. (534 - 10l09) ı nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4/11/ 

Jf. 940 pazartesi günü saat 14,30 da Top-
.. -~dc!_ hanede İst. Lv. &mirliği satınalma ko-
10.000 Soba borusu. 
1.000 Soba arka dirseği. 
2.000 Alafranga dirsek. 

misyonunda yapılacaktır. Hepsinjn tah... 
min bedeli 45'.802 lira 50 kuruştur. Ru
meli cihetinin ilk teminatı 2319 lira 66 
kuruş, Anadolu cihetinin Hk teminatı 

1115 lira 53 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile belli saatte komisyona gel
meleri. (531 - 10()53) 

Yukarıda yazılı üç kalem bonı ve 
dirsek 23/10/940 çarşamba günü saal 
5 te Tophanede Lv. fımirilği satınalma 
~emisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 

,{etirecekleri nilmunelerden beğenilerelr 
üınacağından teminatlarile belli saatte 

!~omisyona gelmeleri. (536) (10111) 66 ton kuru soğan alınacaktır. Pa-* zarlı~-ıa eksiltmesi 23/10/940 carşamba 

207 ton kuru ot alınacaktır. Pazarlık- günü saat 15,30 da Tophanede Lv. Amir
· ~ eksiltmesi 23/10/940 çarşamba günü l liği satınalma komh:yonunda yapılacak
aat 15 te Tophanede Lv. funirliği sa- tır. Tahmin bedeli 5940 lira. ilk temi
ınalrna komjsyonunda yapılacaktır. İs- nah 445 lJra 50 kuruştur. Şartnamesi 

'eklilerin kanuni ver-ikala,rilc belli sa- komisyonda görülür. Taliplerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. 527 _ 10003 ı atte komisyona gelmeleri. 529 - 10051 

,,.. * 
On bin adet tımar ftrçası alınacaktır. Altı parçadan ibaret ba:;;lık, paldumt 

• mübarekler? .. 

Pazarlıkla ~ı::siltmesi 22/l 0/940 salı gü- \ ko1a.n. göğüslük, ip yular sapı ile bera
nü saat 14,15 te Tophanede Lv. 5.mirliği ber iki bin adet mamfıl tevhit semeri 
~atınalma komisyonunda yapılaraktır. 1 alınacaktır. Pazarlıkla eksi1tm12si 23/10/ 
Tahmin bedeli 9500 lira, ilk teminatı ! 940 çarşamba günü saat 14. te Tophane-
722 lira 50 kuruştur. Nümunesi komis- 1 de Lv. 8.mirliği satınalma komisyonun· 
yonda görülür. İsteklilerin kanuni vesi- ı da yapılacaktır. Tahmin bedeli seks:en 
kalarile belli saatte komisyona ge1mele- altı bin dört yüz lira, ilk teminatı 5570 
d. . (515) (9799 ) •lir~d~r. Nümuneleri komisyonda_ görü-

===============================================================::~lür. Isteklilerin kanuni vcsikalarile beli li saatte komisyona gelmeleri. 516 - 0871 

fonu: 40621 

* bu tarafa doğru gelirse padişaha haber 1 yişten başka bir şey değild;. 
verec~ktı. . Türk ordusile karşı karşıya harbet-

BÜYÜK TARİHİ Tahmin 
bedeli İlk temina.tı 

ROMAN No: 36 

Cinsi 
Lln Lln lmLmR]Ll0~[!J!~ll31\~~~~J~:lll 

Padışah, V1yanayı muhasaı·a ve zap- mekten kaçan A vu~1 urya ve Alman or- Mikia.rJ 
tetmekten :ziyade Alman ve Avusturya duları, kalelere kapanaı-ak müdafaaya 
ordularını yakalayarak açık sahrada g--mekle kendilerini kurtarabiliyorlarclı. f----------------• 128.000 adet 7680 576 3 Sın. kolan to w.. m : V!ıliı.u-::ı.ıııııı..ıı..ı...ıı.1.IJ.IUı.Jl..;;.f.Q.J 

Yazan: M. Sami Karayel 

Kanuni Avusturyaya doğru yürüdü 

mahvetmek istiyordu. Viyana kalesi çok Gö .. 1ü ki Ttirk rd y· ö 
kuvvetli idi. SonTa, iislerdcn uzak el- . ru yor ' 0 usu ıy~a . n: 
d 

"-· 
1 

in • 
1 1 

··~'~' 
1 1 

ıerıne ar.cak eyl(il 27 de geleb1Jmıştı. 82.000 > 4920 369 
Unu. ç agır op ar ıo~uı u.ıem yordu . . . . . 

