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Başookiltmizin dün ziııaTet .... - .. 
Havacıhğımızı kov-_ 

vetlendirmek için 
Bu11iın 11ayr•I o• f•

aliyfll/erimi:ı:i, f•Jtı'ltôr

lılıl•rımızı 10 mi•Iİ •rf· 
tır•n büyült bir h•ml• 
yapm•lı m•cburiyetin• 
J•yiz, l>aRun için Je 
h•men h•relı•t• 11•çmcı· 
liyis. 

Y axan: ABID!N DA VER 

A !manya ile İngiltere a
rasındaki ha\:a barbi~in 
aldığı şekil, havacılıgın 

artık bir bedahet olan büyük e
hernmiyetini ortaya koy~uştm. 
Hava ordusu, kara ve denız or -
dularına yardımcı bir sınıf ol
maktan çıknuş, kendi başına ay
rı bir ordu olmuştur; hatta, or
du ve donanma ile de yalnızca 
harbedcbilecek bir ordu. l\.lilli 
müdafaasına ehemmiyet veren, 
topraklarını, istiklalini müdaf.a
aya azmetmiş bulunan her mil
let bundan sonra, hava ordusu
nu' mümkün olduğu kadar kuv -
vetlendirmek mecburiyetinde • 
dir. Avrupa harbiııde~ al~na? .en 
mühim ders budur. Bıçbır sılli.h, 
tayyare ve bomba kadar tesirli 
(ıkmamıştır. Almanların o meş
hur ağır tankları, zırhlı otomo : 
billeri, alev saçan ınakinelerı, 
miknatıslı maynleri, denizaltıla
rı, elektrikli torpidoları, hücum 
botları tayyareye nisbetle yar
dımcı birer silli.h halinde kalmış
lardır. Cesur, fedakar, iyi yetiş
tirilmiş bir bava filosu, en ağır 
tanklardan mürekkep bir zırhlı 
tümeni bile imha edebilir. Nite
kim büyük Alman taarruzu es -
nasında, Alman zırhlı birlikleri
nin ağır tanklarını, topçudan ve 
lağımdan ziyade, müttefik hava 
kuvvetleri ağır zayiata uğrat -
nıışlardır. Eğer mayısta Alman 
taarruzu başladığı zaman, müt
tefikler havada hakim olsalar -
dı, bu t~arruzu kırmağa ve dur
durmağa muvaffak olurlardı. 
Yıldırım harbini, en ziyade, yıl
dırım hızıyla hareket ed~n .tay
Yareler yapmışlardır. Beşıncı ko
hın scnelerdenberi içinden ke -
nıirdiği Fransız ordusunu, bun
lar yıkmışlardır. 

Şinıdi İngiltereyi, bir Alman 
ihraç hareketinden koruyan da 
İllgiliz hava ordusudur. İngiliz 
avcı ve hafif bombardıman tay
Yatelcri olmasaydı, Alınanlar, 
Büyiik Britanya adasına çoktan 
~ıknıış bulunurlardı. Dönkerk 
muharebeleri, 300,000 kişilik biJ, 
ordunun vapurlara bindirilmesi
ni ve İngiltereye çıkarılmasını 
temin eden İngiliz hava ordusu
~~n yüksek kudretini l!ÖSterdiği 
ıçın, Almanlar, hemen Ingiltere
Ye taarruz edememişlerdir. Böy
lece Ingiliz havacılığı, ingiltere
Ye müdafaa hazırlıklarını ikmal 
edebilmesi için (Ok kıymetli va· 
kitler kazandırmıştır. 

Bava ordusunun lüzum ve e
henımiyetini gösteren bu yakın 
misaller, herkesin gözü önünde
dir ve tanareciliıl;in kudretini, 
artık iki kere iki dört eder gibi 
münakaşa götürmez bir realite, 
bir bedahet haline sokmuştur. 

Bu riyazi bedahet karşısında, 
bize düşen, havacılığa, bugüne 
kadar verdiğimiz ehemmiyeti ve 
•arfettiğimiz gayreti 10 misli art
tırınaktır. Bunun için, hükume
tin de, milletin de yeni hamleler 
yapması şarttır. Halkımız, hava
cılıfın ehemmiyetini anlamıştır. 

ı ArkcS'l 3 üncü ıaııfada) 
ABİDİN DAVER 

'fTALYANLAR" LOR~LAR KA.:. 

Suriyedeki hava MARASINA .. BI ~ 
meydan ve deniz- BOMBA DUSTO 

ve tetkikleTde bulunduklan EgJcişehir Şeku tabTikıısı .. 

Basvekil Eskisehirde 

altı ıann ı istediler 
Suriyedeki Fransızlar 

General Dö Gole 
llt i ~ a k a hazır !anıyor 

KahiTe, 14 ( A..4~.) - ReuteT 
Ajansına Su.rtııenin $aııanı i
tiınad men1'a1orrndan gelen 
haberlere nu~aran. Sııri11ede
ki Fransızlar <ıittikce qenera1 

de Gau.l!e"e iltıhak etmiye mey- ' 

Şeker fabrikasını ve tay- ~r~:ş~";~~:~~;:~d;;;;~ıı!~k7·~-ı 
(Arkası :ı ünrü sayfada) 

yare karargahını gezdi ~Ov YE i LE: 

Başvekilimiz bugün İzmirde TEKZİP EDİYOR 
Eskişehir, 14 (A.A.) - Baş - J 

vekilimiz bugün Eskişehire gel
mişler, vilayeti, mevki komutan
lığını, belediyeyi ve Partiyi zi -
yaret ettikten sonra şeker fab -
rikasında tetl<iklerde bulunmuş-

!ardır, 

Öğleden sonra tayyare karar -
g-ahında 1eftişlerde bulunan Baş
vekilimiz 19.25 de Afyon istika
metinde seyahatlerine devam et
mişlerdir. 

MAAPIF VEKALETİNİN TEBLIGi 

Mektep kitapları 
sevkiyatına başlandı 1 
Bütün vilayetler 11 gagınevi / 
mıntakasına taksim edildi 

Ankara, 14 (A.A.) - Maarif 
Vekilliitinden bildirilmiştir: 

Maarif Vekilliği okul ders ki
taplarının vaktinde ve kolaylık
la memleket dahilinde yavılına
sını kolaylaştırmak üzere buııü
ne kadar mevcut olan satıs teş
kilatını ııenişletımiş ve satış u
sullerini ve iskonto nisbetlerini 
alıcılar lehine ·basitleştirmiştir. 

