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Umumi Nüfus Sayımı 
Hazırlıkları Bitmek Ü zere 
Almanlar, ınollte- l1s2 kaza ve vilayet~ 
reye ihraç yapmıya kontrol tamam land 11 

(} 

3İTALYAN 
TAV·VARESI 

Fin i ke'ye indi 
Bunların müretteba· 
fı enterne edılecek 

T ayyar•lerden iki ı i 
b • ft ı, 6 iri ailahttın 

tecrit ~dildi 

" 

kalkışırlarsa 
Böyl• bir ihrtıc htır•lı•· 

' tinin maoaffıllıiydi ve-
ytı muvaffalıiyetıi:dill 

h•r ilıl tarafın Hlllı o• 
iclareılne baflıtlır. lr1t1i
li:z müı/affatııı hetaııs 
bir ıelıilcl•, iyi uolı o• 
i<lar• edilir; fa/İci• /nt1İ
li:z:/.re bir ez yardım 

ederH, ba Alman tatır· 
ru:z:a tl•f•tlil•büir. 

Ya ıı:an: ABIDlN DA VER 
(f==:\\ ün, bu sütunda, A11~1~n 
(y ihracına karşı, lngılız-

ı~rin 40 tümenlik bir 
hareket ve manevra ordusu ha
zırlamış olduklarıııı ~e bu tah
ıninlerin İsviçreli askeri muhar
rjr albay Grosselin'in görüşile 
de teeyyüt ettiğini yazmıştı~. 40 
tümen, her tümen 25,000 kışıden 
bir milyon kişi eder. Bu itibarla 
Alın nların da İngiltereye en az 
45 tümen çıkarmaları liızım ge
lir. Bu ihracın nereye }·apılaca • 
ğını isabetle tahmin etmek pek 
güctür. lnı;iliz Baş\ekili son nut
kunda Almanlırrın cenup - ce
nubu ;arki İngiltere) e, İskoçya
Ya, İrlandaya ihraç yapmal;ırı 
ihtimalinden bahselti. Almanla
rın, birkaç )'ere birden ihraç ya
parak İngilizleri şaşırtmak ve 
aldatmak isteyecekleri, sonra, a
ııl ihraç sahasına ordularının bü
Yük kısmını çıkaracakları şüpbe
•izdir. Nitekim, İngilizlerle Fran
•ızlar da 25 nisan 1915 de Geli -
boluya ibra~ yaparlarken ordu
llltızu oyalamak ve aldatmak i
d11 Ktımkaleye bir gösteriş çı
karn1ası yapmışlar, sonra, bu 
kuvveti geri alarak tekrar Sed -
dülbahir mıntakasına ihraç et
mişlerdi. O zaman, Alman gene
ralleri Liı an ile Weber asıl ih
raeın, Anadolu yakasına yapıla -
cağını sandıkları i~in, Kumkale
Ye çıkarılan takviyeli bir Fran -
•ız alayı karşısında üç Türk tü
nıenini tutmak hatasına kapıl -
lllışlardı. 

Asıl Alman ihracının Kale bo
İ!azına ~·apılması ihtimali çok
tur. Çünklı, burada boğaz, Fr~n
"1daki Gris - Nez burnu ile lo
giliz kıyı 1 arasında 31 kilomet -
l'e darla. ır. Kale boğazının Fran· 
ıız sahillerine yerlestirilen uzun 
~enzilli aj:ır toplarla hem İngi
lız sahilini, hem boğazı ate al
lına almak ve İngiliz doııannıa
sınıu ihraç yapan ku\'\·etlere 
kar~, taarruzunu giiçlestirnıek 
kabildir. 

Çör~il, Almanların asker nakli 
lçiıı vapurl;ırdan başka motörlü 
nıavna ve dubalar hazırladıkla
rını söylüyor. Bu moförlü mav
na Ve dubalar, aneak: böyle dar 
boğazlarda asker nakline yara
Yabilirler. Gerci Almanların 
•e\kedecekleri tahmin edilen 1 
nıil\·on ki i. bir anda hep birden 
S~vkedilmiyPtektir amma, bir 
P•~ade taburunun nakli için 5000 
~onluk bir \Jpura ihti~a~ oldu
~!~ ~.üşüniiliirse. Alınanların ne 

Uyuk gemi ve ma' na kafileleri 
tahrik etmek mecbnrhetinde ka-
1al'akları anlaşılır. B~nların İn
a:iliz ha, a ,.e deniz ku'·' etleri · 
ne ıniikemınel birer hedef tc" -
kil edeceği ~üphesizdir. 

Talih İngılizlere yardım eder
se, daha do~rusu İngiliz istihba
ratı \c uzak keşfi i)·i işlerse do
nann1anın Alman nakliye gemi • 
lcrini, a~ık denizde yakalayıp 
irnha etn1esi de ınümkündür. in· 
&iliz donanm&"ı , Aınerikan rnuh· 
riplerile de takviye edildikten 
ıonra, hem Alman donanmasile 

{Arkası 3 1inrü Ba)lfada) 
ABİDİN DAVER 

Sayım günü için 
radyo .programı 

zengin bir 
hazırlandı 

istatistik Umum Müdürünün beyanatı 

Ankara. 13 (İKDAM Muhabi
rinden) _ Üçüncü Nfus sayımı 
için avlardanbcri devam eden 
hazırlıl:lar bitmiş gibidir. 

İstatdik tı.ınum müdürü Celal 
A 1 bar hazırlıklar hakkrnda su ... 
izahatı verm:s .ır: 

•- Umumi nümcrotaj ha.;;ır
lık ve kontrolleri beş altı kol
dan det•am ediııor. Simd i ııe ka
dar 182 kaza ve vilayet merke 
zinde kontrol ııapılmıştır. lzmir, 
Ankara ve 1stanbul qibi büııük 
merkezler de kontrolleri ııaııılan 
1ıerlcr arasıııda. Meselci İsıanbu
lun bütün sokaklan birer lıirer 

Habeşistan ve 
Libya yeniden 
Bombalandı 

ı 

oöıden qedrılmişıir. Saı;ım ha
zırlıkları kontrolü için şimdi11e 
kadar 40 bin kilonıetre .ı;i mü -
tecaviz tren ııokuluijıı. 25 bin 
kilometrcııi müteraııiz otomobil 
yolculuiiu 11aplmıstır. 
Saıııma ait salon t:c dıvar a

fişlcrı mebzul miktarda her ta
rafa qönderilmiştir. 
Bütıük eb'aıta ha:::ırla n an sual 

varakaları memleketin her kö, e
shıe mebzul miktarda daiiıtıl -
mıştır Daha evvel dıvarlara as
tırılarak suallere halkııı alı$ma
sı temin olunacaktır. 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

Macar - Rumen 
hudut komisyo-

Ankara, 13 (A.A.) - 8/9 
eylül 1940 g~ccsi Finike sa
hillerine ikj İtalyan harp tay- } 
yaresinin 8.rıza neticesinde \1 

indiği ve mürettebatından al
tı kişinin bir müddet oonra 
mezkur mahalle gelen üç İ -
talyan imdadı sıhhi tayyaresi 
tarafından alınıp götürüldü -
ğü haber alınmıştır. J\1ezkii.r 
tayyare mürettebatından ka -
raya çıkarılan bir İtalyan za
biti enterne edilecektir. Dü -
şen tayyareler bir müddet 
sonra batmıştır. 

SİLAHTAN TECRiT 
EDİLEN TAYYARE 

Ankara, 13 (A.A.) - 9 ey
lii.l giiııii bir İtalyan harp tay
varesinin Finike sahillerimiz· 
de Dalyan mevkiinde Beyme
Jik köyü önündeki diizlüğe in
diği ve bu tayyarenin mahal
li makamlarımız tarafından 
tahtı muhafazaya alınarak 
silahtan tecrit edildiği ve bi
ri zabit olmak üzere altı ki -
şiden mürekkep müretteba -
tının enterne edileceği haber \ 
alınmıştır. ( 

'9- ~ 

---·-- -
Kenyada 1ngiliz1 er 

1 nu toplanıyor 
• 'ltalya Afrikada-

Macarlar Transilvan- k. b"'tün Fransız 
ltalyan arazisine girdi d .. f •. d -ı • ı u ya a or ı ı are ı an etti 

Kahire, 13 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: İngiliz kuvvt·tleri şarki 
Libyada Amseat'i bombardıman 
ederek yangınlar çıkarmıştır 
Demenin tayyare meydanında 
bulunan ta,·yareler üzerine bom
lar atılmıştır. Bardia üzerinde 
yapılan bombardımanda yanı;ın
lar çıkarılmıştır. 

Budapeşte, 13 (AA) - Ma - askerinin terhi. 
car ajansı bildiriyor: Viyana ha-
k!'m kararı mucibince, Rumen - • • • t ı• y r 
l\lacar muhtdit komioyonu iki sın ı ıs o 
memleket arasında yeni bir hu-

Kahirede neşredilen bir res
mi tebliğde. bir İnıriliz keşif ko
lunun, Kenya cephesinde, 300 
kilometrelik düşman arazisi da
'lıiline ııirdii!i ve küçük düşıman 
müfrezelerine a~ır zayiat ver
dirdii!i bildirilmektedır. 

MANİDAR NUTUK 
Roma 13 A.A.) - D. N. ll. 

Telegrafo gazetesinin direktörü 
Ansaldo, radyoda İtalyan ordu
suna hitaben yaptıgı konusı;ı~
da İnııiltere _ Lıbva cep~esının 
kat'i strateiik ehcmmıyetını be
lirtmiş ve şöı le demıştır. 

·Pek 11akın bir zamanda, te
siri Londra Ü.terine atılan son 
bombaların tesi rini oeçecek bir 
bombanın Londra semasında pat
laması pek muhtemeldir. Bu 
bombat{t. iskenderiııeden alına
cak bir telqraf teşkil edecektir.• 

Bu telgrafın muhteviyatı he
nüz bildirilemez. fakat tahmin et
mek pek ımiimkündür. 

dut tesbit edecektır 
Müzak reler 14 eylıildc Macar 

haricive nezaretınde başlıyacak
t1r. Hariciye nazırının daimi ve -
kili olan elçi Voerlne'nin riyase
ti altmdaki Macar komisyonu, 
bütün nezaretlerin, genelkurma
yın, milli bankanın, demiryolları 
müdüriyetlerinin ve posta ida -
resinin mümessillerinden müte
şeki!dcdir. Hıikıimet örfi idare ka
nunun u ılha;. ~dilmiş olan şark 
arazisi ile Transilvanya arazisi
ne de teşmil etmiştir. 

Kızılordu Organı 
lnt1iltere iıtilaıını müm· 

.\ün t1örmüyor 
Londra, 13 (AA.) - Sovyet 

Bahriyesinin or~anı olan •Kızıl 
filo • .mecmuası vazıyor: 

.ı::;ıer lnqilizkr, havalarda 
kcııdt kuvvetleri ile Alman kuv
vetleri arasında bir müsavilik 
tesis etmiye mııt•affak olurlar
sa. istil<i artık mümkün olmı
tjacaktır.• 

Bulgaristandan kömür 
getirmeye . giden üç 
yelkenli motö·r battı 
Kurtarılanlar limanımıza getirildi 

Kömür almak üzere Bulgaris
tana gitmiş olnn Hasan kapta -
nın idaresindeki 21 tonluk Fcy
zülbahir, Mustafa kaptanın ida
resindeki 32 tonluk Maş allah , 
Ali kaptanın idaresindeki 32 
tonluk Hıfzırrahman yelkenlı ka
yıkları Ahtapulo ve Pire Mar -
ko limanlarında iıni bir fırt:na
ya yakalanarak batmışlardır. 
Kurtarılan tayfalar dün Ha -

san ve Ahmet kaptanların ida -
resi~1eki motörle limanımıza 

.ı:elirilmişlerdır. 

İzmit limanına bağlı 24 ton -
Juk Lütfühüda yelkenlisi de Bul
gari; tandan kömür xükle ·erek 
limanımıza .ı:elirkcn Rumeli Ka
raburnunuıı 10 mil açıklarında 

fırtınaya yaka nmı~, dir~kleri 
k r lrnı ve , ·elkcnleri parçalan
rr. t.s Ydktnlı bır tesadüf ese
ri olarak batmaktan kurtularak 
sularla Boğaza sürüklenmiş n 
limana gri mi~tir. 

Almanya da 
dan yiyecek 

Fransa-
istiyor 

FRANSA DlKTATÖRV PETA1N 

iNevyork, 13 (A.A.) - Reuter 
Ajansından: 

İyi bir menbadan bildirıJdi~i
ne göre, İtalya, Petain hüküme
tinden şimali Afrikada-ki bütün 
Fransız kıtaatının terhisini, Al
man yada isııali altında bulunan 
Fran,adaki iase ınevadı stokla
nnın yuzde 58 ınin teslimini is
temiştir. 

Bu iki talebin reddedilmiş ol
dui!u rı\'ayet edilmf'ktedir 

İtalvanın terhıs talebinin 
200.000 kişiden ibaret olan şi
mali Alrikadaki Fransız asker
lerinin de Gaul'e taraftar olduk
larını iliın etmeleri korkusu esa
sına i~tinat etmektedir. 

İtalya, Tunusta Fransız kıta
atının mevcudivetiııi Mısıra kar-
51 yapmakta oldu~u askeri sefer 
icin ciddi b;r tehlike telakki et
mektedir. 
Mıhver devletlerinin taleple

rinin Fransa tarafından redde
d;lmesinın Petain hiıkümctinin , 
çekilmesi veyahut İtalyan - Al
man iş_ı:alinin Fransanın işı:?al al -

( Arkası 3 iin.~ü saııtada.) 

İngiliz tayyareleri tarafından bombardıman edilen Alman şehirlerini göoterir ahrita .. 

INGiLIZ HOCUMU 
Tuna Konferansı 

Berlin Potsdam S 0 v g e t le r 
dün şiddetle Almangadan 
bom balandı izahat istedi 

l ALMAN HlJCUMU 

Londraya yapı
lan taarruzlar 

geri püskürtüldü 
• 

Bir çok askeri tesisat 

tahrip edildi, hasar fazla 
Londra, 13 (A.A.) - Reuter a

jansı hususi ka·blo ile bildiriyor: 
Ingiliz bombardıman tayyarele
rinin Bedin üzerine yine büyük 
bir akın yapmJ.$ oldukları res -
men bildirilmektedir. j?otsdarn 
ve Anhaller şimendifer istas -
yanlarının üzerine büyük çap -
ta yangın bombaları düşrnuştür. 
Potsdam istasyonunun yanında
ki bina ve derniryolları bombar
dıman edilmiştir. Her iki istas -
yonun emtia garlarına bir ~k 
bomba salvolarının isabet ettiği 
.ı:örülmüştür. 