ı Teşnnıevvel demektı. Kıs oastırmak ü-
YoJun malc olması ciheti1e ancak Vl-.. ü d bi b " b k zere bulunuyordu. Kışlağa dönmek ııarL 112.000 > 6720 ft04 

yana on n e r ay, ır uçu ay ka. tı. 

dar kalınabiliyordu. Kıs basınca mu

basaraya devam etmek mümkün değil- Viyana muhasarosı so~~klar gelince- 196.000 > 7840 588 

kası. 

3,5)( 4 Sm. 4 kö 
ııe halka. 

3,5 St. ~ıknklı 
tek dilli toka. 

2,5 St. çi!t yan
h toka. 

Demek Veziriham, Yeniçeri ağası na kalesj önüne ge1di. (M. 1529 27 ey- di. Bütön bu mahzur]ar dolayısile Vi- }"'e kadar devam etmiş, soğuk gelince or· 
hlacer Kralının fevkinde mevk.ie sahip lül - H. 936). yanaya yaplan seferler, Viyananın zap- dunun büyük kısmı ancak Peşteye ka.. 

830 
kilo 

2490
> ~a~.r perçin 

idiler. Veziri~zam şöyle dursun
1 

beyler- Viyana önüne Osmnnh Türklerinin oı tından ziyade Macaristanın emir ve mu. 1 dar çekilmek padicıah i,,.m· Budın· k 1 349 k"I 1396 291 çrvısı. 
b 

· d b" ının· · b'I b ·· .. · · · halaza ın tut - · . " ' b' ~ a e- 1 0 
) 45 > > pulu. eyın en ll' l c uzuru çok go- dugahı kuruıdu. Vıyanaya kadar ptş- I s a ma Lu. Daha dogrusu Vıya- . . , ' 

ru··ıd·· d ·!ık ed rek 
1 

b 
1 

y h nn muhasarası cid-'i b" bb"" ı sınde kışlamak, Vıyana muhaiızlannın Yukarıda yaznı 6 kalem malz.emenln 
u. aı e yo açmış u unan a • ı u ır teşe us . . . 

Seferi hümayundan maksadın Al-ı ya Paıijazade Bali o.;ıu Mehmed Bey da· addolunamaz ... Manasız bi royuncak ol- ı taarruzlarından muhasara ameliytını p~arlıkla eksıltmesı 25/10/940 cum::ı ~ 
manya imparatoru Şarlken ve yahut 

0 
.. ha flerjye geçti. maktan kurtulamaz... Viyana kalesi, 1 muhafaza edecek bir kuvveti zem- 1 ~~1 . saat 

15 
te Top~anede İst. Lv. funir-

R d k 1 
· k d tin ·d· !"ki d b k b . Iıgı satınalma komısyonwıda yapılaca}{. 

rıun tabii Avusturya Kralı Ferdinan~ Padişah, Viyana önüne ordugflh kur a os a esı a ar mc ı J, ı er e ıra mak, unlar 1le blokaj de- t N"· 1 . k . da .. ·n·· ıs· ... . .. . . . ır. umune erı omısyon goru ur. -
ile muharebe etmekti. Fakat, hem Al_ duktan sonra, Bali o~lu Mehmet Beyi Rodos kalesı tam dort ay ~1kı bır mu- 1 nılen tarassut de kışın iktiJa etmek, teklilerin kanuni vesikalarile belli saat-
manya imparatoru Şarlken ve hem de huzuruna çağırarak: hasaraya mukavemet ~tmişti. Ve, dört 1 muhasaraya devam olunmak üzere ma.r1 te komisyona gelmeleri. 528 _ 10004 
Avusturya Kralı Ferdinand, padişahın - Ahnanya arazisine doğru akınları .. ay sonra kahren, cebren alırunıştı. tan sonra bütün kuvvetle tekrar hücum .Jitf. 
karşısına çıkacaklarına gerisin geriye ruza ve tarassutlarınıza devam ediniL Viyana önlerinde dört bf>Ş ay kalına- eylemek l~zımdı. Mıktan Tutan Tcmhıah 
kaçıyorlardı. Diye emir verdi. Bali oğlu Alman ara.. mazdı. Aylarca yol1.arda ı1ğ.raşan Türk 1 Fakat, bu mümkün değildi. O va.kit- l\ıtetre LlrA LJra Kr. 