Ankara, İstanbul, Diyarbakır, 
ve Erzurunıda ııeçen yıl açılmış 
olan yayınevlerine ilaveten İz~ 
ımir, Afyon, Adana, Antakya, Sı
vas, samsun. Trabronda birer 
vayınevi açılmaktadır. Okullar 
derse başlamadan bu yayı~evlı; 
rinde de, bölııelerıne dahıl V1-
~~~~~~--~ 

AK DENİZDE 
i.... . . 

6 Fransız harp ge .. 
misi nereye gidiyor 
Bu yeni gemiler Ce
belütta nk açıkların

dan geçtiler 

18.yetlerin ihtiyaçlarına yetecek 
kadar kıtap satışa arzedilecek _ 
tir. Devlet Deıniryolları idare
sinden kiralanan hususi vaııon
larla kıtaplar şimdiden Yola çı
!karılınıstır, Ders yılı ba$ında 
İstanbul Üniversitesinde de ay
rı bir YaYmevi açılacak ve vük
sek tahsil talebesinin kolay ve 
ucuz kitap .almaları te<min ,;ıuna
caktır. 

Her Yavınevinin bölııesine ay
rılan vilayetler şunlardır 

Ankara Yavınevi: 
Ankara, Kastamonu, Cankırı. 

Yozgat, Kırşehir, Kayseri vila
yetleri. 
. iistanbul yavınevi: istııD'bul 
Izmit. Bursa, Bilecik, Balıkesir' 
Kütahya, Edirne, Kırklareli T~ 
kirdait, Çanakkale, Bolu, iın -
,guMak, Sinop, E>ikisehir, vilayet
lerı. 

Diyanbakır yayınevi: Diyarba
lkır, Binı:ıöl, Muş, Van, Bitlis Si
irt, Hakkari, Urfa, Mardin ~ila
yetleri. 

Erzurum yayınevi: Erzurum, 
Kars, Bayazit, Sivas yaymevi: 
Sivas, Erzincan, Tunceli, Ela - ' 
zil!, Malatya, İzmir yayınevi: Ma. 
nisa. Aydın, Denizli, Mui!la, A-

( Arkası 3 üncil sayfada) 

Romanya Sovyet hıma· 

yesini teklif etmenıiştir 

Romanyada bir resmi 
tebllö netrettl 

'.Moskova, 14 (A.A.) - Tas A
jaıısı bildiriyor: 

Alınan cN ational Zeitunı;> 
ıı:azetesl, •Buna Vestire• ııazete
sir.in bir haberini ikt!bas etmek
tedir. Bu habere ıı:öre, Roman
yanın Moskova elcisi Gafenko 
Vivana hakemlii!i 'hakkındaki gö
rüşmeler esnasında, Romanya 
üzerinde bir Sovyet himayesi te
sisini istihdaf eden bir teklif yap
mıs ve ibunun üzerine Viyana
daki Rumen heyetinin vaziyeti 
tutunamaz ibit hal al!mıştır. 

·Buna Vestire.> ıı:azetesinin 
iN ational Zeitunıı: tarafından ilt
tibas edilen yukarıdaki haberi-

( Arka."' 3 ilncü saufada) 

son lngilterey~ 
taarruz ne zaman ---··----
Almanlar taarruzu yakın 
gösterenlere kızdılar 
Berlin, 14 (A.A.) - Stefani a

jansından: Alman gazeteleri, İn
giliz mabbuatı ile bitaraf gaze -
telerden bazılarının İn..giltereye 
karşı yapılacak son taarruz için 
Führer tarafından tesbit edilmiş 
olan günü .göstermek suretile es· 
ki kanaatlere tekrar başlamış 
olduklarını yazmaktadırlar. 

D. A. Z., bu münasebetle yaz • 
ıınış oldugu bir makalede kasdi 
olarak yalun bir tarih ıı:-Osteril -
mek istenildiğini ve bundan mak
sat, bu tarih geçtikten sonra Al
manların müsait fırsatı kaçırmış 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Hava hücumları 
dün de devam etti 

• 
300 tayyara Londra ba

raj ateşini geçemedi 
Londra, 14 (A.A.) - Dün ge

ce verilen alarm işareti saat 4.31 
de nihayet ıbulınus ve sekiz sa -
at otuz dakika devam etmiştir. 

Hava ve anavatan emniyet ne
zaretlerinin teblii<i: 

Gece zarfındaki hava hücum -
ları bil!:ıassa Londra mıntakasi -
le Galles eyaletinin cenubunda, 
bulunan bir şehir üzerinde te -
kasüf etm~tir. Londra üzerine 
yapılan hücumlar _günes battık
tan sonra başlıyarak gecenin mü
him bir kısmında devam etmiştir. 

Londra ve banliyösünün müte
addit noktalarına bombalar düş
müş ise de ha arat başlıca şark, 
cenup ve cenubu garbi mahal -
!erinde de olmuştur. Müteaddit 
mahallerde ikametgiıhlarla tica
ret evleri hasara uf(ramıştir. Ba
zı yangınlar zuJıur etmişse de 
·bunların önüne geçilmiştir. 

Galles eyaletinin cenup kıs -
romda bulunan bir şehirde, infi
lak n yanı:;ın bombaları bazı ev
ler ve sair binalarda hasarat yap
mıştır. 

Londra. 14 (A.A.) - Bucking
ham sarayının cenup cephesinde 
çalışan üç sobacının hafifçe ya
ralanmış oldukları tasrih edil -
rr,ekkdir. • 

Lordlar Kamarasına, yangın 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

Japonya Hariciye 
Nazırının beyanatı 
iaşe mi.işkülatı var 1 

Amerika ihracatına yeni 
tahdidat koydu 

Tokyo, 14 (A.A.) - Stefani a
jansından: Japon hariciye nazırı 
Matsuoka, Japon tacirleri fede -
rasyonu azası huzurunda gıda ve 
iaşe meselesinden bahsederek Çin 
- Japon harbinin şiddetlenmesi -
nin Amerika ile olan gerginlikle 
ayni zamana tesadüf etmiş oldu -
ğunu ve ayni zamanda havayici 
ıaruriyeden olan ;maddelerin gün
den f(Üne müşkülleşmekte !bulun
duğunu söylemiştir. 

AMERİKA İHRACATI 
TAHDİT EDİYOR 

Vasington, 14 (A.A.) - Stefani 
ajansından: Rw:velt, tayyare ve 
motör fabrikaları için zaruri olan 
malzeme ile tayyarelere lazım o
lan benzin ve sair makine ve ci
hazlar ihracatında diger bir ta -
kım tahdidat ya"Qmağa karar ver
mistir. Bu tedbire Japonyaya ya
pılan yardıma karşı yeni bir ma
nia nazarile bakılmaktadır. Fil -
vaki Japon sefiri derhal hariciye 
nezaretine giderek izahat iste -
ıni.ştir. 

Cebelüttarık, l~ (A.A.) -
Reuter: İngiliz denız makamlar!, 

11 eyliılde 6 Fransız harp gemı
sinin Cebelüttarık açıklarmdan 
şarktan garbe dogru geçmt.> ol -
duklarını teyit eylemektedır. 
Bunlar, Georges Leygue~, Gl? .• 
ire ve Mentcalm kruyazorlerı ı-

Atletizm şampiyonası başladı 

(Arkası J üncü ,<ayfada.l 

MUSEVİLER 
Fransada bazı meslekler
den uzaklaştırılacaklar 
Vichy, 14 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: Hükumetin evvelce 
kabul etmek istemedijı;i ve Fran
sadaki Yahudilerin vaz:y~:ini 
tesbit edecek olan statülerin neş
rı, zannedildiğinden daha çabuk 
tahakkuk edecek gibi ,ııörilnüyor. 
Hükllmete teklif edilen proje, 

(Arkası 3 üncü saııfilda.) Dünkü atletizm şampiyonasından sırıkla yüksek atlama ve seyircilerden bir ı:rup. (Yazısı 3 te) 

• 
t 

. MÜTHİŞ İNGI

. LiZ HÜCUMU 

• 

---··---
Gece sabaha ka
dar devam etti 

Manş sahil
leri tutuştu ! .. 

Almanyada korku ve 
endişe başlamış 

-------
SahilJ.Jıi Jolı.l•r, mcron•-

• !ar ile ıı•mller •lcoler İfinclc 

A!man'Ja1Jı ve Manş sahi!lerini müthiş bombard\1)'t4nlarla ııaka~ 
Jnqiliz hava kuvvetlerinden bir filo ve çok hasar 

gören Hamburq şehrinden bir görün~ ... 

Londra, 14 (A.A.) - Londra
nın Alıman hava kuvvetleri ta
rafından yapılan 'bc.mbardımanı
na, İnı:ıiliz hAva kuvvetleri bü
yü.k bir hava taarruzuna ııe~ -
mek!e cevap vermiştir. 

Filhakika İnııiliz tayyareleri 
d'i.in .gece istilaya bazırlanmıs 

olan Alınan donanmasını, üze -
rinde ı<wbe doi!ru ~nderilen 
kıtaatın nakilleri iCra edilen Al
manYc .ı aki demir yollarını, de
niz inşaat tezıı:filılarını. Fransız 
sahillerinde Calais ile Boulo.l(ne 
arasındaki top batlarvalarını 
'boonbardıman etmislerdir. Brill<
sel civarında bir demir volu mu-

vaffakıyetle bombardııman edil
miştir. Osnabruck'un büyü.k em
tia istasyonunıı da hücum edil
mistir. On vanıı:ın müşahede o
lunımustur. 

Emmerich, Essen, Hamm, Sch
verte'de dahi emtia istasyonla
n lxımbar<lııınana tabi tutulmuş
tur. Emden ve Flessin,_ge'de dok
larda vamıın çıkarılmıstır . 
MANŞ SAHİLLERİ ADETA 

TUTUŞTU 

Londra, l4 (A.A.) - Reuter: 
Dün bütün gece ve bu sabah er
ken, İngiliz tayyareleri, yeniden 
Manş limanlarını bombardıman 

:Arkası J üncü sayfada) 

lzmirde Viyanalı bir 
casus yakalandı 

İzmir, 14 (A.A.) - Türk tebaasından olup Viyanoda doi!an İl. 
yas oğlu Doğan Tuna isminde birisi şehrimizde casu;luk yapm~k 
suçu ile tevkif edilmiş ve ağır cezada mahkemesine ba~lanını~tır. 
Dava giıli celsede cereyan eı,nektedir. -

Rumen Valde kralice-18ULGAR1 S TAN 
1 -

si bu sabah Bükreşte lngiltere hükume-
• 

birlik tine teşekkür etti milli Antonesko 
kabinesi kurmıya çalışıyor •--