Yine Berlinde Tiergartende 
bombardıman edilmiştir. Tem -
pelhaus tayyare meydanının ü -
zerine yüksek infilaklı ve yan -
.ı:ın bombaları atılmıştır. Berlin 
üzerindeki bu akına iştirak et -
miş olan bütün tayyarelerimiz 
avdet etmişlerdir. 

ALJ'ofANY ADA KORKU 
Nevyork, 13 (A.A.) - Reuter 

ajansından: San Diego Union of. 
California, yazıyor: 

Berlinden buraya gelen ve sı
lu bir sansüre tabi olan haberler, 
İngiliz tayyarelerinin Berlinde i
ka etmiş oldukları azim hasarat
tan bahsetmektedirler. 

Nazi umumi karargahının teb
liğleri ise heyecan ve hatta kor
kudan nişane vermektedir. 

Londra, 13 (A.A.) - İngiliz 
hava nezaretinin teblifıi: 

Sahil müdafaa tayyareleri, 
Dünkerk açıklarında bir düşman 
gemi kafilesine hücum etmiştir. 

(Arkası 3 üncü •aııfada) 

Alman - Rumen 
münasebetleri 
vazıh değil ____ , __ _ 

Berlindeki Rumen el. 
çisi Bükreşe dönüyor 

Londra, 13 (A.A.) - Times ga
zetesi Romanya vaziyeti hakkın
da Bükreşten alarak neşrettiği 
bir yazıda, Romanyanın Alman
ya ile münasebetlerinin vazıh ol
madığı ve fakat Kral Karo! za
manında gençlik hareketi reisi 
olan Sidaroviç Berlinden dönün
ce bu münasebetlerin muhtemel 
olarak a\'dınlanaeağı bildirilmek
tedir. SidarO\·için Berlinde Von 
Ribbentropla görüştüğü haber 
verilmektedir . 

Berlin, 13 (AA.) - Stefani a
jansından: Hariciye nazırı Von 
Ribbentı.op, bugün Romanya el
çi. i Romaroyu kabul . etmiştir: 
Elçi nazıra vedanamesını tevdı 
etmiştir. 
VALIUE KRALİÇE HAREKET 

ETTİ 
Roma, 13 (A.A.) - D. N.B. bil

dirivor: Romanya valide kraliçe
si Hellene, bugtin, Floransadan 
Romanyaya hareket etmiştir. 

Bükreş, 13 (A.A.) - Stefani a
jansından: Milli iktisat nezareti
nin bir kararnamesi ile Yahudi
ler, borsalardan çü:arılmışlardır. 

SOVYET HAR!ClYE KOM!
SERl MOLOTOV 

Moskova, 13 (A.A.) - Tas A
jansı bildiriyor: ~ 

Mevcut Tuna enternasyonal 
statüsünde tadilat vapmak mak
sadile Alman hükıi.meti tarafın
dan Viyanada bir enternasyonal 
Tuna meseleleri eksperleri kon
feransının toplantıva da\'ct edil
mesi hakkında Alman A iansı -
nın ve Alman radrosunun nrdı- ı 

:Ark11S1 l üncü sailfada) 

----- ~--

Dün sa~ah · Bukingham 

sarayına bombalar atıldı 
1" nd;a. 13 (AA.) - İstıhba

rat nezaretinin ne.:;rettiğı bir teb· 
lıge nazaran bu sabah l:luking -
ham sarayına bombalar atılmış
tır. Hasar yoktur. 

O sırada sarayda bulunan kral 
ve kraliçeye bir şey olmanmtır. 

Londra, 13 (A.A.) - Hava ne 
zaretinin istihbarat servisi bil
diriyor: 

Avcılar refakatinde bulunan 
150 bombarclııınan tan arc '"den 
mütesel<kil bir düşman hava fi
losu Hurricane tipi avcılarım ı 
zın pek şıddetli bir hücumuna 
maruz kalmıstır. Bu sayede Lond 
ra dün ö)!leden sonra hücumdan 
masun kalmıstır. Londra;·a dol!
ru ucmakta olan bu tayyarelerin 
tıir miktarı mutlak surette dü
şürülırnüş, bir kıs.mı da her hal-
1e üslerine dönmemiştir. Alman 
tayyarelerinin bir kıs.mı Mans'ın 
ortasına kadar tak~bedilırniştır . 

Muharebeler esnasında Alınan 
lar 56 a{(ır bombardıman ve 22 
avcı bombardıman kaybetıruş -
!erdir. 

BARAJ ATESİ 
Londra, 13 (A.A.) - Ld A

jansı bildiriyor 
Dün ak"8.mki aı:.rm isarctı

( Arkası 3 üncü sa1Jfada) 
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Başvekil dün akşam 
lzmire hareket etti 
Dr.Refik Saydam lzmirden An
karaya a vdette Hataya gidecek 

An.\cra 13 (Ilı.dam Muhabirinden}·- Baıvelıil 
Dalı.tor Refi/,. Saytlam, bu altıamlıi trenle /:z:mİr• hare
ket etmiıtir. Boıvclı.il iıta•yonılo M•clia R•iıi Abdü/. 
hali,\ Rentlo, Velı.lller oe ıehrimi:z:dc lr.i melu.lar tora• 
Fındcn ufar/anmııtır. Dolrtor R•filı Saytl•m lz.mirclın 
dönüıte Hatay• t1icl•c•lı.tir. 
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Bulgar- Rumen Eski Mısır Baş-
Anlaş mas ı vekili lzmirde 

Bulgar komisyonu bugün 
Dobricada işe başlıyor 
Sofya, 13 (A.A.) - D. N. B. 

Emin bin men hadan Öğrenildi
ğine göre. Krajova Bulııar - Ru
men anlasmasıoın tasdik edilen 
nüshaları teatisi varın Blikreşte 
teati edileeektir. Muahede hü -
kümlerine ııöre, terkedilen ara
ziyi tesellüme memur Bulı:ar ko-I 
m1syonu azaları yarın Varnaya 
ııidecekler ' 'e oradan saat 18 de 1 
Rumen hududunu ı:?ecerek ce
nubi Dobricedeki vazifelerine 
baslıyaraklardır. 

Zıver Paşa ''KUltUr parkı 
meftun oldum,, dedi 

İzmir, 13 (A.A.) - F~arı zi -
yarct mak. adile şehrımızde bu
lunmakla olan sabık Mısır Baş
vekili Ziver paşa.' aptıkları rr,uh· 
telif .ı:ezıntılerle lzmir Kültür
park ve Fuarı hal<kındaki inli -
balarını Fuar batıra defleııne 
yazdığı şu cümlrl<ı le ıfade ey -
iemiştir: 

.Hassa tan İzrr.iı ı ,.e Fuarı zi
yaret maksad\y le geldim. K\!1 _ 
türpakınız ve Fuarınız ruhhr:ı 

( Arkıısı 3 üncü ıııııfada) 



• 

fltDAM 

Büyük Tarihi Tefrika: 30 

LI RESOL 
_Yazan: ZIYA ŞAKIR l)emir Saçlara azami 

Cude son kozunu oynamak üzere, satış f iatı konacak 
gece, Hasan'ın odasına daldı 

, 
BUCDAY, ARPA 

VE MISIR 
O zaman, yavaş yavaş yerin -

den kalktı. Tekrar ı.şığıru yaktı.. 
S on defa olarak kullanacağı ze -
biri. mesin kesenin içindeki 
altın kutudan çıkardı. En küçült 
ıbir gürültü yapmadan, kapıyı aç
tL Bir müddet etrafı dinlediık -

. ten sonra, o koyu karanlıklar i • 
çinde, korkunç bir hayal gibi, 
zevci (İmamı Hasan) ın odasına 
doğru kaymıya başladı. 
(İmamı Hasan), avluya nÇll' 

bir odada yatıyordu. Hava, son 
cierecede s ıcak olduğu için, oda
nın penc.erelerı, açık bulunuyor
du. 

Cüde. bir kaç saniye, bu pen
cerelerden birinin önünde duc
du. Sonra başru pencereden i
çeri soktu. (İmamı H= l. se
dirin üzerinclcki yalakta. hemşi
resi Zeynep de onun önüne se
rilmiş bir şilte üzerinde yatıvor 
ve her ikisi de, derin derin ne
Ces alarak uyuyordu. 

Cüde, cür'etinin son haddini 
$isterdi. Bir hayal ıtibi sessiz
ce kayarak pencereden ~ l!ir
di. Ai?zı tülbent ile Wlanmıs 
olan su testisi, (Zeynep) in ba
su ucunda idi. 

Artık, kudurmuş bir canavar 
g;bi, hiç bir şeyden perva etıni
yen bu korkun<; kadın, oraya, 
testinin yanına çömeldi. Elin
deki zehiri tülbentin üstüne d'"ôk
tükten sonra, etei?inin ucunu 
parmai?ına dolayarlı:k o meş'um 
tozu, bezin mesamatuıa içixdi. 

Gene ~!diki ıtTbi, sessizce o
dayı ter ketti... (İmamı Hasan) 
ile (Zeynep) daha ha.la o derin 
uyku içindelerdi. 

Aradan, kim bilir ne kadar 
zaman ı:ıeçti. Zeynep, o derin uy
ku icinde, birdenbire bir hıQ<ı
rık sesi işitti. Derhal yattıltı yer
den doi?rularırk dinledi. Ai!lı.van 
biraderi idi. 

Zeynep, yerinden fırladı. He
ımen İmamı Hasan'ın ellerini a· 
vudarırun içine aldı. Onun üre
rine doi?ru ei?ilerek: · 

- A, gözlerimin nuru! .. Niçin 
ai(lıyorsun.. Yoksa, QOk mu lıa&
tasın? 

, Diye mırıldandı. 
1 (İmamı Hasan) )fÖ'Zlerinl ao
tı. Evvela şaşkın sa,,kın Zevne
bin yüzüne haktı. Pencereler • 
den giren ııece ı$li?ı ile alaca ka
ranlık olan odanın kışluitıJna rak
rnen, hastanın gözlerinde ııariıı 

bir panl tı vardı. 

İımaını Hasan, birdenbire ce
vap veremedi. Fakat, uyku mııb
ımurhıi?u zail olur, olmaz 

- Ya Zeynep! .. Beni nic:in u
yandırdın? .. Ş.iıındi, ceddim Re
sulüllah ile mülakat ediyordum. 

Dedi. 

Zeynep, titredi. Bütün VÜCU· 

du, buz kesildi. Bu rüyaya, bü
yü-k bir ehemmiyet atfetti. Fa
kat, o andaki düşüncesini bira
derine lı.issetti.nnemek icin a
kayt görünerek aralarında şu. 

muhavere sıeçlı : 

- Hayatım sana feda olsun, 
kardesim... Ne bahtiyarsın ki, 
mübarek ceddini l!'Ömıek sade
ti sana nasip oldu. Aranızd<ılti 

mülakat, aklında kaldı mı? .. 
- Evet... ResulıUJa.lı. evveli 

bana sıülüınsedi. Ellerimden tu
tarak kendine cekti. Sonra. <811'

tındaki sıfunlek kir leIJDtlş. Bunu 
deJ!iştJ'.. dedL. 

Zevneıı. boi?azmda dülümle • 
nen kelimelerle OOl'C:l:u: 

- Daha?... 1 

- Daha b~ bir ~!er BÖ!P--
li?ecekti. Fakat bedi. uyazwbr. 
dm. 

Zeynep, o kadar ~ 
gecti ki. Adeta çeneleri ltiHt!en
di. Fakat ıkalbinde, day.-u.l:maz 
bir atesin acısını lıis3etti. 
İmamı Hasan, kesik, keşik cöm 

lelerle, söyleniyordu: 

- Hava mtsıcak? .. Yolaa, ıtör
düiffim rüyanın tesiri mi?.. Vü
cudumun her tarafını bir hara
ret sarlrn$- .. Bana, biraz su verir 
mıS'in , Zeynep .. 

Zevn<>ı>, derhal ışıitı yaktı, Ev
vela, testinin ai>zındaki tü ı !>en
tin mührüne baktı. Mühür, bo
zulmamıştı .. 

Tabiidir ki, hiç •bir şevden şüp
helermıedi. Gümili; bir tasa su 
doldurarak (İmamı Hasan) a 
verdi. 

(Hasan), tasın içindeki SIJ"fU. 
kana kana icti. Gecenin avazı 
ile su, epeyce serinlemiş oldu
itu icin, harareti bırdenbire ha
fifledi: 

- Oooh! .. Hamdolsun ... Teşek-
kür ederim. Zemep .. 

Dedi. 

Halbuki .içtiki zehirdi. Ve bu 
zehiri de, her an kendisine ca
nını feda edecek kadar seven 
Zevneb'in o emsalsiz dereced.e 
seiik hemşiresinin elinden içmiş
ti.. Görülüyor ki, CUdenin ihane
ti, dünyanın hiç bir cinayeti ile 
kıyas kabul etmiyecek derecede 
mühim ve (eci idi. Bu mel'un 
ve ınulı ter is kadının ovnadıih 
bu hailevi ovun. emsali sıörül· 
mus şeylerden dei?ildi· 

Zevneb'in ıı<ik ve mas<mı kal
bi, insan sefkatinin en vükse!k 
hislerile mütehassisti. Eller bil· 
miyerek yaptıın bu hatava va
!kı:f olsaydı, hiç süı>lıesiz ki, ken
disini parça. parça ederdi. 

( Arka&ı var) 

ANADOLU 
HABERLERi 

lzmirdeki AtatUrk Konağı 
MUze oluyor 

İzmfr1 13 (İKDAM) - Birinci kor
dondaki Atatürk k0tı.aJlın1n -fzmir 
Belediyesince müze halıne i!rağı ka
rarlestırıl.mış ve bunun için faa.liyete 
&o<;ilmişti.r. 