· · k ordusu e~asen yorgun bı.;lwıuyordu. ------ ---
Kanuni, dü=nanlarırun kal"'<ı.ısına çık- zısıne girere etrafı talana başladı. !ere göre iki, üç yüz bin kişilik bir or-

"'.... ~ıo Rodos üslerirnıze yakın bulunduğu 
madığmı görünce Avusturya arazisini Bali oğlunun asıl vazifesi "tarassut cihetle zamanla cebren zaptı mümkün duyu düşman arazi.si içinde besleınek ve 
doğru yün.idil. Hudutları geç:ti. Viyana- idi. Şarlkeni gözleyordu. Etrafı çapul olmuştu. Bu sebeple Viya.ruı muhasarası l<ışlamak gilcLü. İmkfuı.sızclı. 
yı muhasara etmeğe karar VE;rdi. Vj7a- edeı·e.lıı: yW·üdU.. İmparatonın ordu.lan 1 ve Viyana seferi oyuncak ve bir nilma4 (Arkası var) 

4.545 909 68 17 Tepe urganı 
690.000 89.700 5735 Gergi ipi. 
t74 .000 !6.590 1244 25 Si til ipi. 
Yukarıda yazılı üç kalem ipin pazar-

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Der yemekten sonra &"ünde üçdefa 111.untazaman dişlerinizi fırçalaymıs. 

Mi 11 i Piyango 

Piyangosu 

29 İlkteşrin 1940 
Cumhuriyet 

ikramiyeleri hem 
büyük hem çeşitli 

hem fazladır. 
PLAN 

29 l. el Tqrln 1940 
Ciiuılıurlyel Baınmuıa Mahswı Fevkalide Pb"an&'o Pllnı 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 

84.568 
Teselli 48 
mükafatı 

84.616 

İkramiye İkramiye 
mllrtan tutarı 

60.000 
20.000 
10.000 
ı.ooo 

1.000 
500 
100 

10 
2 

250 

YE :ıı;:t} N 

480.000 
12.000 

(92.000 

#.. Bu. p:an_ ı~~~d~r. 60 .. 000 liralık b~ b~:· tik i:<ramiye vardır. Aynen 20.000 
liralık Ik:ıncı buyuk ikramıye vardır. Eğer ı..- · • ':bunlara erişemezse yinr. mü
teessir olmayın. Çilnkü 2 tane de 10 ar bili liralık ilcramjyeleri kazanabi1irsi
niz. Bu çekilişte dört tane 5.000 liralık ikramyie, 80 tane bin liralık, 80 tane 
500 Hralık ikramiyeler vardır. Pl3ru iyice teWk ederseniz daha küçük ikrami-

. ye1erd C!:ki tenevvüü açıkça görürsünüz. 
İkramiyeler miktarı hem büyük hem çeşitlidir. Hele orta ikramiyeler 

kuvvetlidir, fazladır. Bu :fevkalltde piyangonun biletleri 8 Birinci Teşrinden iti
baren satışa çıkarılmıştır. Bu piyaJl6oda mevcut 400 bin biletten 84616 tanesi 
yani 21,lri mutlaka ikramiye kazanacaktır. Bu tertipte tam bilet 2 lira, yarım 

bilet 1 liradır. Unutmayınız ki tam biletler ikramiyenin tamamını, yarım bi
letler yarısını a1ır. 

On tam biletli ve on yarım biietJi karnelerle mutlaka amortilerin tama
mını veya yarısını ve belki de büyük ikramiyeyi kazanmak suretile taliinizi 
tecrübe imkô.nına malik:;<iniz. 

Cümhuriyet Piyangosunda bil' yenilik olmak üzere 48 adet 250 şer liralık 

teselli mükftfatı ihdas edilmiştir. 29 Birinci Teşrinde Ankarada cckilecek olan 
• 'Ju zengin ve fevkalıide piyangonun hususiyetlf'rini izah eden 8 sahifelik bro

i Ürleri bayilerden isteyiniz. 
'.(!!) 
lıll.'.;ı:ıawe:w.u:allll!ll~·imCIF!!2mllaıillC!i:ll:llı:ıllllllllllllll.:111211ı:ımBlllarıımı:ı11m11W .. 