iBükrcs. 14 (A.A.) - Stefani A- Doburcanın işgali 21 
jit.:.r::~n J(elmekte olan Ro- eylulde başlıyor 
manya valide kralicesi Helene, Sofya, 14 (A.A.) _ Cenubi Dob-
ibu ~abalı Yuııoslav hudut istas- ruca hakkındaki Bulgar • Rumen 
yonu olan Simbalia'ya vasıl ol- anlaşması, Bulgar hükumeti ıara
mustur. Kraliçe, bir kararname fından tasdik edilmiştir. 
ile tümııenerallilte terfi edilmiş Sobranya meclisi reisi Lo;::nfo -
olan oitlu iı.ral birinci IMişel ta- tof meclisin fevkalade içtimaının 
rafından istikbal edilıınistir. 21 eylfıl sabahı saat dokuzda icr~ 

Yollarına devam eden kralın edileceğini beyan etmiştır. Ayııı 
ve annesi kraliçenin Bükreşe mu- saatte Bulgar kıtaatı cenubi Dob
vasalatları tarihi, yarınki pazar rucaya girmejie başlıyacaklardır. 
sabahı saat 10.30 olarak tesbit e- BULGAR HÜKÜMETİNİN 
dilmiştir. TEŞEBBÜSLERİ 

YENİ KABİNE Londra, 14 (A.A,) - Reuter'm 
Bükreş, 14 (AA.) - Tahmin haber aldığına göre, Bulgar elçisi 

-edild.iitine ıı:öre ıı:eneral Anto - hariciye nezaretine giderek, Dob
nascu, kabinesini gelecek hafta- ruca hakkındaki son itilaf mese • 
nın ilk ırünlerinde kuracaktır. lesinde İngilterenin Bulgaristana 

General bir .milli birlik hükll- karşı almış olduğu sempati vazi
ıııeti teşkiline çalışımak istemek- vetinden dolayı teşekkürlerini bil-

( Arkası 3 iincii ıcıııfo"•l I'.> ·-mi~tir. • 



SAYFA 2 

Büyük Tarihi Tefrik'l: 31 ==~~~~·~ ,,.. o 
Yazan: ZİYA ŞAKIR 

Herkesin çehresinde matemi bir 

hüzün ve melôl dolaşıyordu ... 
Aradan hirkaç saat geçer ı:eç

mcz, (İmamt Hasan) ın mıde;-;ın· 
de birdenbire btr ıztırap baş 
gö:terdi. Ve gittikçe şirtdetıni 
arttı.rarak. sabaha karşı, daya -
nılmaz bir hale geldı. 
(İmamı Hasan) hemşiresine 

üzüntü vermemek için çok me -
tanet gösterdi. Fakat artık öy -
le bir dereceye geldi ki, daha 
fazla mukavemet mümkün de -
ğlldi. Nitekim, bunu (Zeynep) 
de hissetti: 

- Ruhum, hayalım, karde -
şiın 1 • Carum, sana feda olsun. 
!öyle ... Yoksa, çok mu muztar ip-

. ? 
~m .. 

DedL 
O zaman İmamı Ha.<an, ıztıra

bını gösteren hafif ve titrek bir 
sesle: 

- Ya, Zeynep! .. Bana, bir şey
ler oluyor. Keskin ve ateşten bir 
bıçakla, ciğerlerimin şerha, şer -
ha doıirandığını hisst>diyorum ... 
Kardeşim (llü.seyin) e haber 
gönder. Buraya gelsin. 

Diyebildi. 
Zavallı İmamı Hasan'm rengi 

bembeyaz ke ilmiş .. Alnında, no
hut taneleri gilii terler belirmiş
ti. O aralık gözleri, ellerine iliş -
ti. Parmaklarının ucu kararmış, 
tı.rnaklan tamamile gövermişti. 

Zeynebin, altlı başından il' lti. 
Fakat o da, ne sevgili kardeşini 
ve ne de muhitini telaşa verme
mek için son derecede metanetini 
muhafazaya çalışarak derhal 
(Hüseyin) e b:ı.ber gönderdi. O
nun gelmesini, kapının dışında 
bekledi. Büyük bir murabba teş
kil eden avlunun .karşı cephesin
deki dairede ~t eden (Hüse
yin) gelir gel.mez, Zeynep onun 
ellerine sarılarak: 

- Ya Hüseyin! .. Başımızın ü
zerinde, büyük bir feUiket dola
şıyor. Ben bunu, ~ gündür his
sediyordum. Ve, metanet göste
rivordum. Llkin artık, mukave
met edecek halde deifüiın, İçeri 
gir de, zavallı (Hasan) ın hal.ini 
gör. 

DedL 
Hüseyin, sükfuıetini güçlü.k:le 

muhafaza edebilerek, hastanın 
odasına girdi İmamı Hasan, ar
tık konuşaını:yacak derecede ınıız
tariptl Ellerindeki looyu leke -
ler, yü:ı:üne de sirayet etmişti. 

Dudakları, :mosmor kesfunişti. 
Hüseyin, büyük biraderinin ne 

halde olduğunu derhal anladı. 
Fakat son derecede metin dav -
rantlı. Derhal, yatağın yamna diz 
çökerek, bir demir gi.bi soğumuıı 
ve kattlaşnuş olan ellerini, ken
d'i ellerinin içine aldı. Gözlerini, 
onun hüzünle parlıyan gözleri -
ne dikerek: 

- Ya, İmam.. Ya, sevgili kar
deşim! .. Sen, Allahın Aslanı (A
li) nin oğlusun. Metin ol. 
İmamı Hasan, acı acı gülüm -

sedl Ağzının içinde büyümüş o
lan dilini güçlükle hareket etti
rebilerek: 

- Ya Hüseyin! .. Çektiğim ız -
tıraha, dayanmak mü.mkün de -
i7il. Ciğerlerim parçalanıyor. 

DivebildL 
Bu elim vaziyet, bütün ev hal

kı tarafından duyulmuştu. (İma
mı Hasan) modası, bir anda ka
dınlar ve çocuklarla doldu. 

Herkesin çehresinde, matem! 
bir hüzün ve melal dolaşıyor .. 
00.anın önütıde revakın tas ke
merleri altında, hıckırık sesleri
nin akisleri duyuluyorou. 

Dakikalar geçtikçe, hasta ağı.r
laştı. Vücudunun titremeleri, sü
rekli bir ihtiliiç halini aldı. Kısa 
btr zaman da böyle grçtikten 
SO!'"a, (İmamı Hasan) ın vücu -
du birdenbı.re şiddetle sarsıldı.. 
A.ğzından, Jcan ~ya baş -
ladı.. 

ACIK MUHABERE: 

Bay Kazım Urul'a: Sorduğu -
nuz tefrikalar, kiğıt buhraw za
il olur ol.mu, birer birer, kitap 
halinde iııti'8J' edecektir, Alaka
nıza, teşekkürler ederim. ... 

İstanbul postanesi vasıtasile 
gönderilmiş olan imzası~ ve ta
rihsiz mektup sahibine: hllim ta
rihi hak.kında, büyük vukuiunıız 
olduğu anlaşılıyor. Bildirdiğiniz 
me'hazlere gösterdiğiniz alaka 
ve te,·eccühlere teşekkürler ede
rim. Zatı alinizden daha fazla is
tifade edebilmek için, adresinizi 
bildirmenizi ltillıası.a rica eyle -
rim. 

'* ' 
Süleymaniye, Medrese sokak, 

19 numarada Bay Ali Şükrü 
Hak'a: Tefrikaların bazı günler 
intişar edememes~ fevkalide se
beplerden ileri geliyor. JUünıkün 
olduğu kadar buna meydan veril
memesi, idare tarafından temin 
edilmiştir. Teveccilhiinüze, hür -
metlerimle mukabele ederim. 

z. Ş. 

BELEDİYEDE 

Dün cezalandırılan esnaf 
Dün şe!ııiıniz:in muhtelif semt-. 

!erinde kontroller yapılmış ve 
Belediye talimatnamesi hüküm
lerine riayet elmiyen 30 şoför 
hakkında zaıbzt tutulmuştur. 

Balatta yapılan teftişte, fırıneı 
Haındinin fınnında 160 kilo ek
mek müsadere edilmiştir. Ayrı -
ca bir QOk kasap ve esnafa muh
telif s~lardan ceza kesilmiştir. 

MÜTEFERRİK 

Gönüllü hastab•kıcıl•r 
bugün toplanıyorlar 
Taksim, Gülhane ve Gü.mfuı -

suyu hasta.hanelerinde açılacak 
olan gönüllü h.astabakıcı ve hem
şireleri kurslan için ayrılan ba
yanlarımız bu sabah hastahane
lerde toplanacaklardır. 

İstanbul, Beyoğlu, Haskiiy, Ba
lat ve Büyiikada gibi yerlerde -
ki ekalliyetlere mensup bir çok 
genç bayanlar bu işe talip olmuş.. 
!ardır. ................ ~ .. 

VEFAT 
Trabzon valisi Osman Sabri 

Adalla, Başvekile! hususi kalem 
müdürü Hasan Şükrü Adalın pe
deri ve mülkiye müfettişi Raşit 
Dem.irtaşııı kayınpederi Balıke -
sir Varidat müdürlüğünden mü
tekait Limlili Mehmet Adal tu
tulduğu hastalıktan kurtulamı -
yarak evvel.ki gece vefat etmiş- • 
tir, Cenazesi dün Kadı.köyünde
ki evinden kaldırılarak Kızıltop
ralı: camiinde ikindi namazı kı
lındıktan ""nra Erenköy Sahrayı 
cedit mezarlıima defnedilmiştir, 
Ölüye Allabtan rahmet diler, o
ğullarile akrabuına tuiyetleri -
mizi bildiririz. 
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Halk içinde boyalı, rimelli, 
faranmış "Ördüğüm Bediayı ar
tık bol asız \'C tabii halile gör -
n1ek inıti~·azına maliktim. Teni 
bir genç kız teni kadar şeffafh; 
kendisi çok daha canlı, helecan
lıl·dı. 

Taf<tı.4ı ehnaslar, giydi~ri ağır 
lu\'3letlerle benden uzak kalan, 
bcniın olmıvan nrdhı, elmas -
sız, bo}"asız. ve sade elbisesi ile 
benim oluyordu. Sonra kalkıyor, 
giyiniyor, sürünü~·or, clın: hırı
nı takıvor ve benden uzaklaşıyor, 
Fikrinin karısı Bedia oluyordu.. 

Beynim yanarak düşünüyor -
dum: Bu elmaslarını bilmediğim 
bir odada çıkaracak, elbisesi bil-

mediğim bir koltuğa konacak, ço
rapları bilmediğim bir halıya 
düşecek ve ona bildiğim bir 
erkek dokunacak! .. 

ilk defa - ve son defa da de
ğil - gırtlağımın düğümlendiği -
ni, kalbimin bir mengeneye gir