TEKİRDAG EGİTMEN KURSU 
ACiLDi 

Tekirdağ, 13 (İKDAM) - Vila
yetimiz dahilindeki eğitmenler için 
tedriı1B.U bir hatta sürecek bir kurs 
açılmıştır. 

Talim Heyeti Maarif müdürü lle 
müfettişler ve gezici baş Öğretmen
lerden mürekkep olan bu kursa 80 
ejjtmen devam eylemektedir. 

UŞAKTA TETKİKLE& 

Uşak, 13 (İKDAM) - Ziraat ens
titı.ileri orman ve veteriner fakilıte

si talebelerinden mürekkep bir grup 
Ged.izde yaptıkları tetkiklerden sonra 
buraya gelmişlerdir. 

Talebeler, kazarruzın~ dört nahiye
si ile 110 köyünde tetkiklerine de -
vam etmek ilzere gruplar halinde 
kendilerine a;rnlan mıntaluılara pı

JDlilerdlr. 

-~~----~----------..-

1 Yazan: SELAMI iZZETj J 
Bunu ben de bilmiyorum. Bir çok 
kadınla düşiip kalktığım o oda -
!arda Bedia ile beraber bir kaç 
saat için bile, ya.şamağa gt>nlünı 
razı değildi, 

Baska bir yer aradım. 
Plajdan geldim geleli Bediaya 

görünmemi tim. Her gün gitmeği 
dü•ünüyor, kendi kendime baha
neler icat ediyordum: 

•Hele bug-ün de dursun.. Çok 
işim \•ar .. Hele su makalelerimi 
3·azıp bitireyim ... • 

Bir akşam telefon çaldı. 
- Allo! ... 
Sesi derhal tanıdım: 
- Merhaba Fikri! .. 
- Nerelerdesin yahu!- Bizi ıae 

çabuk unuttun? .. 
.-.Ne söylesen haklısın ... Fakat 

başımı kaşıyacak vakit bulamı -
yoruın ki ... 

- Geceleri de mi çalışıyorsun?. 
- Ilayır, hayır sınma gece si-

zi rahatsız edebilir miyim? 
- Yarın öğle yemeğine bekli

yoruz. 
- Teşekkür ederim, gelirim. 
Ertesi gün on ikide Fikrinin 

kapısını çaldım. 
Bedia yalnızdı. 

cSen nerdesin '"' sevı:ill 
ya2 günleri nerde? ... • 

Nerede benim plajını; mcak 
kumlarını; bir şortla kolumda 
guen Jledi•m 

• 

Ellerinde demirsaç bulunanlar önümüzdeki 
~ün içinde beyanname ile bildirecekler 
·ıe: llerlnde demir saç bulunanlar bug~den itibar~n beş ~ 

urfında stok m.iktumı beyaname ile mıntaka ticaret mu -
düdüğüne bildireceklerdir. Ticaret Vekaleti alllidarlara demir saç 
i~ satq fiatı tesbit edihnmni bildinniştir. Bu suretle demir saç fi
atlanndaJtl ihtikar tamamen önlerunlş olacaktır. Fiat milrakabe ko
misyonıı pazartesi günü bıı hıı.m5ta tetkiklere ba•h1acaktır. Demil' 
saç fiatlarm.ı tesbit için Ameriluıdan getirilmit olan demirlere tat -
bik edil.mit olan formül tatbik olunacaktır. 

Liman Reisi bile Belediye yolların 
açıkta kaldı ! tamirine başlıyor 

---ı•---

Vapurlar fazla yolcu 
taşıyamıyacaklar 
İstanbul nımtaka liman reisli

ği bütün deniz vasıtaları üzerin
de srkı kontrollere başlamıştır. 
Bilhassa tahlisiye vasıtaları ile 
istiap haddinden fazla yolcu bu
lunup bulunınadJ,ğı araştırılmak
tadır. İlk adımda Denizyolları -
nın Bandırmadan gelen Konya 
ve Ayvalıktan gelen Mersin va -
purlarında istiap haddinden faz
la yolcu bulunmu.ştur. İ2ıınir ve 
Bandırma postaları da çok kala
balık olmaktadır. Evvelki gün 
İzm.irden İzmir vapurile şehri -
mize gelen İsta.OOul ımıntaka li
man reisi Refik Ayantur vapur
da kamara bulamamış ve geceyi 
bir battaniyeyi altına ve üstüne 
koyarak vapurun koridorunda 
geçirmiştir. 

Liman reislii?i liman içinde iş
leyen Şirketi Havriye ve Deniz -
yolları vapurlarıru da pa:zar gün· 
leri sıkı bir kontrole tabi tuta -
caktır. 

-
BELEDİYEDE 

İm11r mıntak11l11rındı şe 
refiye resmi •rfacak 
Eminönü, bal>kııa:zarı. Süley

manive ve Taksim ile dil!er ba-
zı semtlerde yapılan imar isleri 
münasebetile buralardaki bina
ların kıymetleri artmıştır. Bu· 
nun için Beledive bu binalar
dan almakta oldu~u şerefiye res- ı 

---·---
Daimi Encümen 
proğramı lastik etti 

Koordlııasyon hey'etinden a
lınan müsaade üzerine şehrimi -
zin muhtelif semtl11rindeki yol
larm tamir ve irı.şası için tanzim 
ohınan progra.ın dün Da.imi En -
cümen tarafından tasdik edil -
ımi<tir. Buna göre, Suadiyede 
Şaşkınlıakkal, Karakol. Kokar -
pınar, Onoz sokaklarının tamiri
ne 30 bin, Kabataş tramvay 

caddesi ile Karaabalı, Merdiven
li sokaklarına 20 bin, Bakırköy -
Ka.zlıçeşme asfaltı ve Edirneka
pı - Rami şosesi ve ot.,kçılar -
~üp yoluna 29 bin lira, Taksim
Sıraselviler yohma 52 bin lira 
sarf edilecektir. 

MÜTEFERRİK 

Tacirlerimizin Hava Ku-. 
ru mu na y11rdımları 
İthalô.t ve ilıracat birlikleri 

ile sanayi birliıtınde Türk hava 
kuru:muna yardmı için lwıniteler 
kuruknustur. Komiteler tama
men faaliyete ııeomemis oldukr 
lan halde kısa bir zamanda 100 
bin liradan fazla para vardmıı 
temin edüın:istir. 

MAARİF 

mini arttıracaktır. Yanık s•r•ylar da talebe 

Küçük haberler yurdu yapılacak 1 

Mercanda bulunan •Yanık sa-
ravlar. ın temel ve dıvarların -
dan istifade olunarak !burada 

bir talebe yurdu binası vapılııı 
yapılamıyacai?ı hakkında Maarif 
Vekaletince tetkikat yaptırılma
sı kararlaştırılmıştır. 

İhracatın men'i hakkın· 
daki karar muvakkattir 

Hiikflmet buğday, arpa ve 
mısır ihracını meaetmiştir. 
Fakat bu karar munkkattir. 
Bu maddelerimizin daha yük
sek fiatlarla satılmasuıı te • 
min için bu tedbir lüzıımlu 
görülmüştür. Bu mahsulleri -
mizin rekolte vaziyeti resmi 
olarak tesbit edileeek, Avru -
pada bu maddelere nıubtaç 
memleketlerin bu kış mevsi
mindeki talepleri ve ihtiyaç
ları anlaşılacak ve bundan 
sonra yeniden ihracata yeni 
tesbit edilecek fiatlarla müsa
ade olunacaktır. Bu sebepler
den ihracın men kararı ile 
fiatların dü~miyeceği tabii 
görülmektedir. 

"---------~ 
1 ADLiYE ve POLiS 1 

Bir polis arkadaşını 
tabanca ile yaraladı -Dün adliyede tevkif edildi 

Evvelki gece Taksimde Pano
rırına bahçesinde emniyet me
murlar ndan birıkaçı oturup içki 
içerlerken bir kadın yüzünden 
aralarında münakaşa ve kavga 
çıkmış, neticede 4 ündi. şllhe me
mur !arından Rıfkı arkadaşı Ö -
meri tabanca ile yaralamı.ştır. 
Yaralı tedavi altına alınmış, Rıf
kı dün adliyeye verilerek dör -
düncü sorgu hakmılii!i tarafın
dan tevkif edilmiştir. 

Kelepçe ile avukata vurdu 
Cumhuriyet matbaası eski ma

kine şefi Villi Blümeri öldürmek 
kasdile bıçakla yaralayan Vanlı 
Metıınet Alinin muhakemesi dün 
ikinci aj?ır cezada son safhasma 
gelmiştir. 

Dünkü celsede müddeiumumi 
muavıni İhsan Yarsuvat iddiasııı1 
serdetmis. maznunun katle tam 
tesebbüs sucile ve 18 sene hapis 
cezasını istilzam eden 448 inci 
maddeye göre cezalandırılması
nı istemiştir. Mıuh.akeme karar 
için başka güne bı.rakılmı.ştır. 

Mahkeme salonundan çıktık\'ım 
sonra maznun Mehmet Ali da -
vacı Villi Blü:ınerin vekili avu
kat Cavide küfür ve hakaret et
miş, birdenbire üzerine hücum e
derek elindeki kelepçeleri avu -
kata vtırmuştur. Mehmet Ali bu 

* MEBUS ve Parti müfettişi olarak 
Eminönü Halk.evi Reisliğinden ayrı

lan Agılh Sırn Levend şerefine dun 
;Utşam evde bir veda ziyafeti veril
iruştir. Halk.evi Reisliğine Üniversi
te Hukuk Fakültesi Doçentlerinden 
Yavuz Abadan tayin edilmi.ştrr. 

* SARIYERDE istimlak olunan bi
nad::. açılacak olan yeni orta mektep 
için ınalzcme tedarikine başlarulm~
tır. Bu yeni mektebe civar ile Bey
koz, Kandilli. Emirgin semUerinden 
talebe alınacaktır. 

suçundan dolayı asliye dördüncü 
Sıhhat heyetleri haftada ceza mahkemesine verilm4tir. '* EROIN .;atmaktan suçlu Mustafa 

iki defa foplanacık ve Osman adında iki 6"-bı.'kalı dün 

* ÇAT ALCA istasyon yoltı üzerin
deki ahşap köprünün yeni ve esas
lı bir ıiekHde Belediyece yaptırılma
sı kararlaştırılmıştır. 

* GALATADA Necatibey caddesin
de bakkal ve tütüncü Ali Dolar sa
tın alırken yakalruımış, döviz kaçak
çılığı. suçundan Adli;yeye verilmiştir. 

* ÇUBUKLUDAKİ Hidiv Abbas Ha-ı 
!im ıın:ıa köşkünün tamir olunma
sına Belediyece bqlanılm..ıştır. Bu- \ 
rası park olarak pek ;yakında hal
ka açılacaktır. 

Büyük bir apartnnan, beyaz 
ceketli, siyah pantalonlu uşak, 
boneli hizmetçi, açık duran ka
pılar; mütereddit cümleler, el 
öpmeler ve saire ve saire .... 

İnsan biribirini tanıyamıyor! 
Birkaç dakika sonra Bedia 

kalktı, özür diledi, çıktı, hizmet
çisine emirler verdi, f?eldi. 

Bu sefer kapılar sıkı sıkı ka
pandı. Hizmetçi ile uşak işlerine 
gittiler. 

Bedia karşınıda durdu. Burnu
nun ucu burnuma değiyordu, ne· 
fesi nefesime karı~ıyordu. 

Dedi ki: 
- Ee? .. 
Dedim ki: 
- Haydi! .. 
Anlaştık. Bıraktığımız yer _ 

den mi devam edecektik? .. 
Başka çare var m.'!ydı?. Vardı. 
Yoksa gene öpiişnıelerimiz kaça
mak olacak, sözlerimiz. ayak se
si ile yarıda kalacaktı ... Bu hal 
çekilmezdi. 

Çaresi?. 
Ba,ka bir yerde buluşmak? 
Bedia hiç düşünmeden: 

Şehrimizdeki hasta muallim • 
!erin ve orta ted.-isat, lise mu
allimliklerine talip olanlarm mwı 
yeneleri ile muvazzaf olan sıh
hi heyetin muayyen l?iinde top
lanmaması ii2erine yapılan şi
kfıvetler hakkında ehemmiyetle 
tahkikata sıeçihniştir. 

Bu sıhhat heveti ıizaları ile 
ilk tedrisat sıhhat heyeti üye
lerin.den bazılarının de.ği.ştirilc
cei?i öiirenibniştir. 

Dii?er taraftan bu heyetlerin 
haftada birer .l!Üll toplamnalan 
de az ,ııörülmüştür. TOPiantıla· 

rm haftada iki defa yapı.lmaıın 
emred:ilmistir. 

- Peki dedi, nereye istersen 
ırelirim. 

Yeni tuttuğum köçük aparlı • 
man1n adresini verdim. Bedia 
birdenbire tereddüde dü~tü. Ha
linden anladım: 

- Ne o? .. 
- Peki dedim amma ... 
- Caydın nu? 
- Hayır caymadnn, gelece -

ğim, fakat yalnız değiL. 
- Kocanla beraber mi gele -

ceksin? 
- Alay etme ... Tek başıma o 

npartımana gelip kapıdan gire
ınern. 

- Ne yapayını? 
- Beni bir yerde bekle, bera-

ber girelim. 
Sokağın köşesinde beklıyecek

tim ... Biz bunları konuştuktan 
sonra Fikri geldi. 

Yarabbi, insana sıkıntı veren 
öyle bir samimiyeti var ki ... 

* İlk randevuya geldi. 
Dört esrarlı duvar bizi dün -

yadan ayırmıştı. Onun yanında, 
yalnız onu düşünüyordum; etra-

Besinci Asliye ceza mahkemesinde 
muhakeıne edilmişler, neticede suç
ları sabit olduğundan birer sene hap
se ve 220 şer lira para cezasına mah
küm edilmişlerdir. * EMİNE adında 18 ;yaşlarında bir 
kız evvelki gece sarhoş olmuş ve Di
vanyolunda nara atıp sarkıntılık yap
tığından Adliyeye verilmiş ve dün 
Üçüncü Sulh ceza mahkemesinde 3 
gün hapse rııahkılm edilmiilir. * DÜN akşam Kumkapıda oturan 
12 ;raşlannda Onnik adında bir çocuk 
Ermeni kilisesi bahçesindeki incir 
ağacından dilimüş, karnına kilisenin 
parmaklık demirleri saplanmış, ba
#ırsaltlan dışarı çıkmıştır. Çocuk lıal
tahane:re kaldınlımftır. 

fa kulak kabartmadan, yüreğim 
her an oynamadan, korkusuz, 
çekingisiz ona sanlıyor, onu is ... 
tediğiın gibi sevip okşayabili -
yordum. 