Ziraat Vekaletinden 
1 - Ziraat Vckfıleti müstahdemini için Vekfı.Jet binasında tesUm şartile 70 

çift iskarpin açık eksiltme usulile, satın alınacaktır. 
2 - Eksiltıne 11/11/940 tarihine mtisadif pazartesi günü saat 15 te Vek<.\. 

lct satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - S;,ıtın alınacak 70 çift iskarpi.nin muhammen bedeli 595 ı:ra ve rr:.u· 

vakkat teminat miktarı 44 lira 63 kuru~tur. 
4 - İskarpinin evsafı: 

A - Vekfilettek:i mevcut nlimunesJ'le göre vidala olacaktır. 
B - Köse1e yerli ve pişkin ve di!tişli olacaktır. 
5 - 70 çi!t jskarpinjn şartnamesi Lcvazun müdürlüğünde mevcut olup 

<10039> para~·z olarak verilir. 

miiı&•--· l~87;41-;dlıe;--;t~e·s~i;s~e~d;,il~e~n~ş~ehr:h;~im~izdin;t~a~n~ı~n~m~ı:sıiiimiiiiiilıiı:ı:ı~ı 
ı Beyoil"lu, İstiklfil caddesinde BAK ER mai(azası yanında 304 N<ı. da 

APUNCAKiS 
Çiçek Ticaret hanesi 

Pivasada hiç bir SUiBESİ bulunınadıil"ını ve SAPUNCAKİS ismını 
tasıyan başka hiç bir cicek ticarethanesivle alil.kası buulnmadı
~ını savın müsterilerine bildirm "'.de kesbi seref eyler. Telefon 

imtiyaz Sahi!ıi ve Neşriyat Di
~ek törü: E. İZZET. Basıldıi'ı'ı yer. 

SON TELGRAF Basınıcvi. 

hkla eksiltmesi 22/10/940 salı günü sa
at 14130 da Tophanede İst. Lv. i'lmirliği 
satınalma komisyonunda yapılacak:b.r. 

Nüınuneleri komisyonda görülür. İs-

40167limlil 

K•l~pir kücült bir 
' 

DEMİR KASA 
Satın alınacakbr. (Kasa) rumuzi

Je 176 Posta kutusu adresine 
yazım.lası 

teklilerin kanun! vesikalarile belli saat. 1stanbul Asfüıe Birinci Ticaret 
te komisyona gelmeleri. (516) (9800) Mahkemesinden: 

..;;- Türk Ticaret Bankası Bolu Şu-
54,000 kilo saman 77 ,277 ldlo kuru ot besinden namına muharrer ve 

Harp Akademisi için müteahhit nam ;mezkıir bankanın İstanbul Subc
ve hesabına 23/l0/9tO çarşamba ıünO slnee ödenmesi lazunı:ıelen 200 
9aat 14,45 le Tophanede Lv. fuıllr!iği lira tediyeli 27 - 10 - 939 tarih 
satınalma koı:ııisyonunda pazarlıkla sa- ve 204.555/350 No. lu <;ekin zayi 
tın alınacaktır. Şartnamesi komizyonda oldu~undan bahisle iotaline ka
görülür. İsteklilerin kamını vesikalarile rar verilnıesi Boluda Kanaat Ma-
komisyona gelmeleri 526 - 10002 ğazası Şürekasından Seref Sarıer * tarafından arzuhal ile talep e-

4 x s. nx2s eb'adında 2000 adet !Ata dilmiş olmakla Ticaret kanununun 
alınacaktır. Pazarlıkla ekstıtmesl 22/10/ 638 inci maddesi mucibince ziyaı 

iddia olunan mezkur cekin bulan 
940 salı günü saat 15 te Tophanede Lv. tarafından 45 ııiin zarfında mah
funirliği satınalma komisyonunda yapı- kemey" ibrazı ve ibraz edilmediiti 
ıacaktır. isteklilerin teminatıarile belli takdirde bu müddetin hitamında 
saatte komisyona gelmeleri. 523 - 9907 iotaline karar verilecei!i ilan olu-

* 80,000 adet çember tokası alınacak~ 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 22/10/940 salı 
günü saat 14 le Tophanede Lv. Umlrliği 

satınnlma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 64-0 lira, ilk ten-ıinatı 48 

liradır. NiiJnunesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin belli saatte komisyona ge1- j 
meleri. (509) (9750) 

nur. (29554) 

SİRKECİ 
Salkınısöğüt Demirkapı 

"·~~;~~~:~~;.~~ 