diğini hissediyordum. 

Bedianııı elini tuttum: 
- Hazırlandın Bedia. Gidiyor

sun. Zaman ne çabuk geçiyor! 
- Çabuk amma güzel geçiyor! 
- Seni beklerken güzel geç -

miyecck. 
- Bekleme. 

- Kabil mi?~ Bir daha ne ...ı.ıt 
gelirsin? 

_ Bak•lım 
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Belediye cankurtaran 1

"Nakil vasıtalarında 
merkezi eri lıazır l ı yor iyen i talebe pasoları 
Beyoğlu hastahanesinin yalnız "Cankurtaran 
merkezi,, olarak kullanılma:Sına karar verildi 

M ecidiyeköyünde Belediyece yaptırılma>! k~r~rla~tınl~n ı.ooo 
yataklı modern hastahanenin malzeme azlıırı sebebıle şmı

dilik inşasından vazgcçiln1iştir. 
Diı'!'er taraftan Beyoğlundaki rükiir hastahanesi bir ccan kurta

ran merkezi. olarnk istiınal edilecek ve icil vak'alarla, yaralanma, 
kaza n saire gibi Jıfıdiselerde vatandaşlar sür'atle buraya nakil ve 
tedavi olunacaklardır. 

Ayni suretle Ü>i<üdar ve Kadıköy havalisinde de bir hastahane 
yalnız ccan kurtaran merkezi• olarak kullanılacaktır. 

Temizlik amele- Bir kahve sıkın
si buhranı var! 

---••ı---

T ernizlik müdüdüğü m•· 
aşlara zam teklif etti 
Şehrimizde temizlik amelesi 

buhranının gitti·k<;e artlıftı görül
mektedir. 1000 küsur kısilik olan 
temizlik amelesi kadrosu, a.me -
lelerin peyderpey işlerini bı.rak
maları sebebile 400 küsura in -
miştir. Qöpçülere az maaş veril
diğinden gidenlerin yerlerine 
rağ:bet de olmamaktadır. Beledi
ye temizlik işleri müdürlüğü bu 
rağbetsizlik karşısında 1941 bü t
çesile bunların maaşlarına beşer 
lira zammolunup yirmi beşer li
ra verilmesini beledive reisli -
ğinden istemiştir. 

Ayrıca temizlik amelelerinin 
kazalarda kaymakamlıklara mer
but bulunmaları da muamelatı 
kanştırdıJ:tından bu isin kayma
kanılıklardan alınıp merkezdeki 
temizlik müdürlüğüne bağlan -
malan .faydalı görülmüştür. 

l\IAARİF 

Baremden istifade 
edemiyen ilk mek

tep muallimleri 
Şehriroizdeık.i ilk mektep mu

allimlerinden 120 si lxıreııı. ka

nunundan tamamile istifade e
dememL<ler ve bunların derece
leri, kendilerinden d.:ıha sonra 
mesleğe giren muallimlerle mü
savilesınişti, Bu kabıl muallim -
!erin maaşlarının birer derece 
daılıa yükseltihnesi için Ankara
ya gönderilen proje Maliyece 
tet'ld.k olunarak tasdik olunmus
tur. 

Küçük haberler 

* BİR müddettenberl şehrimizde 
bulunan ve bazı tetkikler yapan Ti
caret VekAleti müsteşarı Halid Naz
mi bu aJcaam Ankaraya barek<:t ede
cektir. 

tısı olamaz 
---·---

Per•kendecilere eskisi 
kadar kahve verilecek· 

Perakende olarak çekilmiş kah-1 
ve satanlar vilayete ve mıntaka 
ticaret müdürlüğüne müracaat 
etmişler ve toptanc:ların kendi
lerine mal vermediğini söy liye -
rek şikayette bulunmuşlardır. 
Yapılan talı:kllatta ise piyasa

da bir kahve darlığına hiçbir se
bep olmadı.i(ı anla.şılmı,:;tır. Yal
nız halkın ileride bır kahve buh
ranı olacağı hakkındaki yersiz te
laşı hu şikayete sebep olmuş -
tur. Birçok kimseler evlerinde 
fazla kah ve bulundurmak için 
kuru kahvecilerden her zaman 
aldıklarırun birkaç misli müba
yaatta bulunmağa başlamışlar ve 
bu vaziyette müşterilerine kah
ve yeti.ştireıniyen perakendeciler 
ise toptancılardan fazla mal iste
mişlerdir. Toptancılar da ellerin
deki mallan bir iki perakende -
ciye satmaktan cekinmişlerdir. 
Alakadarlar bu vazivet karşısın
da bütün perakende(,ilere evvel
ce aldıkları miktarda kahve ve -
ri!mesini ve bundan fazla veril
memesini kararlaştırmışlardır. 

Dij!er taraftan kahve darLğına 
hiçbir sebep yoktur. Cünkü 25 
bin cuval kahve ~ümrüklerden 
çıkarıldığı gibi yakında memle
ıketimize .ııelecek mühim bir par
ti kah ve de yolda bulunmakta -
dır. 

VİLAYET 

Sığınaklar gizli ışı kl•rla 
işaretlenecek 

Pasif müdafaa .k.ornisvonu dün 
toplanarak mahalle itfaiye ekip
lerile yeni açılacak olan yardım
cı polis kursları işini görüşmüş
tür. 
Diğer taraftan umumi sığınak

ların geceleri de gizli ısıkla işa
retlenmesi için teşebbüslerde bu
lunulması Direklerarası Parti o
cağının kongresinde kararlaş -
tırılmıştır. 

Bu sene idareler değil, 

mekt pler verecek 

Üniversite talebesi için da 
1yeni bir formül teklif edildi 
ı Tren, vapur pasolarının bn 

yıl bu nakil vasıtaları idarele
ri tarafından değil, mektep -
!erce verilmesi kararlaştınl -
mıştı.r. Tramvay, denizyolları, 
Devlet demiryolları ve Haliç 
vapurları ile Şirketi Hayriye 
idareleri dünden itibaren ye
ni pasolar bastırmağa başla -
ınışlardır • 

Bu pasolar aybaşında tekmil 
mekteplere gönderilecek ve 
doldurulup imn için mektep
lerce bu idarelere verilecek -
tir. 

Di(;er taraftan gidip gel -
meJcri yalnız otobüse mün -
hası.r kalan semtlerin talebe -
lere otohüslerde de tenzilatlı 
-ıso verilmesi için belediyece 
tetkiklere başlanıuıştı.r. 
Diğer taraftan Üniversite \ 

talebesine ait paso işlerinde ) 
yeni bir formülün kabul e- ) 
dilmesi hususunda Istanbul : 
Üniversitesi Rektörlüğü ~la -
arif Vekilliğine müracaatta 
bulunnıuştur. Bu müracaata 
göre Üniversite talebesine A
kay, Şirketi Hayriye, tramvay 
ve diğer nakil vasıtaları için 

1 

ayrı ayrı oaso vcrjlmeyip 
müşterek bir paso verilecek -
tir. Bu naso bir hüviyet va -
rakası yerinde olacaktır. Bu 
işi görüşmek iizcre pazartesi 
günü bir toplantı yapılacak -
tır. ,_; ______ , 

1 ADLiYE va POLiS 1 

Tevkifhane cinayeti 
faili mahkum oldu 

• 
Recep 19 sane 4 ay 20 

gün hapis yatacak 
Geçenlerde tevkifhanede katil

den mevkuf arkadaşı Şükrüyü 9 
yerinden bıçaklıyarak öldüren 
Recebin muhakemesi dün ikinci 
ağır ceza mahkemesinde bıtmiş 
ve karar bildirilmiştir. 

Recep bu katllden dolayı 18 
sene ağ:r hapse malıkü.m edilmi.~ 
ve mevkuf bulunduğu hırsızlık 
suçundan dolayı da ayrıca 1 se
ne 4 ay 20 gün hapis cezası ve -
rilıniştir. 

* CUMHURİYET Matbaası makine 
ie.li Villi Blümer'i yaralaınaktan maz

nun Vanlı Mehmet Ali evvelki gün 1 
mahkemeden çıkınca ellerindeki ke
lepçe ile davacı avukatı Cavide vur
mlljtur. Mehmet Ali bu suçundan do-

* GEÇENLERDE lesbt edilen ,.e
ni tiftik ve yapağı ihracat tipleri 10 
birinciteşrinden itibaren tatbik ed.i
lecektir. Bu tarihten sonra ihracat 
kontrolörlüklerini bu tipler üzerin
den ihracat müsaadesi verecekler "' 
dir. Tiplerin nümuneleri bütün mm
takalara gönderilmlltir. 

Alakadarlar geceleri sığınak -
!arın halkımızca kolayca görül -
meleri için işaretlenmesini fay
dalı bularak tetkiklere geçmiş -
!erdir. 

l layı Asliye 4 üncü cezada 1 ay 10 
&:ün hapse ve 50 lira para cezasına 
mabk(lm edilmiıtir. 

* BEYXOZDAKİ Abrabam paşa ko
rusunun Belediyece temizlik amele
leri için bir kantin halinde kulla
nılm.u:ı kararlaştınlmışlır. Bu mak
satla buradaki binalar Belediyece ta

mir ve tadil olunacaktır. 

- Bakalım ne demek? .•. Bun
da bakacak bir şey yok.. Gün 
söyle. 

- Şimdi, şu anda gün söyliye
mem. Gelecek ay... Belki yine 
gelirim. .. 

Yerimden fırladım, başımı a -
vuçların1ın içine aldın1: 

- Gelecek ay nu?, Bir ay mı 
bek!iyeceğim! .. Şaka söyliyorsun 
değil mi Bedia? ... Söyle: •Şaka 
söyledim!. de. 

Güldü: 
- Der gün mü geleceğim sa -

myordun? 
- Hayır, her :;ün değil; fakat 

ne kadar sabırsızlıkla seni bek -
liyeccğimi tasavvur edersin Be
dia... Uzun zaman sensiz kala -
marn artık ... 

_ Yer yüzünde benden başka 
kadın yok değil ya ... 

_ Böyle nuınôsız şeyler söy -
leme Bedia. Ne ,·akit gelirsin? 

- Bakalım dedim ya, 
- Onu şaka söy !edin. 
- Belki bir aya kalmaz. Bana 

telefon et. 

Beraet gecesi 
İstanbul Müftülüğünden: 

17 eyliıl 940 salı günü şaban 
ayının on dördüne müsadif ol