Onu öperken caınan biri giri -
vermesin .•. Aman bir gören ol -
masın!· diye başının üstünden 
etrafı gözlüyordum: Gözlerimi 
kapıyordum. 

O, sade benim duyduğum zevk• 
ten zevk alıyormuş gibiydi. Öy
le bir gururu vardı ki, hissiyatını 
ele vermiyordu. Cok kere gözle
rini yumuyor, başını çeviriyor, 
yumruğunu ağnna dayıyor, mü
cadele ediyordu. 

O zamanlar hasta yanındaki 
doktor oluyor, nefes alısından, 
adelclerinin tckallilsundan ne 
yapma,k lazım geldiğini teşhis 
edivordun1. 

Arada sıra-da konuşuyorduk. 
Başını göğsüme dayıyor, rahat 
ve sakin dinleniyordu. 

Böyle zamanlarda bilenmiş bı
çak gibi parlıynn ı;öz',ri. :;>ağ • 
ınurlu bir fırtJnadan sonra du .. 
rulan gökyüzü kadar duruydu. 

f Arkası var) 

Okulunun önü deniz kıyısı, 
arkası meyva bahçesi idi. Betoll 
evi okulun yanındaydı. Annesi
nin aydınlık bir mutpakta elile 
pişirdiği yemekleri yer, deniz kı
yısında oynar, meyva ağaçları • 
nın gölgelerinde dinlenirdi. 

Ona daha çocukluğundanberi 
oturulan binayı ı:österip sorar
lardı: 

- Bu nedir? 
-Ev. 
- Yemek pişirilen yere ne de-. ~ mr. 
- Mutpak. 
- Bu ağaçlar ne ağacıdır? 
- Meyva ağacı. 
- Ya şu suyun kenarına ne 

derler? 
- Deniz kıyısı-. 
Bu çocuk böyle büyüdü, böy· 

le gelişti, zahmetsizce ilk, orta, 
lise tahsilini bitirdi, hukuka de
vam etti, doktorasını verdi, resmi 

1 
dairelerden birine girdi. 

Kalem amiri günlerden bir gfuı. 

derya ... 
bir iş havale etti. Dedi ki: 

- Bir füruht ilıinı var, yaz! .• 
Gene sözün gelişin~en evin 

satılığa çr.kanlacai(ını anladı ve 
oturup şöyle yazdı: 

•Bir yanı deciz kıyısı, bir yanı 
Anber sokağı, bahçesinde meyva 
ağaçları bulunan, dört odalı, bir 
mutpaklı bir evin tamanu satılı
ğa çıkanlınıştır ... 

Müsveddeyi imirine verdi. A
miri giizlü.lderile evvela müsvod
deye, sonra gözlüklerinin üstün
den üniverıite ınezunu gence 
baktı, dudak büktii, hor gören 
b1r eda ile: 

- Cahil! 
Diye söylendi, müsveddeyi yır• 

tı ve kendi elile şöyle yazdı: 
cEymeni lehi derya, eyseri Aı>

ber zıkakı, bagçesi eşcarı müs -
mireyi havi, dört oda ve bir mat 
bahtan ibaret bir lıiib hanenin 
tamamı ... » 

İşte bu kadar! .. 
SEL!ı..Mt İZZET SEDES 

m~~Z!J 38 =I!J[itfit •B 
Türk -Alman Yağ ve kösele 
anlaşması ihtikarı var 
---••ı--

T•limatnamttnin bugün· 
lerde tebliği bekleniyor 

Türk - Alman ticaret an1~
sırun tatbikina ait talimatname
nin bugünlerde a~darlara telJ.. 
lii!i beklenmektedir. lhracat bir
liklerinde taksim işi için karni -
teler seçilecektir. 

ÜzUm incir piyasası 
İzmir, 13 (A.A.) - Bu yılın 

yeni üzüm ve incir piyasaları 
mutat merasimle açılmıştır. İlk 
ili:üm mübayaası Tarım satış 

ıkooperatifleri birliği tarafından 
17 kuruştan yapılmıştır. Akşa • 
ıma kadar üzümlerin numarala
rına göre on buçuktan 24 kuı:u -
şa kadar 4350 çuval üzüm satıl
mışt: r. Akşama kadar derecele -
rine göre vedi kuruştan on se -
kiz kuruşa kadar 2.165 çuval in
cir satılmıştır. 

Keten tohumuna •tbit 
flat konacak 

Keten tohumundan beziryağı 
imal eden yerli fabrikatörler fi
at mürakabc kombyonuna mü -
racaat ederek mütemadiyen yük-, 
selmek.te olan keten tohumu fi
atlarının normal bir hadde fikse 
edilmesini istemişlerdir. Çünkü 
yerli beziryağlarının maliyeti de 
mütemadiyen artmaktadır. Bu -
nun için .bütün keten tohumu 
mahsulünün ihracat birli,i!i ile 
yerli fabrikatörler tarafından 
mübayaasının garanti edilmesini 
ve fiatının da normal bir hadde 
fikse edilmesi düşünülmektedir. 

AYRILMfi! MI, 

AYRILMAM!$ 

M 1? 

Babıiılcde bir şayia dolaşı
yor. Ali Naci Karacan cHaki
kat. ten ayrılmış, diyorlar. 

Bunun aslını öğrenemedik, 
gitti. Bizim Nanemollaya sor
dum. O da bilmiyermuş .. Yal
nız: 

- Hakikatten henüz yeni 
mi ayrılmış, acaba, diye ikin
ci bir sual ortaya attı ve sus
tu. 
KİMİ 

ARIYOR? .. 

Genç bir arkadaş, yazdığı 
bir uzun. hikiiycye şiir ismi 
koymuş: ,Bir muharrir kah • 
ramanlarını arıyor .• 1\-tuhar -
ririn aradığı, romanın kahra
manları ise, bulacağı şüpheli .. 
Çünkü, yeni romanlarda o 
kadar çok kahraman var ki, 
bunları arayıp bulmak uzım 
bir dava ... 

Nanemolla da şunu ilave et
ti: 

- Hem dedi, yeni romanla
rın da kahramanları öyle pek 
ele avuca sığar takımından 
dei?il.. 
YENİ BİR 

ŞEY Ö<'.:RETMEK 

Hangi gazeteyi hangi gün 
açıp baksak mutlaka şu çeşit 

• 
Son 15 günde fiatlar 

birdenbire arttı 
Son günlerde yağ ve ıkösele fi 

atları çok yükselmiştir. Birinci 
cins Urfa sadeyağları 14() ıkuru -
şa kadar çıkmıştır. 
Diğer taraftan kösele fiatlann

da da yüzde yetmiş Itisbetinde o• 
fazlalık vardır. 

Irak deri istiyor 
haktan alakadarlara müra -

caat edilerek küçük baş hayvan 
derisi istenmiştir. Vaziyet tüc • 
carlara bildirilecektir. Demiryo
lu yapıldığından trenle Iraka mu 
him miktarda deri gönderilebile
ceği tahmin edilmektedir. 

KAHVELER ÇIKARILIYOR 
Gümrükte bulunan 25 bin çu· 

va! kahve çıkarılmaktadır. Son 
parti pazartesi günü çıkarılırruş () 
lacaktır. Diğer taraftan Brezilya 
kahve sirketi ile diğer bazı tüc· 
carlar harice kahve siparişleri 
vermişlerdir. Yakında yeni parU 
!er gelecektir. 

j Ankara borsa~ 
- - 13. 9. 940 

Kapanış fiatlan 
1 STERLİN 5.2' 

100 DOLAR 132.%0 
100 İSVİCRE Frc. Z9.605 
100 DKAHJ\Iİ 0.9971 
100 LEVA 1.6ZZ5 
100 PECETA 13.90 
100 PENGÖ 26.5325 
100 LEY 0.6Z5 
100 DİNAR 3.175 
100 YEN 81.1375 
100 İSVEC KRONU S0.005 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Ergani 19.48 

başlıklara rastlarız: cHileli sa
bunlar•, «bozuk yait.ar., ıtfe
sat karıştırılmış bulgurlar .. • 
Şu ve bu ... 

Nanemolla ile konusuyer -
duk da: 

- Nafile zahmet ediyor ga
zetecilerimiz •.• 

Diyerek ilave etti: 
- Gazetelerimiz bir kere 

zahmet edip de hilesiz mad -
delerin bir listesini yazsalar 
halka daha büyük hizmet et -
miş ve. kendileri de zahmette• 
kurtulmuş ohırlar. Hilelileri 
herkes biliyor, marüet bilin • 
miyeni ve yeni bir şeyi öğret
mektedir. 

SEN DUR, BEN 

VURAYIM 

Alman gazeteleri feryada 
başladılar: Berlin, Hamburır 
ve abideler bombardıman edi
liyor; sivil hedeflere bomba 
düşüyor! 

Nanemolla ile şu meseleyi 
bir tefekkür edelim... dedik 
de üstat: 

- Bu öyle bir mevzudur ki 
sen dur, ben vurayım ... tek • 
lifinden ibarettir. Üzerinde 
fazla durmak gerek olmasa." 

Demekle iktifa eyledi. Fa • 
kat, gevezelik bu ya: 

- Demek Almanlar İngiliz. 
!erin eli armut devşirsin .. de
mek istiyorlar .•. 

Demekten kendimi alıkoy•· 
madım!. 

A. SEKİP 
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Tuna konferansı 
(Baştaraı 1 inci sayfc.da) 

ği haberlerin yabancı matbuat
ta intişarı m üna!:iebetile, harıci
ye halk komiser muavini Vi
sinski, 10 eylıllde Alman büyük 
elçisi Kont Von Der Schulen -
bur!!'u k " bul e1ımis ve Sovvet
ler Birliğinin, Tuııa devleti sı
fatile. 1'unada scvrisefa in reii
mine lakayt kaJamıvacaıiını ve 
Tunayı alakadar eden mesele
lerin halline iştirak etmemezlik 

Nüfus sayımı 
(.baştarafı 1 inci SC'.)lfada) 

Kontrol işi yurdun en uzak 
yerlerinde, mesela Hakk<iride, 
bile muvaffaknıetle devam edi
yor. Bir kaç qüne kadar Balıke
sir, Kony~, Denizli, l\1uQla, An
talya ve Içel'in kontrolüne b~ 
!anacaktır. 

Fransa-Japonya 1 Karol Portekizde 
müzakereleri 

---·;---
meselesinin 

halli için yapılan ko
nuşmalar ilerliyor 
Tokyo, 13 (A.A.) - Stefan~ 

ajansından: Hariciye nezaretı 
namına söz söylemeğe seliihiye'.
tar olan bir zat, Fransa Hındı
çinisi hakkında Fransız memur
ları ile Japon mümessilleri ara
sında yapılmakta olan miizake_:e
lerin biraz terakki etmiş oldu.gu
nu söylemiştir. 

Japon hükiımetinin şi;ındiden 
Batavyaya vasıl olmwı olan ~u
susi memurunun Felemenk Hın
distanı makamatı ile çok yakın 
bir zamanda müzakerata haş_ -
ltyabileceği Tokyoda ümit edıl-

Hindiçini 

mektedir. R u-
Chung-King, 13 (A.A.) - e 

ter: Hindiçininin Japonlar tara
fından istila edilmesinden endı
şe ederek, Çin ve Hindi~ini _ara
sındaki en mühim hat uzer'?d.e 
bulunan Hek.ow köprüsü, Çinlı
ler tarafından berhava edilmiş
tir. ---
Eski Mısır 

Başvekili 
(Baştıırafı 1 inci sayfada) 

cidden inşirah veren ziya~ete ıa
Yık eşsiz bir eserdir. Dünyanın 
bütün Fuarlarını sık sık ziya -
ret ettiğim cihetle İzmir Fuarı ka
dar milkemınel bir Fuar görme
diğimi ve sa.ha genişliği itibari
le de daha milJcemmelinin ya -
Pılınasına imkan olmadığını söy
liyebilirim. Dünyanın en mü -
kemmel ,bir Fuarı olmasına nam
zet bulunan .Ftuarınaa, İzınire ve 
Kül tü.rparka ela.den hayran ve 
meftun oldum. Umu.mi Harpten 
evvel birkaç kereler vatıur uğ
raması münasebetile İzııniri gör
müş ve gezııriştim. Fakat şimdi 

yeni İzmiri QCJk ııııddern ve sıh -
hi binalarla tezyin edilmiş bul
dum. İzınirin istil<bali pek par -
!aktır. Eserlerin uzun tetebbü ve 
görüşler ımahsulü olduku anla
şıhyor. Bu görüş ve zevki selim 
ikabiliyeti İzmirin ıbelediye rei
sine nasip olımuştur. Doktor Beh
çet Uz'a, hayranlıklanmı ıbilva -
sıta bildiririm.. 

!!._!!il~~~~!!!!! 

sıyasf 

~~Vazıy.wt 

Harp ihtimalleri 
önünde Amerika 
~ mnhur Reisi Mister Ruz

~ veltın son nut.kn, Am.erl-

kaya. karşı taarrttz hali 

miisi.esna olmak üzere, ecııebi men>.

leketlere muharebe için askeri Jı:ıtaaC, 

deniz, hava kuvvetleri g-öndernıek ar

:r.usunun henüı: resmen mevcRt bU

huımadıiını göstermektedir. AJDI 

Birleşik Amerika blildimetı, yer yü

zünde etrafa saldıran azgın kuvvet. 

lere kal'!• en 111 nıöd.afa.a usulünü 

tatbik ile mqculdör. Askerlik mii

keııetı,-.,ıı de, ihdasındalti Y"'I hadle· 

rinı """'"'' zı den 55 e çı.kanlmalı:
tadır. 

Cwnııur J!<olsinin 1>nllı:ıındaki bu 
sözler, ecnebi memleketlerdeki harbe 

filen müdahaJe7e *araltar olmıtan 

IUnuıni efkardaki ekserlyele karlı ıs

kat edici bir cevaptır ve kara.da, de

'nizde, ha.va.da yapılan büyük bazır
lık'.la.rın müdafaa gayesile yapıldığı
nı anlatmı.va müsienitu.r. 