duğundan mezkjlı salı ırünü ak
şamı (çarşamba gecesi) Leylei 
Berat olduğu ilin olnnur. 

çıkacak, ya uşağın ... 
- Saat on bir bnçnktan on 

ikiye kadar daima yalnızım; te
lefonu kendim açarım ... 

Kolundaki saate baktı: 
- Ne geç olmuş!. Gidiyorum. 

Allahaısmarladık:!_ Dur, dur, us
lu dur ... Dikkat et. .• Boyalarımı 
bozarsın." 

* Uçtu, uçtu ku$ uçtu-

* Her giiıı, Bedia ile beraber ge-
çirdiğim günü düşündüm. 

Ne garip! ... Düşündükçe hav -
salam ahnıJor: Evime gelen Be
d.ia i)e, cviJnden giden B. ·Hanın 
arasında hiç bir münasebet yok
tu. Gelen kadın, beni öpüp seven 
kadın başka -Allaısmarladık. 
de~·ip, kendini öptürmeden gi -
den kadın başka idi, 

Bir kadın zamanla de~şir, 
hatta tanınmıyacak hale gelir. 
Fakat bu kadar kısa bir an için
de bu derece değişen kadın gö -
rülınüş şey değildi. 

* ANNA Küçükoğlu adında bir kız 
Flor;radan gelirken trt!nde kendisi
le beraber birinci mevkide bulunan 

Ali ve Osman adında iki adama: <Siz 

bu birinci mevkie llyik değilsiniz!> 

Cibi .ıszıerle hakaret etmiıl ve bun-
dan dolayı Asliye Sekizinai ceza 

mablı:emesinde 5 etin hapse ve O li
ra para cez.a..sına mahk.0.m. ol.muştur. 

blkıp buraya gelmezdi.~ Gene 
geleceğini de videtmezdi.... 

Birdenbire içime şüphe girdi. 
İkinci randevuyu bir ay sonraya 
atmak istemesi, kat'i bir şey söy
lememesi inkisarı hayale uğra -
ınış olmaSlndan mıydı! Düşünü
yorum: 

cİnkisan hayale mi uğradı?. 
Amma zannetmem, çok mem -
nundu ... Yoksa farkına varma -
dan izzeti nelıini mi kırdım? .• 

Arada sırada, tam iş üstünde, 
bir hasta muayene ederken bun
lar aklıma geliyor, burnumun 
ucunu fiskeliyordu. Ondan son -
ra uzun müddet kendimi topla
yamıyorum. Adeta miifekkirem 
duruyordu. İçime bir hüzün çö
küyordu. 

Emin 
Karagözde Ferhat ile Şiriııi 

seyretmemi$ olsaydı, bugün yir
mi beş yillık sahne hayatını kut
laşacağımız doktor Emia Belli 
Bell:i'yi belki de bugün: Hafn 
Emin Efendi diye tanıyacaktık. 

Emin Beliğ Belli, mütedeyyla 
bir ailenin çocuğudur ve beş ya
şuıda iken kom'jllları bir kadın -
dan Kur'an ve ilihi okumağa 
ba'1amıştı. Yanık, d<>lı:unaklı bir 
sesi vardı. Ailw ona •hafız· yap
mağa karar vermişlerdi. •Nümu
nei Terakki. mektebine devam 
etmeğe başlayınca, bir çok İstan
bul çocuğu gibi Karagöze de de
vama başladı. Ancak onun Kara
lfÖZ sevdası metotlu bir sevda 
i.ti: Karagöz repertüarını muıı. -
tazaman takip etti ve Ferhat ile 
Şirinin tesiri altında, eve gelin
ce gördüklerini taklide başladı 
ve Galatadalri bir tiyatroda cA
rabm İntikamı. ııdile cOtello• Y1I 
ae)'ttttikten sonra, arkadaşlari
le evlerde oda temsillerine bq
ladı. 

V cfa İdadisine ge<;tik:ten son -
ra, tatillerde işi büyüttü, küçük 
bir kumpanya kurup Kadıköy ve 
civarında oyunlar verdi. Muh -
sin Ertuğrul ile berabeT Türk O
cağı sahnesinde çalıştı. 
Mekt~pte bilhassa edebiyat ve 

tarihten birinci gelen Emin Bo -
liğ Belli Tıbbiyeye girdi ve pek 
tabii olarak, kaçnmak yapıp, Do
ıuuıma Cemiyetinin kurduğu sah-

nede çalıştı. Mektep tatilinde 
rülbeda:ri :melı:tebme imtih 
venli. 

Btiyük Harp ve mütarekesin 
Tıbbiyeyi bitirdi, dört sene do 
torluk etö; fakat pLÜ ve gönl 
sahnede, ..Juıe san'atindey 
(Y-.i sahne) ye intisap etti vt 
bir sene sonra tekrar Darülbe 
dayie girdi. 

Donanma Cemiyeti tiyatro 
nmı. oyıuı4ığı. Celil Esadın cB" 
yük Yarın• eserinde aktörlerde 
birinin hasta olması yüzünde 
ilk defa esaslı bir rol alan • · 
Beliğ Belli ondaıı sonra kend· 
pek çsbuk tanıttı. cTezer• de M 
lih Abdurrah.ınaa, •Uçurum. 
Ha:rruJlah Efendi, •Eski Rüya• 
da binbaııı Şerif Bey rolleri ti • 
yatro severlerin unutaınıyacak • 
lan birer temsildir. 

328 den 330 a ka<iar, Benliya 
lmmpanynsında temsil eılile11. 
• Yılılının Beyazıt•, cSelimi Sa -
lis. gibi tarih.i eserlerde kendini 
göstermeğe baı;lıyan genç san'
atlir, yirmi beş yıl, büyük bir 
feragatle Türk sahnesine emek 
vermistir. Bugün bir Türk ti
yatrosu vardır denildiği zaman, 
bunu Emin Beliğ Belli gibi sah
ne ve san'at fedailerine borçlu 
olduğumunı kabul etmeliyiz. Y 
rm da Türk tiyatro tarihimiz E
min Beliğ Belli ve arkndaşların1 
hürmetle yiıdedecektir. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Elli7J0~1r:film .. ·ı=X•l•ED•1·1 
Piyasada son Keten tohumu 
hafta vaziyeti 

---•ı---

İhra.catçılarda kafi buğ
day stoku var 

Son hafta içinde buğday fiat
larında hiQbir değişiklik olma -
mı.şttr. Anadolu ve Trakyadan 
gelen buğdayların hepsı satılmı.:;
tı.r. 

Arpa fiatları da ayni vaziye! ~ 
tedir. Yalnız ihracatc:lar kiı.fı 
miktarda stok yaptıklarından ye
ni mal almamaktadırlar. 

SUSAM 

Susam iiatları gittikce yüksel
mektedir. Ecnebi memleketlere 
açıktan ve külliyetli miktarda sa
tış yapan bazı ıhraeat tacirleri 
tealılıüt müddetinin yaklaşması 
dolayısile piya>adan yüksek fia
ta mal toplamaktadırlar. Fiat 
yükselmesine en büyük amn bu
dur. 

PİRİNÇ 

Uzun müddettenberi durgun o
lan pirinç piyasası da canlan~ 
tı.r. Bilhassa hükıimetle i:; gören 
müteahhitler piya>adan mal mü
bayaasına baı;la.rnıslardır. F'ıat -
!arda hafif bir yükselme vardır, 

KEÇİ KILI VE YAPA(iI 

Tiftik ve yapağı piyasası ayni 
vaziyettedir. Keçi kılı piyasasın
da mü!:ıayaalar devam etmekte
dir. Fiat 70 - 71 kuruş üzerinde
dir. 

fiatları arttı 
• 

Birlik susam ihraç fiafıntı 
da zam yaptı 

Evvelki akşam toplanan za
hire birli.Ri. piyasada susam V1! 

keten tohııınu fiatların;n evvel
ce birlik tarafından tesbit edil
miş olan ihracat fiatlarıru dahi 
geçtiğini görmüş ve bunun üze
rine susam fiatlarına 3 ve keten 
tohumu fiatlarına da 2 lruruş zam 
yapmıştı.r. 

KUŞ YEMİ İHRACATI 

Kuş y..,.U ihraca I= arttırıl -
ması ve bundan sonra bu mad -
denin satışında fun hesabına pa
ra ayrılmaması kararlaşmıştı.r. 

,. N KAKA 

14 - 9. 1840 
Acılıı 

ı Sterlin 5~ ' 
100 Dolar 132.20 
100 İsviçre Fro. 29.675 
100 Drahmi 0.997$ 
100 Pe<;eta 13.8925 
100 Lev 0.622.5 
100 Dinar 3.175 
100 Yen 31.1225 
100 İsveç Kronn 31.0825 

ESHAM VE TAHViLAT 

Türk TiCJIJ'et Bankası 
nama 1.-

l:f.-R • ..E --~--!\JJ 
....:•···- 4> -·~-· T E F R İ K A M 1 - Üstat tecahülü irifaneıl 

MÜLAKAT~?-

Nanetnollaya çalışırken ak 
saçlı, şen ve şakrak bir misafir 
geldi, Daha kapıdan içeriye &i
rerken: 

- El intizar eşeddil fiıınirl 
Dedi ve arkasından: 
- Keyfi hümayunlannı İs. 

tifsara cür'et edildikte yerin4-
ve yolundadır inşaallah ?,, 

Diye hatı.r sornuya başlaclı. 
Nanemolla başını kaldırdı, gö:ıı
liiğünün arkasından bakarak: 

_ o üstat sen misin?. Bot 
geldin.' Fakat, bellİınle mi ı..
nuşuyorsun, yoksa tefrikan -
dan bir parça mı okuyorsun?. 

Dedi. Ben de kendimi tuta -
:m.ıyarak, 

- Bu kim? .• 
Diye bir kaş g;;,. işareti ya,.. 

bm. Nanemolla, hemen tak. 
dim etti: 

- Ziya Şakir üstadımız! 

HÜSEYİN CABİ-

D'İ N BİR MERAKJ 

Hüseyin Cahil merak etınif 
olacak ki, aşağı yukarı su su.ali 
iradediyor: 

- Acaba Almanya İtalyayı 
ne diye kendisine müttefik 
se('ti? .. 

Nanemolla da bnııu okumıq 
olacak iri: 

bulunuyorlar" 
Diyerek devam etti: 
- M.a11lnı a.. Al-nya, fn.. 

giltereyi Afrika, Akdeniz, Or
ta Şarkta rnewuJ, etmek veya 
tutmak için; ftaıva da Ahnan
J'RY' döi'üttüriip senunda bir 
pusa bulUl>llrsa beleşe koa -
malı: için milttefik oldular, Fa
.kat, karpd•kiler 4e kapalı gQoı 
değiller •• 

Y 0 R E K B O P L A T-

l\IAK SAN'ATİ 

Nanemolla ile dün gazetele
re şöyle bir ıöz ıı:ezdiriyorduk 
U, üstat birdenl>ire durakla -
tb; 

- Ne o, tensikat 1111 var?. 
Dedi. Onun telipnı &öriia -

ee: 
- Nedea?~ 
Diye Mrdum. 
- Baksana_. 