Bakika.t halde, Birleşik Amerika

nw büyük yaf'dımJanna rağmen şim.

dikt harp İngiltere aleyhine makis 

neUce husule c-etirirse, Uzak, Yakın 

Ve Orta Şarkın, Avrupanm, Birle -

IJİk Amerika.ya kapalı bir vaziyete 

l:'elecek ticareti, bu devleti, ecnebi 

ınemlekeUerde muJıarebe meeburi

)'ctinde bırüacaktar. Böyle bir fiil 

ıtıÜdahaJenlu, galip, mailıiip ~Jll ol

tnad.o.n şimdiki harp içinde vukubul

nıası ihtimalleri de daima mevcuttur. 

Ancak haz.ırlıkla.nrun tamamlanıııası. 

Amerikayı fiJJ müdahal~ hususwıda 

tereddütlere sevkedeıı ıimilJcrbı en 

mülıiınldlr, 

HAMİT NURİ mMAJt 

• -
Portekiz hükumeti 
sabık Kralıı ikamet 

müsaadesi verdi 
Madrid 13 (A.A) - Stefani ı:ı

jansında,;: İçinde eski Romanya 
kralı Karolün seyahat etmekte 
<>ldıu.i!u hususi tren, Barcelone'a 
vasıl olmuş ve derhal Vallad<ı -
lid ve Medinacanıpo'ya gitmek 
üzere hareket etmiştir. 

LiWon, 13 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: Matbuat, Pıor
tekiz hiikı1metinin Romanya 
kralı Karo! ile :ınaiyyetindeki 
zevat için ikamet müsaadesi ver
diğini yazınıa.ktadır. 

KISAA.JANS 
HA BERLERI 

* Bern, 13 . - (Stelani) Lozanda 
açıbnış olan Isviçre mahsulfıtı sergı
si münasebetile İsviçre koniede.ras -
yoou reisi bir nutuk iradederek İs -
viçrenin ası.rlardanberi takip etmek
te olduğu siyasetin prensipleri bita
raflık olduğunu söylemiştir. 

Reis, bu bapta bir güna şüpheye 
mahal olmadığını il&ve etmiştir. * Meksika, 13 - (Ste!ani) Meksi
ka kongresi, Reisicumhur Gamacho
nun intibabwı 151.101 reye \karv1 

2.476.641 rey ile tasdik etmiştir. * Nevyork, 13 - (Stefani) Nevyork 
Times gazetesine gelen bır habere go
re, İngiltere, at ve hububat mübaya

ası için Arjantinde kırk milyon ster
linglik bir istikraz akdi müzakeresi
ne girişmistir. * Nevyork, 13 - (Stefani) Carne
gie müessesesinin kimya kongresi, de

niz yosunları ile şeker tortularından 
ve mısırdan kömür ve yağ istihra
cına ait bir usul bulunmuş olduğu-
nu bildirmektedir. · * Oslo, 13 - (Stefani) Drammen 
yakininde bir mühimmat fabrikasın
da vukua gelen bir i.n.filA.k neticesin-
de 8 kişi ölmüııtür. (A.A.) 

lngiliz hücumu 
fBasıarafı 1 inci sayfada) 

Bir düşman iaşe _gemisi batırıl -
roıstır. 

Sahil müdafaa kuvvetlerine 
ıınensup cl.i.J!er bir hava filosu. 
Grisnez burnu açı,klarında diil:er 
bir gami. kafilesine hücum etmiı;
tir. Bir düşman iaşe vapuruna · 
osabet kaydedilmis ve vapur yan
ımıya başlamıştır. Diil:er ·bir va
pur da ciddi hasara uğ'ratıhnıs
tır. 

Ku'VVetli ıOOınbardıman tavva
releri filoları, Berlinde deımir
volu istasyonlarına, eşya istas
y-0nlarına ve l:ıir tayyare mey
danına hücum ebınislerdir. 

Hücuma uhıyan dii!er hedef
ler arasında Almanyada ve Ho
landada düşman tavvare mey
danları da vaI<l.ır. 

Ostende'de. Flessinırue'de. Ca
lais'de ve Bouloııne'de. Dokla
mularına da hücum ed.ilınıi.ştir. 
ra. _gemilere ve ımavna tecem: 

Berlin, 13 (AA.) - Stefanı 

Ajansından: 
Polis müdüriyeti, hava alarm

leri esnasında Berlin şehrini ta
ıınamile karanlıkta bırakıınıya ka
rar veJ)Jniııtir. 

ALMAN !HÜCUMU SID
J)ET.LENIDİ 

Bale 13 AA.) - Reuter: Bas
ler Nati.onal Zei~ gazetesine 
Berlinden çekilen bir telgrafa 
nazaran Mareşal Branclritsch ve 
,genelkurmayı Fransa sahillerin
de bir mahalde mareşal Gör~ 
mülaki olmuşlardır. 

Berlinde umumiyetle ta.bmin 
edildiğine _göre, İngiltereye kar
şı harekat kesif bir surette arta-

• ca:ktır. 
Şimdiye kadar İngiltereye ~-

pılan hücumlanndaha <;ok ~dl
detli hücumlara hır ımukaddıinıe 
oldukuna işaret edilmektedir. 

yani Macarlar N evima cezye
kar idller .. HIDıayeli bir devlet 
halinde bulunuyorlardı. .. 

Kanuninin Macaristana gon -
derdiği elçi Behram çavuşu Ma
carlar sebePGiz olarak tahkir ve 
katlettiler. 

Macarlar Türk imparatorlu -
ğuna karşı koyuy<ır demekti. Ma-· 
car Krali Lüi A vrupanın kısmı 
külli.sini zaptetmiş olan impara
tor Şarl'in hemşiresi Mariyi ni
kahlamıştı. 

Macarlar, Alınan imparatoru 
Beşinci Şarl'e güveniy-0rlardı
Sonra, yeni Türk padişahına da 
kıymet vermek istemiyorlardı. 
Macarların Türk elçisini hod -

lbehot katleylemeleri İstanbulu 
sinirlendirdi. 

Kanuni Süleyman, derhal se -
feri hümayun icrasını emretti. 
Rumeli Beylerbeyisi Ahmet Pa -
sa <ırdunun ıp~ı olarak yürü -

lngiliz hava {]" 
!osuna yardım 

--- l:i!l---
1 İngiliz Kral hanedanı 
ı ve Holanda kraliçesi 

teberrude bulundu 
Londra, 13 (A.A.) - Hava hü

cumlarından zarar görenlere bir 
yardım <ılmak üzere İngiliz kra
lı 1000, kraliçe 500, valide kra -
li<'e 500, Gloucester Dük ve Dü
şesi 25-0, Kent Dük ve Düşesi 200 
sterlin teberrü ederek Londra 
belediye reisine göndermişler -
dir. 

Hollanda Hindistanı, İngiliz 
hava kuvvetlerine 48 Spitfire av
cı tavyaresi ile 18 Hudson ımu -
harebe tayyaresi hediye edecek
tir. 

Kraliçe Wilhelmine, İngiliz 
kralına gönderdiği bir mesajda 
bu hediyeyi bildirmiştir. 

Alman hücumu 
(Baştaraı 1 inci sa1Jf.ıda) 

nin en bariz hadisesi, gece zi
yaretlerini yapan tayyarelere 
karşı açılımıış olan ooşinıci ba
raj ateşidir. Belki dün akııam
kinden daha siddetli <ılrnak üze
re. hemen cana var düdükleri 
nin feryatları ile beraber, muh
telif cesaınıetteki toplar karanlık 
ve sisli semalara dğru alev ve 
çe1iılderini püskürlım.iye başladı
lar. 

Düsman bir kere daha İngiliz 
mukavemet ve taarruz kabiliye
tini öiirendi. Çörçilin _geçenler
de söylemiş olduku ıınbi bu k.a
bilivet henüz nelere ııml'.;:tedlir 
olduı?unu ve düşmanlarına daha 
neler hazırladığını ı:ıösterecektir. 

Gece zarfında barai ateşleri u
zun sükunet devreleri geçirmiş 
ve fasılalı olarak siddetlennıiştir. 
Altınnı saat 5.45 de nihayet bul
muştur. 

Son akınlar esnasında bomba
lar, İngiltere harıkasının, Saint 
iean l'Evan.ııeliste kilisesinin ve 
Regent Street caddesinin civar
larına düsmiiştür. 

DÜN SABAH'K.İ HÜCU!MLAR 
Tayyare dil.fi ıbataryaların top

ları bu sabah Londranın cenu
·bu şarki ıımntakasında tehlike 
isareti verilir verilmez ateş aç
ımı.slardır. 

Dii&man tayyareleri, l:endile
rJni gizliyen alçaktaki bulutla
rın arkasında ıkaybolmuslardır. 

Dii!er taraftan Saint - Paul 
kilis€sinin temelleri yakinine <lüs 
müs olan tehirli bombaların an
·bean infilak ederek dokuzuncu 
.bir kiliseyi hasara ııil:ratmasın
dan korkulıınaktadır. 

Londrada seli\hiyettar bir men
badan bildirildiğine göre, hava 
dati bataryalarının yerleri değiş
tiriliniştir. Şimdi, Alman pil<ıt -
ları, fevkalade şiddetli bir baraj 
ateşine tabi tutulm~ bulunmak
tadır. 

GEMİLERE TAARRUZ 
Londra, 13 (A.A.) - Düşma

nın bir takım bombardunan 
tayyareleri, gece İskoçyanın şark 
sahili açıklarında ibir kafileye ta
arruz etmişlerdir. Hiçbir gemiye 
isa!het vaki olımamıştır. 

ALMANLARA GÖRE 
. Berlin, 13, .(A.A.) - Stefani a
.ıansından: Oğreni!diğine ·göre 
bu sabahın ilk saatlerinden iti -
haren Alman tayyareleri, Lon -
dranın sınai müesseseleri ile li
mandaki diğer müessesata yeni
den hücınn!arda bulunmuşlar -
dır. Son derece şiddetli hava mu
harebeleri vukua _gelmiştir. 

AL!\1AN BAŞKUMANDANI 
Bertin, 1G (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: Alman ordusu ibaş -
kumandanı mareşal Vıon Brau -
chilsch Alman donanmasının İn
giltereye karııı simdi ils olarak 
kullanmakta olduğu Atlantikte 
bir Fransız limanını ziyarçt et
miştir. 

Kaç yıldır, şehrin i: 'ndc ve (Başmak:aleden devam.) 
taın da bu ınevsirudc, J ..i.pılmak- dövü.şccek, hem de ihraç nokta-
ta olan serçe, güvercin, kumru larıııa yetişecek kudrettedir. Bu 
avcılığı, yine bugünlerde hayli ihraç taarruzunda Almanların 
aldı, yürüdü. lfüne lastikli bir üstünlüğü şuradadır: 
ok geçiren, ver yansın ediyor 1 - İngiliz sahillerine müvazi 
taşları zavallı hayvancıklara! olan Avrupa kıyılarında, İngil • 

Dün de yine baktım, en büyü- tereyi ihata edecek l.ıir coğrafi -
ğü on beş, o"n altı, en küçüğü do- Se\'külccyşl vaziyette olması; 
kuz, on yaşlarında beş, altı kuş 2 - Teşebbüsün kendi elinde 
düşmanı, bir ağacın yaprakları olması dolayısile baskın yapmak 
arasında her şeyden habersiz: imkanına malik bulunması; 

<Ösküdara gidelim, annemizi 3 - Alman havacılığının, hila 
görelinı! • sayıca tistün olmasL 

Diye karşılıklı söyleşen iki Fakat Almanların bnna nıuka-
kumruya nişan alıyorlardı. Bel - bil mühim bir zayıf tarafları da 
liydi ki yumurcakların hepsi vardır ki o da deniz aşırı bir ba-
hirden ve dört taraftan ateş! e- reket için denizde üstün olma -
decek, bayvancıkları yere yu • malarıdır, 
varlayacaklardı. Ben, onlardan Böyle bir ihraca karşı İngi-
önce davranıp knnşt! diye bağı- lizlcrin üst'l.inlüğü ise şöyle hü -
rınca kumrular hemen havalan- !asa edilebilir: 
dılar. Havalandılar amma, beri- 1 - İngiliz donanmasının de-
ki mektep kaçkınları da ağızları- nize hakim olması; 
nı açtılar: 2 - Mühim ihraç noktaları -

- Ne ürkiittün hayvan!arı be? nın 30 kilometre derinliğinde 
Sen ne karışıyorsun herkesin i- tahkim edilmiş oln1as1; 
ıı:İn!! be? Onlar senin babanın 3 - İngiltercnin demiryolları 
kuşları ını be? ve mükemmel şoseleriudcn isti -
Dayağın cennetten çıknıa ol - fadc edilerek ihraç sahasına, sür:'-

duğunu ispat edecek en mükcm- atle asker yıi!mak imkanına ma-
~el yer burasıydı amma, ben lik bulunması; 
vıne aldırış etmeden yoluma İngilizlerin zayı{ tarafları da 
yürüdiim. Fakat, kendilerinden şunlar\fır: 
biraz uzaklaştıktan sonra, ne ba- 1 - Büyük Britanya adasının 
kayım, köpoğlular, ellerindeki şimalden cenuba ve garptan şar-
oklarla bu sefer de, beni taşa ka giden demiryollarının deniz 
tıı~aya kalkmasınlar mı? kıy>larına yakın olması ve Al -

Istanbulı::a, kuş geçimi zama- manlar karaya çıktıktan sonra 
nında, kuş tutmak yasaktır ve biraz ilerledikleri takdirde, bil-
~tmaya kalkışanları, kafesleri, hassa sima! - cenup hatlarını ke-
okseleri, kapancalarile birlikte secek bir vaziyete girmeleri; 
polis, jandarma, bekçi hemen 2 - Serbest İrlandanın, İngil-
yakalar. Fakat oklarla serçe, gü- terenin böğrüne saıılanmış bir 
vercin, kumru vuranları da ku- vaziyette ve milli miidafaa bakı
laklarmdan yakalamak lazım gel- mından zayıf bir bitaraf mıntaka 
mez mi?. teşkil etmesi. 