Diyerek tanih etti: 
- Gazete, •Liman Reisi iM

ie açıkta kaldı!.. serlevlıu.ıaı 
koymuş.. 

Gülerek; ı 
- llitat kadı-edan delil, n

pur yolculıığımdan açıkta kal
mış .. dedim de, rahatladı -.e: 

- Desene, yürek oynatmak 
aan'ati! •. 
Cevabını verdi.. 

- Telefonla konuşmasını sev
medi&-iıni bilirsin ... Ya hizmetcın 

•Herhalde beni beğeniyor, ho
şuna gittiğim muhakkak; yoksa 

Artık Bcdiayı ro~< göresim gel
mişti. Onu, )•aJnız onu dü -
şünüyordıım. Onun haiali artık 
gözlcrin1in önünden gitnıiyordu. 
Plajdan döndükten sonr~, npar
tımanda buluşn1adan evvel ge -
ne arada sırada onu hatırlıyor -
dum, fakat şimdi İnütemadiyen l 
aklımdaydı, hiç çıkmıyordu. 

(Arkası var) c:::=======================-

anouıu: UUJlf.U"Ul.A.· 
ah- ı tıras eut:ı'" ..... ~ ..__' .... .__ -
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'~"Ankara, 14 (A.A.) - Yugeslavya kralı -Jori• tı.imi Pisft'ia 
'.'~uınu l·ıldönümü münasebetiyleReiııieamlmr 1-t lnöaü 1ıılr telt
·ık tel~afı göndermişler ve kral Naibi aU.. Prms l'aul buna Wr 
le~ekkur telgrafı ile mukai>eleole buhmm.,.ı· ''• -

İımir, 14 (A.A.) - Afıı?anista
run Anlaıra biiyük ~ Feyz 
~ed han, evvelki gece 
ııe}ırimiııe ~hniş ve diin Fuıın 
vıe miitnD!>en İzmir eski eser: 
ler hafriyatını ziyaret eylıenıiştİr. 
Hııfmat. lıetııtikleri esnasında 
t~ tarrlıc;ilerderı. olan 00. 
yük elçiye 1z:mir mihıesi müd:fl,. 
rü tarafından İZahat veribni$tir. 

Akdcnizde 
(baştaTafı 1 inci sayfotWJ 

ıe Malin, F'antasque ve Audaci
eux torpido muhripleridiT. Ba 
l'emilerin gitmekte olduklan 
mahal, söylenmemektedir. 

Anadolu ajansının notu: 
Yukarıda zikri geçen Georgeı 

Leygues, Mentcalın ve Gloire 
krnvazörleri, yakında inşa edi\: 
mış harp gemilerinden olup her 
biri 7600 oon hacımindedir. Ve 
'32,5 ile 36 mil arasında bir sür'· 
dtle sefer etmektedir. Bu knı • 
vazör!er, Hi2 miliınetreli.k 9, 96 
milimetrelik tayyare difii 8 
topla 4 torpil kovanı ile n:ıilceh: 
hezdirler. 

Le Malin, l'Audacieux ve le 
Fantasque torpido muhripleri • 
nin hacimleri 2569 ton olup 37 
ile 45 mil arasında bir sür'atle 
sefer etmektedirler. Bu muhrip
ler, 138 milirııetrelik 5 37 miM. • 
metrelik tayyare ılifii 4 tap 'N 
9 torpil kovanı ile müsellahtır • 
lar. 

Rumen Valde 
Kraliçesi 

(Baştamfı 1 inci mııfada) 
tedir. Fakat demir muhafız J>&l'
tisi, nezaretlerin ek.serisini w 
bilhassa Dahilive nezaretini ta: 
lep etmcktc<lir. 
Maamafilı bu sabah vazivette 

'bir gevşeme müşahede edilmiş: 
tir. Mu.hafızların içtimaı hadi • 
scsizce ııecmiştir. Rwnen halkı 
Pazar ırün.ü Bükrese resmen Jti. 
recek olan valide kraliçenin l<A
•bu! merasiımini hazırlamakla ma 
ııul bulunmaktadır. 
TRANSİLVANYANIN İSGALİ 

TAMAMLANDI 
Budapeşte. 14 (A.A.) ~ Viya

na hırkeın kararı mudlıiooe Ma
caristana terl<edilen Transilvan: 
va arazisinin Macarlar tarafın
dan askeri ~ali buırün bitiril • 
miştir. 

ESKİ KRAL KAROL 
Madrit, 14 (A.A.) - Stefanl 

A iansından: 
Eski Re>manva Kralı Karol. 

Barsekına yaki.ninde bir mah1ıl
le vasıl olmuştur. Orada bir 
müddet kalacaktır. 

Museviler 
(Baş tarafı 1 inci sa',/fada) 

sabık dahiliye nazın Marquet' • 
ıım kanun projesine müşabih o
lup pek cezri tedbirler derpiş et
::m ktcdir. Bu teklife nazaran Ya· 
}ıcıdiler, serbest me,Jekôe>-,len, 
•ııa:buı.ttan, telsiz telgrd, tiyat
ro ve ı.air mesleklerden uzak • 
la~ t ! rılacaktır. 

IIÜKÖMET LYON'A MI 
NAKLEDİLECEK? 

Cenevre, 14 (A.A.) - D. N. B. 
ilıildiriyor: Vichv'<len gelen ha • 
ber!ere nazaran Fransız hükıl -
meti merkezini Lyon şehrine nak· 
!etmek niyetindedir. 

FAS KUVVETLERi 
Bı\ŞKUMANDANLIGI 

Cenevre, 14 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: Rabatdan haber a.J.m. 
dlğına göre tümgeneral Verg:ier 
Fastaki Fransız kuvvetlerinin 
başkumandanlığına tayin edil • 
miştir. 

KISAAJJANS 
HA &ERLERi 

~ Os!o, 14 - (Stefani) Geçen 
nısan avında Londra va kaomıs 
olan kabme verine Dr. Christen· 
sen'in riyaseti altında ve 13 aza· 
dan mürekkep veni bir Norvec 
kabinesi teskil edilmiştir. * Milano, 14 - (Stefani) Alman 
sooru şe1i Von Tschammer und 
Osten, dün akşımı tayyare ile 
buraya t:• imiştir. 

l 
Munıaılevh. Torinova giderek 

talva • Alıınanva atletizm ma· 
cında bulunacaktır. * Belı<rad. 14 - (D. N. B.) Naip 
Prens Pol Krainburııde ikamet 
etmekte a duğu Bordo şatosun
da hariciye nazırı Cincar Mar· 
kovithi kabul et:mistir. * S1<>kholnn, 14 - (Stefani) Da
nınıarka radyosunun emisyonla· 
rı, her ak.sam saat 20 den itibar 
ren kesilecektir. * Budape te. 14 - (Stefani) Bir 
av evvel Mookovava gitmiş olan 
iMacar iktısat hevetı, Buda~ 
1.cye dön:mustür. ''\.A.) 

lngiliz hücumu 
(~ 1 ..... ıayfatla) 

etmişlıoldir. :eıı .• dün giinel 
bataı*m hıtl tış ve bu sabah -
at beşe kadar devam etmiştir. 
Boınbalar, obüsler ve fişekler 
Boulo,ı:ıne'un cenubundan Dön • 
kerltin 9imallne kadar bütün sa: 
bil boyunca o derece kesif bir 
hal al~ ki, bütün sahil tu.. 
tuşmuşa dlimniiştür. Manşın ö • 
bür tarafındaki infil.Mtlar, Kent 
Kontl$ sahillerini s~. 

Bu, hariıin bidayetindenberi 
Fransız sahilinin en şiddetli ve 
en u:run süren boınbardrmruıım 
ıe.,kil e4mifür. Düşman kuvveı
li bir hava dili baraj ateşi açmı.ş 
ise de bulMa me1wus bir tesiri ol· 
me.nll4 ve İnıiliz bombard:man 
tayy arek!ri, bombalarını a tmağa 
devaJD eylem.iştir. 

B() .. &RDIM.ANIN 

T..usiLATI 

L<ırıdra, 14 (.A.A.) - Alman !a
tili üslerine .karşı yapılan son 
hücumlar halokında İngiliz lı ava 
nezaı>eti i9tihbarat biiı'QSU bül • 
teninde ..,.cıdaki tebliğ neşre • 
dilmiştir: 

H.areltit Qreenvich saatile 22 
nin az evvelinden şafağa kadar 
sürmüştür. ~ede rıhtımJa. 
rın bonW>ardunanı neticesinde bir 
QOk büyük yangınlar ç>kmıştır. 

Ostendede dokların bombardı
manı ·bil" saat sünniiş ve sıralan
ıwş bir halde bulunan mavna • 
!ara büyük kalibrede ~ i
sabet etını.tir. 

Bir çok tay)'are rasıtlarırun ha. 
ber verdiğine ııöre bombalar pat· 
ladıktan oonra mavnalarda ye . 
şil ve kınnı:z:ı alevler peyda ol • 
muş ve yangınlar başlamıştır. 

Evvelki ~eki hücum esna -
sında bir katolik kilisesine bcm
balar is®et ederek binavı tam&
men tahrip etmiştir. Kilisenin 
yalnız dört dıvarı kalını.ştır. 

Sovyctler tek
zip ediyor 
(B~tarafı 1 inci saııfada) 

nin açık surette hakikate muhalif 
ve yalan oldUİ1'Unu bjldi.rımiye 
Tas Ajansı mezundur. 

Bu gibi şayiaların çıkaırlma· 
sı, herhalde Roınanvada bir en· 
dio;e havası yaratmayı istihdaf 
etımek.tedır. Bu ~avialar, son za. 
manlarda Sovyet · Rumen hu· 
dudund& tek.errüı: eden ve bi.J.in. 
dii!i üzere Sovyet hükümetinin 
protestoda ibulwmıasıru icabey
liven hiıdiselcrdekinin aVni taı.. 
ri:k hedefleri ile izah edilmeli • 
dir. 
Bükreş, 14 (A.A.) - Renter 

hildirivor: 
Bükreşt.e asakıda.k:i resmi teb

liğ neşredilmiştir 

Yabancı radyo.lar baZ> hudut 
hadiseleri ha.her vermektedirler. 
Bu haberler doğru deii:ildir. R<>: 
manya kiınsey i tahnk ebınenriş. 
tir ve etmemektedir. Hudut aa. 
lkeri makamları Romanya hu
dudunu her türlü ııecıme teseJ>. 
'lıüslerine mukavemet etmek Ü: 
zere kat'i emirler almışlardır. 

16 milyon çuval 
kahve yakılacak 

Rıhtı.mdJıki demir yoluna da Ncvyork, 14 (AA.) _ D. N. B. 
bombalar iaabet etmiş ve infi • 
laklar vukua gelerek koyu mavi Mali matbuattan haber alındı· 
alevler halinde yangınlar ÇÖt· ğına göre, Brezilya hükumeti 16 

t 
milvon çuval kahve mülıayaa e--

mış ır. 

.. BiPkaç dakika sonra yapılan bir decektir. Bunların bir kısmı 
hucumda liman methaline -vııe yakılacak, kalan kısunları da ye--