OSMAN CEMAL KAYGILI Almanlar, yaptıkları taarruz • 
da yalnız İrlandayı işgale mu -
vaffak olsalar dahi, bu, İngilte-

1 
S P O R 

renin ablukası bakımından hay-
li vahim bir netice olur. 

Bir Alman ihraç hareketinin 
muvaffakiyeti veya muvaffaki -

--------------' yetsizlif:i her iki tarafın sevkü 
Türkiye atletizm bi- idaresine bağlıdır. İngiliz miida-

faası hatasız bir seklide, iyi sev
rİncili klerİ bugün Ka- kii idare edilir, talih de İngiliz

lere biraz yardım ederse, bu Al-
dıkÖy Ünde başlıyor mao taarruzu defedilebilir. 

Tilrkiye Atletizm birincilikleri 
ibu-gün Kadıköyde Fener stadın
da başlıyacaktır. Bu._gün saat 15 
de başlıyacaık olan müsabakala
ra varın da devam edilerek ne
ticelendirilecektir. 

ABİDİN DA VER 

Bugün 

Sinemasında 

· eylemiyeceğini büyük elçiye bil
diıııniştir. Buna •binaen, Sovyet 
hükiimeti, A1man hükumetinden, 
Tuna enternasyonal .meseleleri
ne bakacak Viyana eksperler 
konferansı hakkında laz ım _gelen 
__ ıhe: türlil :malumatı alacağını 
umıd etmektedir 

Kont V<ın ı;>e~ &hulenburg, 
lb.u hus_usta hükU1111etin<1en ma
hmıat ıstıvecei!ini cevaben bil
di:mıistir. 

İTAL YA 
(Bastarafı 1 inci sa'IJfada) 

tında bulurııınıvan aksamuıın ta
mamına veya ·bir kısmına tes
ımili neticesinı tevlid edecektir. 

Visi. 13 (A.A.) - Havas bil
dir. ·or; 

•İ07al ordusunun masrafı• hak
kındaki kanun, varın resmi ga
zetede ı.eşrolunaca:ktır. Bu ka
nun ayni zamanda. devlet ile 
Fransa bankası arasında, Al
man il>l!al ordusunun masrana
rını karşılamak üzere hazine em-

rine 50 mıilvar avans verile
cektir. 

Al:rnan hükônıeti. Alman iş
_gal ordusunun masrafını, 25 ha
zirandan itibaren günde 20 mil
yon mark olarak tesbit etmiştir. 

KABİNE TOPLANDI 
Vişi, 13, (AA.) - Havas: Na

zırlar heyeti, dün saat 17 de baş
vekil ımuavini Laval'in riyase- 1 
tinde toplanmıstır. İctima saat ı 
20 ve kadar devam etmistir .. 

Bu hazırlıklarda muvaffak o
lan idare amirleri takdirname 
ile taltif edildiği qibi ba:ı yerler
de talimatnwmeııe mugayir ha
re ket edenler de para cezasiZe 
tecziye olunmaktadır. 

tstanbu.lu.n hazırlıkları çok i
lerlt?nıişıir. B ii.tfln nı.:n:.akcr 1a·~!• 
teşkilô.tı yapılmış, saııım memu.n 
!arına tevzi olunacak vesikalar, 
zarflarına varıncaya kadar ııa -
zılı bir halde hazırlanmıştır. 
Sayım günii sayım bitinciye 

kadar evlerinden çıkmıııacak o
lan halka iyi vakit _qeçirtmek i
'çin zengin bir radyo progı-amı 
hazırlanmaktadır. Bu programa 
!/Öre, o gün, devlet tiyatro mek· 
tebi, Ankara radyo temsil kolu 
ve fstanbu.l şehir ti11atrosu artist
leri birer radyo tenısili verecek
lerdir. 

O qüıı zengin bir de müzik pro~ 
ramı takiı:ı edilecek ve a11rıc~ 
meşhur san'atkıiı-lanmız şar
kılar oku'IJacaktır. 

_Sayırrı propagandası için İı:ıek 
Fı!nı de bir propaqanda filmi 
h~zırlanmaktadır. Bu film 40 
mı.sha te~sir edilerek on güne 
kadar vıla'IJet sinemalarına sev
kolunacaktır.> 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Ha
kimliğinden: 

Aksaray Valde cami sokak 
40-42 sayıda -Oturan ve halen 
akıl hastalığına müptela bulu -
nan Ahmet Rıza oğlu Ahmet Ce 
maleddinin Hacrile ayni yerde 
oturan karısı Haniıfenin vasısı 
tayinine ve evvelce mahkememi
zin 928/141 sayılı dosya ile hac
zedilip Cameleddinin vasi tavi
nine karar verilen Mustafa Züh
tüye Cernaleddinin tahtı hacre 
alınması ha.sebile buna ::ıa Ce
maleddin vasisi Hanifenin v~sı 
tayinine lil/9/940 tarihinde ka
rar verildii!i ilan olunur. 940/844 

Soruyoruz? 
Neş'cden bir dünya ... İh~:ım
dan bir 8.Jcın ... Caz ve zevkten 
kurulan bir zafer abidesi olan 

Franstzca 

HOLIVlJT OTELİ 
nin bir ~i daha yaratılabilir 

·~ mı. 

LALE İstanbul bölgesi 11ü.reş ajanlı
ğından: 

Evvelce 21/8/l!MO günil yapı
laca~ ilan edilmi., olan böl_ge 
Greko-Raınen ~üres birincilik 
müsaba·kaları 28/9/94-0 ırünü Sü
leymaniyek 'klübü salonunda ya- . 
ııılacaktır. 1 

Tuvaletinizi vaparken 
Yeni mevsimin ilk pıuira altına daima 

güzel filmi 1 KREM 
4 büyiik yıldızın hayat ... Çıl
gın şıırkılann ateş verdiği bu 
eşsiz harikayı göstermekle ha

İstanbul İkinci İflas Memurlu
ğundan: 

Milflis İbrahim Etem masasına 
gelen Hazinenin istediği iki ka
lemde 347 lira 26 kuruştan 9 
lira 94 kuruşu 5 inci sıraya kabul 
ve fazla 3.17 lira ~ kuruş şaya
nı kabul görülmediğinden bu 
miktara ait kayıt talebinin reddi
ne idarece karar verildiği ilan 
olunur. (2900()) 

iki At~~.~!2~ında 1 PERTEV 
A L 1 C E f A Y E sürünüz. Pudrayı smısıkı tutar 

kiki bir gurur duyuyor. 

DİKKAT: Türkçe Paramunt 
Jurnal, İngiltere semasında 
büyük tayyare harbi. Liıtfen 

ve ve akmasına mani olur. Yai(lı ı ye:rlerinizi evvelden kapatı-

l ~
nız. Bugün saat 1 ve 2.30 da 

tenzilatlı matineler. W A R N E R B A K S T E R ve yağsız olan tüp ve vazoları 
vardır. 

il3ve olarak: 

IZMIR FUARI 
Bütiin zenginliği ve ihtişamı 

ile 3 KISIMLIK TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

Bugün saat 1 ve 2.30 da 
Wllf' tenzilatlı matineler .._ 

lımı:m•mı••••••••. Telefon: 43595 

Leyli ve Nehari 

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 
İstanbul - Galata Posta kutusu 1330 
İhzari Fransızca kursları vardır. 

Olgunluk imtihanlarına hazırlar 

Rj1Dii1m!ij;'U~~~I i'UmD:nı-;."'Vıt:;! ~~il lmK•a•y•ı•t •mİıu•aıı:m•e•l•es•i•pıılaz"-ardiııııanııiiııimiıiiiiaıiladaİİıİİİİİhııılerlilİgıiiilniıııi91ıdiiıaİİiniİl12iİİİıyİıle•k•a•d•a•r•y•a•-rl 81.Jj~ Üllll.llL.lıJllll~[~ pılır. Okul 16 eylfil pazartesi günü a.;ılacaktır. 

Soldan sağa: 1 - Saldıran (iki 
kelime). 2 - Zaman zaman (mü
rekkep keliııı1e). 3 - Asyada bir 
nehir, bir emir. 4 - Güzel mak
sat (iki kelime). 5 - İhanet. 6 -
Üzerinden atlıyan, bir harfin o
llrunusu. 7 - Kötek. 8 - Ellerile 
ayaklarile bir yeri kazıp didikli
yen. 9 - Nota, gizli o1mıyarak.. 

Y u.karıdan aı;ağıya 1 - Şimdi
ki vaziyet (lki kelime). 2 - Te
nasül tarikile çoi1alış. 3 - Ka
tillere mahsus tarz.da. 4 - fü
ikan, yemeğin tersi. 5 - Soru 
edatı. bir emir, lisan. 6 - Er
kek ferd, bir tane. 7 - Ca.i!mma, 
elbisenin kolunun kenarı. 8 -
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Bir gıdamız. ikamet yerlerindıen. 
9 - Aydınlık, hile. 

Beykoz tümen satınalma komisyonundan 
1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için hepsinin muhammen bedeli iki ,.-aa 

7etıniş dokuz bin iki yüz liraya balit olan altı yüz doksan sekiz bin kilo 
'1i:ır eti komisyondaki ıartnamesi mucibince 14 eylfil SKO dan itibaren on. 
beı; gün müddetle kapalı olarak eksili mi,.e konulmuıtur. 

2 - Hepsine birden teklif melı:tubu wrild.iği gibi yüz 7etmi1 ~r ton
dan ibaret üç parça ve doksan sekiz, ııd<sen bir tondan ibaret birer parça 
cem'an beş parçaya ayrı, ayn teklif mejdubu verilebilir. 

3 - Hepsinin muvakkat teminatı yirmi bin dol<Uz yüz kırlt, yüz yelmil 
tlçer tondan ibaret parçaların her birinin muvakkat teminatı ı..., bin dokuz 
yüz doksan, doksan sekiz tondan ibaret parç.a..nın muvakkat teminatı iki 
bin dokuz ytız kırk, ve seksen bir tona •ait parçanın teminatı ild bin dokuz 
yüz kırk ve sekseıı bir tona alt parçanın tem:inatı iki bin dört yüz ot.uz 
liradır. 

III-- YAZAN : M. Sami Karayel -lı-.•l/lldl 
KANUNİ SÜLEYMAN 
VİYANA KAPILARINDA 

himmini ~al e1ımiye çalıştı. Mu
vaffak olunca <> dahi (Sava) neJı.. 
rini ııececek, Belı:ıradın karşısın
da bulunan (Semlin) önünde Pi
ri ııaşa ordusile birleşecekti. 

4 - Şartnameler Tümen l~azımı ve tilı:nen sab.n alma komisyonu An
kara ve İzmir levazım Am.irllklerinde her gün Körül.ebilir. Ve arzu eden

lere 14: lira be.del mukabili verilebilir. 

5 - İhalesi 2/1. Teş'.in/940 . çarşaınba ııünü saat 15 de Beykoz Halk 
Partisi binasında yapılacagmdan ıst.ekliler kanunen ibraz edecekleri vesika
larla birlikte teklit mektuplarl.Ill ihale günü saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri uan olu.nur- (8424) 

Tefrika No. 6------1 

dü. Ferhat Paşa Anada!~ askeri 
ile hemen Rumeliye geçtı. 

Kanuni Süleymaf! da kapıJrıl~ 
larile hareket etti. lş geniş, vası 
mikyasta takip olunuyordu. 

Kanuni or<lusile sağda Se -
ımendreyi' n.erkez ittihaz ederek 
Tunayı gecti. 

Kanuninin maksadı, Belıırad 
kalesini Macaristandan tecrid et

. mive :matuftu. 
Kanuni veziri.ii.zamına su em 

ri vermişti: 
- Lala, Semendreyi merkez 

ittihaz ederek iki cenahlara hil
cuım et-mek Belgradı yalnız bı
rakmak lazımdır. 

Veziriazam Piri ııaşa, aldığı 
emir üzerine düşn1anın iki ce
nahına tecavüz etti. Ilelı?radl 
Macaristandan tecrid ebıniye te
şebbüs eyledi. 

Rumeli Beylerbeyi Ahmet pa-
1111 solda ~- mevkıii Wlı-_ 

Bu veç:hile Belgrad 'her taraf
tan muhasara ve tazyik altına a
lınmıs <ılacaklı. 

Fakat, Ahmet paşa Ruımeli as
kerile (Şabaç) ın fethini bir tilr
lü basaramıyordu. 

Kanuni, Ahmet paşanın bece
riksiz hareketini _görünce der -
hal ylirüdü. Bizzat kumandayı 
ele alarak muva!ffakıyetli bir hü
cumla Şaıbaçı zaptetti. 

Sa!baç zaptclunduktan sonra, 
tahkim olundu. Kurulan muaz
zam bir köprü vasıtasile hemen[· 
Sava nehri geçildi. Arlık Türk 
as~erleri merkezi Avrupaya ~ 
ru yol almışlardı. 

~kası vu) 

Beykoz .. tümen ıatınalma komisyo~dan -
l - Aşağıda müfredatı, miktarı, tnuham:men bedeli ve muvakkat te

minatları ile ihale gün ve saatleri yazılı sade yağı 18 eylW 940 dan itibaren 
on be§ gün nıüddetle ve kapalı zarfla ek.siltmiye konuimuŞtur. 

2 - 63360 kilodan ibaret kısma toptan teklif mekutbu verildiği gibi 21121 
kilo olarak üç parça halinde de teklli: mektubu verilir. 

3 - Isteklilerin kanuni vesikalarile birlikte teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir sa.at evveline kadar Beykoz Halk Partisi binasındaki aske-
tl arttırma ve eksiltme komisyonuna vermeleri. (8651) 

MU.tarı Mahammen l\L TemUıalı İhale riinü 
Clruıl Kilo bedeli Lira ve tarihi Saati. -<Sade yağ 113360 79200 5250 9 ı. Teş. 940 çarşamba 15 
Üç parça oldubda 
her biri için> 21120 28400 1980 9 1. Teş. 940 çarşamba 11 
Sade yağ 211:ıe 26400 11130 11 1. teıı. 940 cuma 15 
ı;acıe yal! ıu• »fPl MliO 14 L tes. 940 p. erte.i .15 
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istan~ul levazım. Amirliği .. Satınalma Komisyonu il.anları 
< -

Mn.ıan 

A.dd 
l'alunl.n b<dell İlk t•mlnalı 

Lira Li.ra K.r. 

1,972,000 
13,195,000 

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

YukarKl3 yauh iki lcalrm madrnl dt.iğme 18/9/940 çarşamba günü Silat 

l~,30 da Toph0tnede ı~t. Lv. Amırliği iatın alma komi~yonunda pazarlıkla 

eatm a.J.macakur. İ.sıeklilerin kanunt \'e~ikitlarile belli saıutte komisyona gel-
pıelerı. -. (362 - 8461) • 

2000 kilo lwmap 12,000 kilo bal
yc ıpi pazarlıkla satın alınacaktır. 

lhaleaı 18/9/940 çarşamba gıinü sa
at 14 de Tophanede lst. Lv. Amriliği 
satın alına komisyonunda yapılocak
lır. Tahmin bedeli 15,300 lira UJı: te
minatı Jl47 lira 50 kuruştur. NO
numeleri komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni \.--csikalarilc belli 
1iaatte komisyona gelmeleri. 

(365 - 4861) .... 

deli 640 lira ilk tcminilh 4:8 liradır. 

Nuınunesi komı~yonda görülür. is
tekWerin kanuni vesikalarilc belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

A.ıe' 

200 Foı,er tüpü 

(360 - 84Ş9) ... 
500 Lastik damlalık 
200 Makas adi 
100 Mablak demir 
JOO İspati>! çelik (mablak) 
200 Kü\et sırh dort k~e 
200 Küvet sırlı mudevvcr 
1(10 Kulak şırıngası 