veni ön limanda toplu halde bu- ni bir macunlu madde istihsal 
lunan mavnalara bombalar attı. edil<>ccktir. 1940/941 ser.~si kah· 
mıstır. Rıhtım boyunca sıralı ve mahsulü fazlası 3 mıl.von çu· 
mavnalara yangın bombaları atıl- va! taı!!nıin edilmektedir. 
'?.'ışt~. Bir tayyare saat 21.45 de '!!!!!!'!!~!!!'!!!~~~~~~~!!!! 
on lımarun bir rıhtımında bü • 
yük b~ yanguı çıktığını kaydet
mı.ş, hır saat sonra ayni yangı • 
nın şıddetle genişlroiği başka 
bir pilot tarafından görüJm;; •• 
tür. ..., 

Dönkerk de Maree havuzuna 
ve doklarda seçim garına ve ti • 
cari dokun üç kenarındaki bü • 
yük binalara tam isabetler ol • 
muştur. 

Hedefler civarında büyük infi. 
laklar vu.kua gelmiş ve çıkan 
yangınlardan biri 48 kilometre 
uzaktan J?Örülmüştür. Mii.şahe • 
deyi i{iiçleştiren projektörler 
bombardıman edilmiş ve mitral· 
yöz ateşi altına alınmıştır. 

Hemen ayni zamanda hücu
ma ufm.van Calaisde Carnot ve 
ııarp haV'UZ!annda bulunan mav· 
nalar tam isabetlerle tahrip e-
d:iLınişlerdir. Havuzun muhtellll 
kısrmlarında rChtım lbinalarlllll 
ve garaj yollarına ve limanın 
cenup müntehasında demrr y0: 
lu iltisak noktalarına bomlılllar 
düşmüstür. 

Gece yansından evvel büvülı: 
bir tayyare filosunun hücum 
ettiği .Aıwers limanına karsı 
harekat cvmartesi sabahının ille 
saatlerine kadar devam etmis ve 
paraşütlere bai?lanan ısıldaklar
la tenvir edilen ve nehir üzerin· 
de bulunan bir eok mavnalara 
bombalar atılmıştır. 

Nevyork, 14 (A.A.) - Reuter: 
Şiddetli sansüre tabi tutulmak· 
ta olan telaraflardan bile Ber· 
linin maruz kaldığı hasaratın de
recesi anlasıLınaktadır. Londra 
ahalisi ise, tahribat ve müskü· 
liıtın fazlalıgına raı;men, hiç 
bir vak.l iiınitsizlii!e düşmemek· 
tedir. 

San Diaı;ıo Union Califonia sun
ları yazmak tadır: 

•Nazi askeri karargahlarından 
ı?elen raoorlar. kısaca yazılan 
resmi teblığleroen fazla Alman: 
yada hüküm süren korku ve en: 
dişevi ifade ebmektedir. 

Londra frıerindeki bombardı· 
manların. Berline yapılan lngi· 
!iz bombardımanlarına bir mu· 
kabcle bilmisil teşkil ettiitine 
dair Alınan iddiaları gülünctür. 
Bur.dan daha ırü]ünç olan bir şey 
varsa o da, nazikrin 'bu boıınbll.r· 
dmıanların u veya hic hasarat 
vaomadlklan lı.ald<ındaki ıidW: 
alarıdır. 

Siyasi~!!!! 
~~m~- Vazryet 

Tuna mesele
leri, Sovyetler, 
Almanya 
~ ovyetlcr Birllfi btikiımet 

i;;;J} ll aıictye Komiserllii mii-

messill larafından AJmaa. 
yanın .. l\to .. kuva sefırine şilahi veya 
tahriri tarzda. verilen bir uot.a muh
telif cihetlerden ehemmiyeUidir. 

939 yılı ağustosunun 800 ha.tt.a.sm
dakl ademi tecavüz muahedesi, bun
dan evvel ve soorak.l ticaret, iktısa.& 

mu.kave.lelerile, lk.1 hükümet arasın
da mevcut pürüzlü btit.ün meselele
rin, ihliliflarıa halJedlldlil t&hmla 
olunuyordu. Mevcut anlaşmalara ...._ 
re, Finlandl7a, Le&en,.a, IJtva.nya. 
&ton1a, Besaııa~a. llllikovlnedald 
SoVJ'et işcalleri 7apıld.L SoV7eüer' 
Birllil. 19U den tvveW aru1s1ae 
oalılp ohla. 

Tuna bavaasmın n Baın9ı..._ 
llı:lısadi kaynakları, ıe.J<ilall. ücarell. 
hakkında d.a Alman7:ınm deliletUe 
SovyeU.tt Birliil, İtalya ve Bertıı: 
büküme&lerl arasında anlaşmalar ya
ptldıiı, ku'lvetle ileri sürülen ta.b.
minler aruınd& idi. 

\'iyanada topla.nacı iı anlaşdan 

enternasyonal Tuna meseleleri eıu.

perleri koııfetansı hakkında Sovye&.
ler Blrli,tinin evvelden haberdar e
di1memesinin, mezkür notanın Moe
kovada Almanya sefirine verilmesi
ne seb':: olduğu söylenebilir. ~eUoe 
11.e olacak? Tuna meseleleri, ayni za
manda. Balkanlar ve ka.rad:ı.ki me
selelcrile rabıt.alıdır~ Yeni vaziyet 
bak.kında Berliıt, Roma, l\loskova hü
kU.meUeri ara.suıda bir a.nla.şnuya va- I 
rıtması btkltnebUir. Gene Tuna ha•
zası yeni ikhsadi nizamında Alman
ya. ve İtalya, SovyeUer Birttğ"ine na
zarlln riiçha.n h:ıklanna ma.lilt olabi-

Jirler. 
Fa.kat, ba muıtakMla Vlf' Balkan-

Iard• y•nnın dahi ikMsa.di işlerin
de mezkiır ü.ç büyük devlet arasın
da nokial nazar ve mena.fl a1nh.k
lannın ka'L'i tarzda izalesi mümkün 
otam.az: alikadar ki.İÇ'Ük dM'lf!Uer, 
~tlarda.u lshfade tmltfl.nlarını k.a
ç.ırma&lar, dU:şiiDUSlndeylL 

HAMİT NURİ mMAX 

IKDJlM 

OSl'tlAN CEMAL KAYG~I 

Maarif Vekale
tinin tebliği 

( Baştaraı 1 inci sayfada) 

dana Yayınevi: Adana, Mersın, 
Niğde, Jvıaras. Gaziantep. Arvon 
Yayınevı: Afyon, Isparta. Bur· 
dur. Antalya. Konva, Samsun 
Yayınevi: Saıınsun. Ordu, Gıre-
sun, A:ınasva. Tokat, Çorum, 
Trabzon Yavınevi: 'frab:ıon. Rı· 
ze, Gıimüshane, Antakya Yavı· 
nevı: Hatay vilayetlerı. 

Her bölge dahılindeki kitapn 
çılar ve oKullar Isıanoula ka· 
<1ar gitmive veva oradan getirt· 
nııyc Juzunı kalmadan kendi ih· 
tı\ ac';ıı1m böI.ı.!e merl:ezlerinde-
ki va~·ınevleriııden t,mın ede
ceklerdir. Kitapçılara aldıkları 
nı..:tar her ne olursa olsun ilk 
okul kitaplarından vıizde 16 ve 
orta ta·ıısıl kitaplarından yüzde 

· 14 nisbetınde iskonl<> verilecek 
ve arava mutavassıt koymaksı
zın vavınevlerınden kitap ısmar
lıvan başka şehirlerdeki Jcitaı>cı
lara da PoSf.a masrafları karsı· 
lığı olarak vü7de dört fazla is
konoo yapılacaktır. Yavınevlerin
den kitap alan okul koooeratifle-
rine de l<itap alınıva iktidarı 
bulullffiIYBll taleibeye da ıtıLınak 
üzere yüzde 10 nisbetınde mec-
canen kitap verilecektir. 

1940/41 ders vılı ihtiyacı icin 
lüzumu bulunan bütün ilk okul 
k.itaoları hazırlanmış ve listele-
ri Maarif Mıidürlilitlerine ııön-
derılerek kitaplar satışa çıka
rılmıştır. Orta tahsil \kitapları 
da 20 eylül tarihine kadar ta· 
mamlanacak ve satı'a arzedile
cektir. 

Okul kitaplarının tedarikinde 
herhanl!i bir miısküle umvan 
herkesin derhal vekillik nesriyat 
müaurlÜl!Üne keV!fiveti bildir • 
mesi bilhassa rica olunur. 

lngiltercye son 
taarruz 

(Baştıırııfı 1 inci saııfadtı) 

ve yahut taarruz projesinden vaz 
"""miş olduklarını ilan etmek ol· 
duğunu beyan etmektedir, 

Bu gazete, Hitlerin sözlenni 
hatırbtarak mtıkabelede bulun. 
maktadır. Hitler, bir tek tarih 
~akta ol~ söylem.istir 
lci, o da İııgilterenin tam bezi • 
'lleU ,ıı:iinı ; düı-1 

ltalyanlar 
(0 ılwtıfı 1 *i wffa*) 

1 - t~ hcMı kii-
cu.mlan ema.-da ~eı;;ı:il 
oldulclan ...... -".. 1cı~--~ 4m'f( -

1 SPOR 1 Havacıııoımızı kuv 
TLur~kiy~ı ~.tt~sti~zm~v~ı ~dan-iz- Veflendirmek IÇİD 

(B"""4kal.eden devam) 
eifik ~ampİJGHSI hacılıdı N°IŞ&ll yiidkleriıı.i veren çifl!er. 

hklar, Y ....., Tüdt Ha"" K.unmıuıı:ı binlerce 

Z - Hıııtı ibe6vc .AJı;ıtı.. 
smdaki F-.-~ 
lerimn generczı de Gcwlle'• lJ.. 
tih<ık etmeleri.. 

Mcıtbuatııı nkı lMr ~ 
t4lıi ~ rCl4)rne., Sıı
nı1elilef' harid hoberieri aı. 
~ -.oııttaJr. ol....ıttadu- • 
!er. H..UC... Cl1'UOllda bir eoiıc 
flr1l?lar Petm ~metine 
ı.- "4• tluil\i Glaea iz • 
har~. 

A1/M~~ı&. 
ğiae göre, oukett ekspeTlcr: 

den miitqeklcil ilk lt.alııca 
mis)lon,+, sivil taıı!lll""Ci e/a. 
PeTlerik takt>ive edilm.4tir. 
Bir Alman misı/o>ıu11un da Sıv 
ri'l!"1!e gi.Uceği zaıınedilmeıc.. 
tedir. 

Suriııe halkınd4, qiin.dcn qii,.. 
ne İtalyanlara kaTşı ale1/htaf'o 
!ık belirnWetediT. 

Söylen.ildiQi"" nazımın, ttu.ı,. 
yanlar hava iislerinm derhal 
teslimini, demir ııollamu" 
ko11 tro!ünii. ve Berut limanın: 
da bulun.an denizaltı qemile
riniıı verilmesini talep etmeloı 
tedirleT. 

BUGÜN 

SÜMER 
Sinemasında 

ALBER'l' PREJEAN • DİTA 
PARLO ve JULES BERRY 

tarafından fevkalade bir 
tarzda yaratılan 

Monte -Carlo'nun 
Meçhul Kadını 

İhtiraslı, Entrikalı ve Hissi 
büyük ve güzel filmi görünüz. 
Göz kamaştıran lüks ve ihti· 

şam. İlaveten: 