f IstanbuJ Kız Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

Beher 
kilo 

tahmin tık 
Erzakın cinsi 

Muallim 
kı•mı 

Miktarı 

Pansi11on 
kısmı 

miktarı bedeli teminatı EksHtme şekli qün t'e saat 
~~~~~C,_~C,_~~~-

E!:mek 24000 2244 10,75 

Daı'!lıc eti 4444 525 58 
Kuzu eti 646 113 45 
Sığır eti 455 50 36 

211,59 

255,02 

20/IX/1940 cuma günü saat 
10.30 da arık eksiltme 

20/lX/1940 cuma günü saat 
11 de acık eksiltme 

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

Toz şeker 2550 380 36,50 20/IX/1940 cuma günü saat 
:..:K:..:e:..:sm __ c_s"-e_k_e_r ______ ..:l..:83.:.0:_ ___ .:..75:_ _ _::_40:_ __ _.::13:.:7~,36::_ _ _:1::1,:.30::...::d.::a_:a::cık eksiltme 

Pirine BUTsa 
Bulgur 
Nohut 
Kuru fasulye calı 
Kuru fasulye barbunya 
Yeşil mercı.mek 
KJrmızı mercimek 
Asurelik buitday 
Beyaz pevnır 
Kaşar peyniri 

Un ekstra, ekstra 
Pirine unu 

• 

.1500 
173 
23l5 
965 
400 
250 

70 
90 

400 
300 

450 35 
40 13 
50 20 

130 27 
30 18 
40 23 
10 l8 
20 • s 
80 4~ 
45 75 

108 15 
15 22 

U71!9 

20/IX/1940 cuma ııünü saat 
14 de acık eksıltme 

23,600 kilo tavuk eti, 15,900 kllo 
hınd.ı eti 16/9/940 pazartesi gilniJ sa
at 15,30 da Tophanede lrt. Lv. Amir
liği. saUn alma koın.iryonunda pazar
lıkla saun alınacaktır. Tahmin be
deli 24,470 lira UJı: teminatı 1835 li
ra 25 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda &örülür. istekhlerin kanunJ ve
aikalarlle belli saatte komis,yona gel-

100 Diş pamum.J;n pensi 
100 Port kolon 

50 Hap kalıbı 
500 Ceb·re tel 

ı Makarna iıımikli 
Şehrive muhtelif 
Nişaı;ta 

1445 
50 

415 
190 

85 
80 

90 28 
40 28 
15 25 37,50 

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

nıelerl. (353 - 8404) .... 
8944 kilo kadar vakcte alınacaktu. 

Pazarlıkla eksiltmesi ı 9/9/940 per -
1<0Jnbe ıünil sat 14,30 da Tophanede 
Lv. Amlrliıii satın alma komilyonun
da ;vapılacakbr. İstekWerin kanuni 
veaikalarile belli saatte komişyona 

celmelerl. Tahmin bedeli 26,161 lira 
20 Irurıqtıır. (389 - 8569) .... 

On bın kilo kadar Sarı vakete a
lınacakb.r. Pazarlıkla ekiiiltınesı 

19/9/940 perıenıbe günü saat ıs de 
Tophanede İsi. Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yt1pılacaktır. Tah
min bedeli otuz bin liradır . .İstekli
lerin belli saatte komısyona gelme-
leri. (370 - 8570) 

* GOOO kilo sarı sabunlu kö.,clenin 
pa:ııırlıkla ekslltınesi 1919/940 per
;:embe günü saat 1,4,45 de Tophane
de Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
19,200 liradır. :bteklilerin kanuni ve
aikaJarile belli saatte komjsyona &el-
melerL (371 _ 8571) 

• 
17 adet 4X8 branda ew• örtüsü 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
19/9/940 perşembe g\inü ııaaı 16 da 
Tophanede Lv. Amirüıl! satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İstekli
lerin geti.receklffi nOmunelerden be
.tenilerek: alınacağından tem.lı:ıat ve 
nümunelerile beraber belli saaıte 

komis,yoııa reJmeleri. (376 - 8576) ... 
Beı mU:ron adet b\)yillt madeni dilt

m<:11ın pazarlıkla ekailtm.,,; ı7/9/940 
oa4 gfinü 18at 16 da Tophanede Lv. 
Amirli#i satın alma komisyonunda 
7apılacalrtır. Tahmin bedeli 8000 li
ra ilk tem.Jnatı 600 liradır. Nilmune-
11 komilyonda ıörülür. İsteklilerin 
kanuni vesikalarıle belli saaıte ko-
mls;yona ıelıneleri. (373 - 8573) ... 
600,000 adet buz mıhı ahnacakb.r. 
p_,.l.ıkJa ekailtme:;ı 16/9/940 pa
uırtesi gWıü saat 14,30 da Top-

ha0t:de Lv. Amirliti ıatm alma ko
misyonunda 7apılacaklır. Tahrnln be
deli 5250 lira ilk teırunatı 393 lira 
76 kuruıtur. Nümuneleri komisyon-
da ıiınıhlr. (347 _ 8323) 

• 50,000 adet köprülü memeli çen -
gclH loka alınacaktır. Pazarlıkla ek
aillm .. ı 16/9/940 pazartesi günü sa
at 15 de Tophanede Lv. Amirlıği sa.
tın alına komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1250 lira Cilk temi
ı::ıtı 93 lıra 75 kuruştur. Nümunesi 
koınısyonda &örülür. (348-8324) 

* 200 adet yag tava ı alınacaktır. 

P .. ı.arlıkla ekSJltıne:s1 16/9/9-10 pa
z..ırtesi gunu sauL 14 de Toµh;ınede 

L\.. Amırhg1 satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahn.irı bt!dt!li 
800 lıra ılk teminatı 60 liradır. Nu
ınunesı kunüsyonda gorulür. 

(351 - 8327) 

Kilo 

468<6 Pençelik Avrupa köselesi 
228 Pençelik yerli köaelesi 
Yukarıda ya.zı1ı kösc1e~r.in pazar

lıkla ekslllmeoi 19/9/940 perı,embe 
gunil saat 15,15 de Tophanede Lv. 
Amirliği tın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 13,451 li
radır. İ~teklilerin belli saatte koınis-
yona ıelmeleri. (377 _ 8577) 

+ 
Z0.000 adet çenber toka ı alına

caktır. Pazarlıkla ek!'ıltmesi 18/9:94.0 
çarşamba gilnü saat 14,30 da Top
hanede Lv. Amırliği satın alma ko
mi~yonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli JGO lira kat'l teminatı 24 li
radır. :ıJtimune.ti komlsyond l gorü
ltir. İı;tekJilerin belli saatte komiıı-
7ona ıelme~ri. (361 - 8~60) 

* ro.ooo adet cenber toka•ı alınaca)c-
tır. Paıarlıkla eksillmesi ıS/9/940 

\;JTŞ.;&mba ,nnO saat 14,30 da Topha
nede Lv. AmirJıl1 ıatın alma ko
nuı.·yonunda yapılacaktır. Tahmı.D be-

200 GOz kadehi 
500 Defter. Turnesol k5ğıaı 

Yukarıda yazılı 14 kaleın aıhh! 

malzeme 19/9/940 perşembe günü 
saat 14 de To..,h...ıııe:de Lv. Amirliği 
satın alma koını yonıında pazarlık

la satın alınacaktır. Tahmin bedeli 
2750 lira ilk teminatı 412 lira 50 ku
ruştur. Numllne ve evsa!ları komıs
yonda görulür. isteklilerin belli sa
atte komisyona ıı:;>elcri. (368_8467)

1 Sentinel markalı buhariı kamyo
nun taınirinin ik1nci keşfı mucıbin

ce pazarlığı 16/9/940 pazartesi gunü 
saat 15,45 de Tophanede Lv. Amırli
ği &atin alma konılı:>yonunda yapıla
cakb.r. Keşi! bedeli 300 lira kat'l 
teminatı 4S lıradır. İsteklilerin belli 
saatte koırusyono gehueleri. 

(359 - 8458) 

* Bir adet Scvrole kamyonunun mo-
tör, maluoe ve kart>seri tamir ettiri
lecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 16/9/ 
940 pazartesi günü saat 16 da Top
hanede L\·, Amirliği satın al:na k()
m.isyonunda yapılacaktır. Keşit be
deli 500 lira ilk teminatı 37 lira 50 
Jıaıruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülür. lsteklilerin kanunl vesika
larHe belli saatte komıı-yona gel -
meleri. (357 - 8456) 

* Boş yağ, peynir, salça teneke& 
Adet 

888 Topkapıda AfaJtepc askerf lisesı 
500 Yıldızda Nakl!ye ve motörlü 

birlikler okulunda 
1388 

Yukarıda yazılı 1388 adet boş tene
ke satılacaktır. Paz.arlıkla arttırması 

23/9/940 pazarte:;ı günti saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacakt.ır. Tahmin 
bedeli 41 lira 84 kuruş olup istekli
ler tenekeleri okul kilerınde göre -
oeltler ve mal bedelini muhasebe vez-
...,.ine yatıracaklardır. (367-8466) 

* 750 adet katlanır demir karyola a-
lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20/9/ 
940 cuma &ünü saat 15 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da ;yapılacaktır. Tahmin bedeli 16,500 
lira ilk teminatı 1237 lira 50 kuruş
tur. Nümunesi komisyonda görulü.r. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile belli 
.aatte komiS)"ona gelmeleri. 

(352 - 8403) 

Atlası verilmek suretile 9 adet alay 
sancatı yaptırılacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 20/9/940 cuma günü saat 
14,30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 945 lira illıi: teminatı 

70 lira 87 kuruştur. Malzeme nürnu
neleri komisyonda &:örülür 

Kil~ 

54,000 Samatı 

77,277 Kuru ot 

(346 - 832l) 

JJarp Akademisi için yukarıda milt. 
tarı yaz.ılı saman ve kuru ot müte
abhld nam ve hesabına 17/9/940 sa

lı günU saat 15,30 da Tophanede Lv. 
AmirUli satın alma komiS7onunda 
paıarlıkla salın alınacaktır. Hepsi _ 

nın tahmin bedeli 7124 lira 81 kuruş 
ilk teminatı 534 lira 38 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. İs
teklilerin belli saatte komisyona gel -
melen. (375 - 8575) 

* 500 kilo kınnap, 3000 kilo balye 
ipi pazarlıkla satın alınacaktır. iha
Jul 18/9/940 çarşamba günu '8at 
14 de Tophanede Lv. Amirliği ~atın 

alma komi~yonunda yapılacnktır. 

Tahmin bedeli 3825 lira ilk teminatı 
286 lira 87 kuruştur. Nümuneleri 
komi~onda görülür. İsteklilerin bel· 
lı saatte koınisyon:ı gelmeleri. 

(366 - 8465) 

* 1000 kilo mühür k .Jrşunu ah~ac-nk-
lır. Pazarlıkla ek-.ltm.SI 18/9/940 
çarı;amba ıünü SJöt 15 de Tophone
d~ LY. Amlrliiı ı;~tın alma komisyo
ounda 7apılac~kur. Tahnıın bede-

lrmık 

Yumurta 11195 

30 20 

1316 2 18,77 20/IX/1940 cuma günü saat 
15,30 da acık eksiltme 

Tavuk eti 
Hindi eti 

650 adet 80 edet 70 
70 • 150 

20/IX/1940 cuıma günü saat 
16 da acık eksiltme 425 • 94,01 

Sade yağ 
Tere yağ 

Zeytin yağ 
Zeylin ta.ıesi 
Sabun 

St:t 
Kascyoğurdu 
Silivri yoğurdu 
Kaymak 

Kavrulmus fındık 
t.;ekırdeksiz üzüıl)'> 

KW'u incir 
Ceviz içi 
Kuru kayısı çekirdcksa 
Elma Amasya 
Elma Gümüşhane 
Ayva 
Portakal Dörtvol 
Portakal Alanya 
Mandaline Rize 

1570 
175 

1325 
425 

1135 

2500 
3750 
1500 
100 

680 
740 
630 
4JO 
500 
660 
600 
z;ıo 

4550 
400 

1000 

250 135 
25 145 

165 60 
60 30 

120 38 

220 14 
375 6 
300 20 

40 120 

100 58 
85 23 
80 20 
70 46 
70 96 
90 23 
80 15 
35 9 

M5 3,50 
100 4,50 
200 2 

206,02 

111,48 

86,72 

181,36 

20/IX/1940 cuma günü ı;aat 
16 da acık eksiltme 

24/IX/1940 salı r.ünü saat 
10,30 da acık eksiltme 

24/IX/1940 salı günü saaı 
11 de acık eksiltme 

24/IX/1940 salı ııunu !aat 
14 de acık eksiltme 

• 

Krinlc maden kömürü 150 Ton 50 ton 1600 240 24/IX/1940 salı ııunu saat 
15 de acık eksiltme 

Manııal kömürü 2000 ikilo 00 6 24/IX/1940 salı ııünü saat 
15,30 de açık eksiltme Odun Gürgen 60 çeki 20 380 

Odun meşe 40 • 10 435 
.:..::.:.:.:...:::..::.:.::...~~~~~~~~~~--= 

48,11 

Yas sebze 44 ik.alcm 25133kilo 28501 adet ve 4508 demet 225,69 24/IX/1940 salı günü saat 
16 da acık eksiltme 

l - İstanbul Kız ö,i!retmen okulunun muallim ve pansiyon kısımlarının yukarıda miktar ve be
her kil-O ve adet ve tahmin bedellerile ilk teminatı ve eksiltme saatleri hizalarında ya.zıh yiyecek 
ve yakacaklar acık eksiltmlye konmustur. · 

2 - Eksiltme İstanbul BeyoA'luııda İstiklal caddesinde Liseler Muhasebeciliitinde totılanan ko
misyonda yavılacaktır. İsteklikrin ilk (<,minatlarını belli ııün ve saatten evvel Liseler Muhasebeci
lii!i veznesine vatırılarak teminat makbuzlarını ve 1940 senesine ait Ticaret Odası vesikalarile bir
JiJ<te koınisvona ııelmeleri. 

3 - İsteklilerin sartnameyi okul X!aresinden görüp ok.uvabilecekleı'i ilan olunur. (8240) 

ZAYİ - 4212 numaralı şoför 
ehlivetnamemi, karne ve mua -
vene cüzdanımı zayi ettim. Ye
nilerini alacağımdan eskilerinin 
hükmü yoktur. 

2289 numaralı oto sahibi 
Naim Kartal 

li 480 lira ilk teminatı 36 liradır. 

Nümunesi komisyonda görülür. is
teklilerin belli saatte komisyona eel-
meleri. (358 - 8457) • Bir adet basta arabası ve be~ adet 
şezlong alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 25/9/940 çarşamba günü 
saat 14 de Tophanede Lv. Amlrllğl 
ıtahn alma komsiyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 195 lira ka\'i lk
minalı 29 lira 25 kuruştur. Şartncı;

mesı komisyonda görüllir. İsteklile -
rin beJ:i liaatte komisyona gelnıe-

lerı. (387 • 8670) 

* Kııleh askeri lu.esının kalori!t:r 
tamırinin pazarlıkla c~:;ıltınesi 

2419/940 salı gunu saat 15,30 da Top
hanede Lv. Amirliği saun alına ko
misyonunda y~pılac;.ıklır. Ke:i1' be
delı 999 lira ilk tem.inatı 75 liradır. 

İsteklilerin yüksek mühendia veya 
kaJorJ.(er mütehas:!lSı olması şaı·t-

tır. (388 - 8871) 

* 8300 ton bulday Jurdırılacatlır. Pa-
=l.ıkla eluiltmeai 20/9/940 cwna 
günU saat 16115 de Tophanede iıı.. 
Lv. Amirliif salin alına kom1'yo -
nunda yapılacaktır. Tahmin bedelj 
•t,369 lira 32 kuruş. İlk teminaU 3327 
lira 70 kuruştur. Şartnamesi k.omia
yonda ıorUJur. İsteklılerin kanun! ve
sikalarile belli saatte komisyona e:el-
melerL (386 - 8669) 

* Adel -T9,694 Matra perc;in çivisi 
77,694 Matra perçin Pulll 
Yukarıda ırnktarı yc.ulı iki kale

mın pazarlıkla eksillmesi 18/9/940 
çarıamba gıinü saat 16 da Tophanede 
Lv. Amırliğı satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 3140 
lira 91 ku~ ilk teminatı 235 lira 
57 kuruştur Nümuneleri komisy.onda 
görülür. İsteklilerin kanun! veslk.a
larae belli &:ıatte komisyona ıelrne-
leri. ı:n~ - 8574) 

'ODEON 
Yeni çıkan plaklar 
Mustafa Çağlar 
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Refik Başaran 

ULU_ KAVAl' - Ürgüp şarkisı 
liESI BAÔLARI - Ürgüp havası 

Güzel Sonatlar Akademisi Talebe 
kayıt ve kabulüne başlıyor ........,. __ _ 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlügünden : 
1 - Akademi ıubeleri için laleb• kay>t ve kabulüne 18 E;rldl 1940 tari

hinde baflnnacak ve E;vlQl aonunda kayı\lıır kapanacaktır. 

2 - Akademi yüksek mlmarl ısubesine lise olııunlut mezUllları, reomı. be 
ykel, Türk tezyini aan'aUan ve 'tezyini aan'at pıbelerlne orta mektep me
zunları kabul olunur. 

S - Şubelere yazılmak üzere müracaat edenlerin tAbi oldııtlıın kabul 
yoklamalarının 7apılacaiı ıarlhler 18 J:;vllllde akademi dahilinde ilAıı 
edilir. 

4 - Taliplerin müdde\i zarfında akademi müdürl\.ıtüne bi:r ;,,tida ile 
müracaatları, kendilerine 1dare tarafırıdan verilecek beyannameyi doldur
maları Ul.zımdır. İstıclaya bai!aımuw icap eden vesikalar ~onlardır. 

a - Beyan.name. 

b - Nüfus ve hüviyet cilzdaıunın taad.ikll sureti. 

c - Slhhat raporu ve çiçek aşw teblı<lelııameol cReeml doktorlardan a
lınmalıdır> 

d - Resmi lahsil vesikası <Aslı>. 

e - Hüsoilhal kiiıdı .Mekteplardea bu ııene mezuıı olanlarda.n isto
me.ı>. 

ı - 12 tane karton•w: w.ikahk foioÇaf cAlmrıilıılll oım.n.Jıdın. 

5 - Fazla tafailit almak lste:renler Akademi İclııtts!oe ınüraeaat etme
lidirler. 

8 - htanbul haricinden mW:acaat edenlerin 'ftalkalanJıı taahhüUQ ola
rak ıöndermelerl llzımdır. Bu ılbilere veslkalan tlıınaın oldntu takdirde 
;voklama tarihleri bir mektupla bildirilir. Tal•p vuk\ıuncla matbu be;vıuma-
meler posla ile &önderılir. 4389> 

Bu al şam 

14 - .Eli l..uL 19411 _ .. 
BOYOKDERE BEYAZ PAR K'ta 

Güzel yaz gecelerine veda 

Münir u reddin Ark::aşları 
940 JBz gecelerini kapııoruz. Ayni zamanda ROZEL kadın orkcs
tr~t.:ının '\'eda mü-.;aınl'resi: 1\Ia,·alarınızı ev\"~lden tutabilirsiniz. 

Tel: 32 - 43 

Devlet Demir yollan U. MUdürlüQünden 
Bir yıl itinde İzmit depcsu namına gelecek o]an takriben 5000 ton 

maden kömürünün 3700 tonunun İzmite ve 1300 tonunun da Adapazarın
da vagonlardan yere indirilınesi ve ayn1 miktar kömürlerin yıne ayn1 yer. 
lerde yerden makine ve icabında vagonlara yÜkletilme işlerj açık eksiJt
me suretile 20/9/940 tarihine müsadit cuma günü saat 15 de H. Paşada gar 
binasında 1 inci işletme komisyonu tarafından münakasası yapı1acaktır. 

Muhammen bedeli: Beher tonun yüklenmesi 4.5 ve indirmesi de 40 
kuruŞtur. 

Eksiltn1iye girmek jstiyenler kanunun tayin etUfj vesaik 
ınuvakkat teminatlarHe bjrlikte eksiltme eünü tayin edilen 
yona müracaatları. 

ve 425 liralık 

s.aa tte komis-

Bu jşe ait şartnameler komisyondan ve İzmit deposu ile 
istasyon ~efiiğinden parasız olarak verilir. 

Adap".zan 
(7931) 

L•yli 
ErlceJı r 

Takalmde 

Yeni Kolej 
İLK - ORTA - LİSE 

Sıraselviler 86 - YENi 

N•h•ri 
Kız. 

AÇILOI. 
Müdürü - Eıki Şi{n Terakki Direktörü M. Ali H=et Kırca. 

Hususivetl<.ri: YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİ.NE geniş 
mikyasta eh•.nıımiyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil 
ederek tale1,esinin çalışma ve inkisafı, sıhhat ve inzıbatı He 
yakından .ılakadar olmaktır. Mektebin denize nazır kalörifcr
li tenefh!hane ve iimnastikhanesi vardır. Her gün saat (9 
ile 18) arasında talebe kayıt ve kkbul olunur. Telefon: 41159 

Beykoz tümen sabnalma komisyonund•n 
ı - ~ğıda jhale günü ve ~aati ile muhammen bedel. ve muvakkat 

teminatı yazılı iki kalem yem kaph olarak 18 eylül 940 dan itibaren on 
beş gün müddetle e1csiltmiye konulmuştur, 

2 - İsteklilerin ihale ~aatinden bir saat evveline k.ıdar tcklJt mektup· 
!arını kanuni vesikalarile birlikte Beykoz Halk Partll;.ı bınasındakı a~ker1 

arttırma ve eksiltme komisyonwıa vermelerL (8652) 

Cinsi 

Yulaf 
Yula! 

Ton 

550 
1100 

Uuhammf'n 

'edeli 
Lira 

35750 
71500 

Mavakka.& 

teminatı 

Lira Saat\ 
İhale 
ıünü 

21183 
4825 

15 7/1. Teş. 940 
18 7 /J. Teş. 940 pazartesi 

j inhisarlar Umum MUdürlUQUndaı 

Cl.nsl 

Elektrik kaynak 

Yüzde 7,5 
Muhammen B. Temınaı 

Miklan Lira Kr. Ura Kr. 
EksUtme 
6ekll Saati 

cıhazı 1 adet 1400 - 105 - A~ tk. 14 
Muhtelif cins fırça 13 kalem 1000 - 75 - > > 15 

I - Şartname ve fırça numuneleri mucibince ;yukarıda cbıs ve miktan 
yazılı 2 kalem eşya açık eksiltme usulile satın alınacaktır . 

11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme eeJtil ve sa• 
alleri hizalarında yazılıdır. 

lll - Eksiltme 27/lX/940 euma g!lnU hizalarında yazılı aaaUerde Ka
bataşta levazım ve mübayaat fUbetıİlldeki alım koınlsYonunda ;vapılacaltb.r. 

JV - Şartname ı;ilzü ıec;en şubeden parasız aıınabile<:eği cibl fırça 
nümuoeleri de görülebilir. 

V - Elektrik kaynak cihazına cir ecek~r ,arına menin 8 inci madde
sinde yazılı vesikalarile tayin olunan eün ve saatte yüzde 7,5 eüvemrıe pa .. 
ralarile birlikte mezkllr komis,yona müracaatları. (8601) 

, Irak Tebaasına 
'.'.""" 1922 tevellütlü Irak tebaasının ":'1'eri irlı.ımet mua.Y"llesi hak-~ 

"llll:ı~~;;.;~~los;~ş~~~~~~~~~~7J.J 
-

Beyko;ı; tümen satınalma komisyonundan 
1 - Asalı.da miktar, muharntnen bedel, muvakkat teminatları ile i

hale gün ve saatleri yaz.ılı arpa 18 eyJUJ 940 dan itjbaren kapalı olarak ek
ıiltmiyc konulmuştur. 

2 - İsteklilerin kanun! VC$.ikalarile birlikte tek.lif mektupl..ırını ıtuıle 
aaatinden bir saat evevline kadar Be)'koz Halk Partisi binasındaki n ke-
rl arttırma ve eksiltme ko.nıisyonuna vermeleri. (8653) 

lllab&mıııeıı llnnkkat 
Miktarı bedel temlnal ihale ~i!nil 

Cinsi Ton Lira Lira ... tarihi Saal 

Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 

uoo 
1100 
1100 
1100 
1850 

82500 
71500 
77000 
7700j) 

10725ıl 

5375 8/l. Teo. G40 salı 10 
4825 9/J. T<1. 940 çaqamba ıo 

5100 10/1. Tev. 940 perıembe 10 
tilOO 12/1. Teş. 940 cumarl .. i ıo 

6813 14/L Teıı. 940 pauırtesı 10 

1_ı_s1_ı_N ı_u L_B_EL_E o_ı Y_Es_ı N_DE_N ... ·I 
3710 IS1l11 lle!edi;ve lıstlmlAk lı:uı""'1!la tevfikan ı.tımliıklnin umumi 

11161!aaUere ll18Un.IU8u tasdik edil.ip mezlrilr kanunun 8 inci maddesi mu
cibince (15860) lira ~mel takdir edilmiş bulunan Yeni camide Çelebioe
lıı ,t.Ueddin m•halleııınin yeni cami ııvltuunda kadastronwı 384 üncü• ada
j111lda U.5 ı>arsel ve eııki 70 yeni 78 kapı No.lı Boğcacı hanı ve melhalin
deki dilkkilnın tapudan alınan taaarrut kaydında 21/27848 hissesine sahip 
Mubkldin ve 21/27648 bissesine sahip Seiife ,.e 39/8/27848 hlıısesine sahip 
l"brahim ollu Hacı Omıan veresesi.ne bu kıymet tebliğ edilmek istenilmıı 

loe d~ lkanıetdhı t.osbit edılemediği. ubıtaca yapılan tahkikattan anlaşıl
pı.ış olmakla 3710 ayılı Bledi;ve ıı.t:nıWı: kanununun 10 uncu maddesne 
terllkan lcabederı tebllt varakalarmın haritııs1le birlikte bir nU.hasının bu 
hana diter nüshasının ait olduğu Belediye dairesine 'Ve a üncil nilsh3 ınlll 
da umuma mahaua mahalle :111 ı!in müddetle talik edildiği ll~n olunur. 

' (8891) 

T oph•nede Saraç Evi Md.den : 
lt.ayseri dikim evi içi.o imthanla bir ·aaraç \'e bir çadır ustası alınacLtğın

dan taliplerin aşağıdaki vesaikile 26/ 9/ 940 elınüne kad•r Topbaoede saı aç 
evi mildtlrlü!line ınilracaatları. • 

1 - Dilekçe. (kaç ktın11 ;vevml,Jt ile blip olduğu yeıılacaklır.) 

2 - Htisnllhal k~Aıdı. 
3 - Al• I<Atıdı. (1055 - 8672) 