• 

MİCKEY MAUSE 
Bugün saat 11 de tenzilatlı \ 

matine----· 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 1- _ ı_ı_ı_ı. ·• • -

: i= ;--~·:·ı~ ıi -~ 
~---1 :- .
: l!I - ~ı=ı=ı~ .~. il ~ 

Soldan ula: 
1 - Harp aahuma yakın mıem 

lekeUerden biri, 2 - Elde etm.il 0: 

lan, kumanda, 1 - Okun.ar, afat 
edatı, 4 - Venne, elbioenin Jr.ı.sm>. 

Jarından. 5 - Karplılr.. 8 - Bir ... 
yin ters olarak geri gelmeli. bir a
ğaç. 7 - Kötü, vllA:ı'et. 8 - Melt· 
tup. 9 .......:. Muhafızlardan, bir kavim. 

Yulr.andaa ..-111'&: 
1 - Açılma. 2 - Sesli harf, \en,. 

~ .~ " +-irilik -
~ - .P ··oe..,... 

Müs•bek•larm eeM iırv' 

lllDlanhr: 

rHz Wi&ai 
l - Filınt iııt. 11, 2 - .. ....._ 

İst. 11.1/lC>. 8-ıiM · 1 
• ll.4/10 

OOı.uı: A2KA: 
l - i:brMD iııt. ıı,a. ı - Aaı1 

tı.t. l.3.1, 3 - Şerit ııt. u.-. 
l - lıllu&icl<lin A-. S,M. 2 -
~ ioı.. !,31. 3 - Şerif iııt. 
uıı. 

ıı• lllEftE x.uıiALll 
l - Faik İııt. li, 2/10. J - -

İzmir. 1s, 9/10. ı - v...a. iot. 11, ıııe. 

ÇEl[İÇ ATllA1 
l - Balcı Anan ss,68. ı - is. 

..t ioı.. 27,il. a - ihrıohim ~ 
bul 21,'4. 

üt lllETBB: 

1 - Melih İ.st. 50 7 /lD. 2 - Gön 

ren İst. 53 5/10., ~ınan İst&n: 
bul 53 7/10. 

UM METREı 
1 - ı. za Maksut İst. t,10 1/10. 2-

Adnan Ankara, 5, 19, 4/10. 3 - Ga
lip Kocaeli 8,20. 

BÜYÜKDEREDE: 
Büyükdere Be7uparkta da :yüzme 

birincilikleri yapılınışW'. NeUce ,... 
dur: 

YÜZ METRE SBllBEST: 
Birinci Mahmııt, ildnci Vedat, 

çüncü gene Vedat. 

(1. • 

ELLi MET&E sıır.Tt)tıTO: 
Birinci Kemal, ikinci Nejat, üeilıl· 

CÜ Ecved. 
YÜZ METIUI ıanıBAGALAMAı 

Birinci K:lınil. ll<inci İ&lavro, üçün· 
cü Necdet. 

Elli Metre 1"111'baialama 1ciiçi11t1« 

Faruk, Orhan, 
Elli Metre Sıriüotll lr.üril<len 

Oktav. Arif. Ali. 
tOO Metre - bil7tllr.ler; 
Vedat, Yorgo, Sadullah. 

Yüz metre sırt tıstünde Mahmut 
yeni Türkiye rekoru yapmıştır. 

AL KAZAR 
SiNEMASI 

18 EYLOL ÇARŞAMBA 
matinelerden itibarea 

Mandrak 

2 

3 

4 

& 

6 

7 

8 

9 

slutRBAZLAR KRALI 

30 kısım tekmili birden 
Büyük şaheser filıni ile 
Yeni nıevsime ba$1ıyor. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

H o c u M ~·~jE N 
A R 

~ 

A s _!_ R!A_ • u 
L E N A 

··~· 
R 

ı y 1 N ~'ti~~ • H t y A o 
A ş A 

. 
N 

·~·H 
E 

o 

o A\YIA z • N • ~ 
1 • E ş L ~i~i~ • R E 
~ • A N 

:dnin 1wım.1armdltll. s - ~ 
flJ'dalı maddeleodm. 4 - Yflboö. 
me, bılr.lr.ınlılı:, 5 - ..._ oymM:Un 

!arından, bir lıa7vaDnı fm7adı. • = 

Nota, umumi mektup. 7 - Bir emir, 

lı:adın doktoc!annın ~mıo:ılan <
mi) 1 - Birincim~ (llıi D: 

'"-) 9 """' - Bir ırtc, madeni ~ 
!ardan. 

Dünyanın En Güzel Tangosu 
CESAR ROMERO ve llılA.RJORİ VKANE& 

tarafından s A R A v .memasında 

MADENLER ŞEYTANI 
Cazip ve güzel filminde danııedilmektedir. Kahkaha... Heyecan 
ve a11ı:ı.ş sahnelerile oolu bir film. ttaveten: İzmir J:ı:ıternasyonaı 

Fuarı bütün tafsilAtile. Türlrçe sözlll. 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

.-..--TAKSIM SiNEMA 1 (940 • Ml) menim.ine girdi. 

İlk programı teşkil eclea GARY GRAND - .JEAJ( 

ARTHUB - Süper filmi 

TAYYARE POSTASI 
'"'l>K BmENİLDİ 

Cenubi Amerikada Kuban ve H..aven ., ... -.1ııı ._.., 
canla geçen aşk maceralan <;clıt- n!ıa uy11Ddluyu. 

Bll,iÜn -1 ll Gııı tenziWb ·m-.. ----~ 

lira yanhmda bulunan mücs,... 
&eler, Kuruma İlZa yazılan işçi.
ler, loir güıılilk karlnnnı Kuru
ma verea satıcılar, dükkiuıcılar. 
Jnımm en lıüyük delilidir. Fakat 
\u hami:Joet hamlesini teskililt • 
"'nd:ırmak lhıındır. Havacılığı. • 
w için, bir tlefelık nişan yüzü
iü ve para teberrülerinden ziy., 
ele, tlevamlı yardımlar çok daha 
faydalıdır. Geçealercie, Sümer
\uınlmı Kaırabük demir \OC çdilı 
fabriblaı ıh çalışan binlerce 
işçi ayda 11 ~ vermeii t ... 
ahhüt "'*' iP' nli. 1'te bu çeşit 
küçük, fakat y;ı. !tinlerin ve ınil
yenlarm yaptığı teahhütlerdir ki 
siizde n kiğıt ti:zerinde kalma • 
mak, her ay muntazaman top • 
!anmak ~ istecliOimiz yük: 
sek yelı:hlan, bize temin eder. 
Her Türk, ayda, kesesine göre, 
on, yirmi, elli, yüz kuruş vcrnı~ 
ği teahhüt edince ve bu teahhüı
lcr muntazaıwın toplanınca dava 
hall~dilıniş demektir. 

. Bır arkad~ eğlence yerleri • 
nın duhuliye ve meşrubat fiat
larına küçük bir miktar zam y .. 
pılmasını, tanmmış futbol takım: 
l~unız arasında turnuva tertibi· 
nı, vestiyer Ücretlerinin Ilava 
Kurum~a verilmf"o;;hıi, n:ıkil , .• 
sıtaları ücretlerinin 1 30 ıı 10 
para gibi on paralık kesirleri~ 
onar para daha ilaveııile bu far· 
kın havacılığımıza tahsisini is • 
!emektedir. Bu gibi, 10 para, 2t 
para, 40 para gibi küçük, göze 
görüıımez, fakat devamlı vari • 
dat kaynakları bulunabilir. 83: 
tiin hesap pusulalarının ve fatq. 
ralann Bava Kurumu tarafın • 
dan müeıı.seselere verilecek olaa 
soğuk damgalı mesela 29 paralı.it 
kiğıtlara yuılnınsı, dahili mek· 
toplara 18 paralık, telgraflara 
nihayet bir iı:nrwıluk ı>ul yap,.. 
tırılması, blittln ticaret müesse
selerinin, kudretlerine göre, d., 
imi teahhtttlerle Kuruma i.za 
kaydedilmeleri, Türk yurduna 
korumak için muhiaç olduğuınım 
milyonları, bize verir. 

Türk Hava Kurumu, ha\Jaa 
kolayca ve lıis8etmeden verebi
leceği bütün varidat kaynaklan-
nı tesbit etmeli ve bilhassa t ... 
alıhütleri muntaıı:aman almak i
çin ge.U., fakat çolr. u mMrafb 
teşkilat Yiicwle ııetirmeliclir. 
Bunlar ınillet<ıe yapılacak iti
dir; hiikfunetin yapacağı hamle 
ise, fikrimizce bir ha'nleılılt ve • 
illeti teşkil etmek, sivil ve -
keri tayyarecillmnizi, havaeıldı: 
aanayiini bu vekAlete bailamak 
ııaretile en verimli bir ..,ır.il .ı. 
bilir. 
Havacılık yeni bir hamle ile 

milletlerin hayatı üzerinde mü • 
essir olmalr.tadu. Biz de, yeni bir 
hamle ile ilerleme ve ;, übelma 
yoluna ıı:irmeğe meebunn. Hem 
de dakika kaybetmeden. 

ABİDİN DAVEB 

Lordıar Kamarasına 
(Baştaraı 1 inci aayfdda) 

cıık.aran i:ıir bomba isabet e~ 
tir. Hasar ve telefat vulmuna ıı. 
ir hiçbir haber yoktur. 

Başvekiılet dairesinin bulun • 
dutu caddeye de yangın çıkaraA 
boıni:ıalar diişmtlşse de bir gW>& 
hasar ika etmemiştir . 

12/13 ey!(U gecesi, Londra mm. 
takasında ölen ve yaralananla
rın miktarı pek o kadar fazla de
ğildir. 11/12 eyiUJ. tıeeesinde LıD 
drarun şimal mıntakasında llf 
kişi ölmüş ve 260 kişi y aralaıı 
m.ıştır. 

BUKİNOHAM SARAYINA 
DÜŞEN BOMBALAR 

Londra, 14 (A.A.) - Buldıııf
bam saran Wıerine cem'an bel 
bomba atıJm:şlv. .Boıı:ıbala:rdm 
ikisi a...mı.rdan birine. bir c»
.teri de cenu&> oenahmda buka
nan kiJWerrin i.Derine de • 

ki.li3eyi twmnnen tahrip eıım.. 
tir. Di~ iki bomba da. KraUce 
Viktorn ibjdesj\e saray kapm. 
nın arasında yol fuıerine ~ 
tür. 
&mııhart!KX>Andan sonra Kr:ıl 

ve Kraliçe earay meınıır!an "-
görülmüşler ...... akmlardan .::.. 
teessir olan nwbeI!ere ııı:ideı * 
halit ile alAk.adar olmusl.ardır. 

300 ALMAN TAYYARESİ 
BAB41I GBÇEMEDÖ 

Londra, 14 (A.A.) - Londra 
mıntakamııda beşiıri aı.arm i o 

şareti bugün Grean iclı. saatlı. 
19 da veril:ıniş ve 2.LlO da niba: 
yet bulnıtıştur. 

Dördilneü ı!Annda düşman 
tavvareleri bir lcöıJıı'ÜYe tıona 
atııuşla:rdır. ......,. . aı· . 

Öj;?leden sonra ;...,.~ı an;n ı-
şareti eow•smda cenubu şarki sa· 
biline vatteşan tahminen 300 
dfümı&n ~ve avo 
tl(Jyareoıi Loııdra mmtaa<asma ~ 
malı: irin ~ bir gayret 
sadefım........, de İnJP.liz avı:ıı 
tayyareleri tarafından tardedü. 
~- Şimdiye kadar bili • 
nene -an bu tayyareler bom 
ba ptapwpıfhenhr. 



8.&TI'A . . .. - . .._. . . 
iFTiHARLA GOSTEREBl/.ECEGINIZ 

ÇEKİNİZ 

DAJliA UZUNL~U 
TA.P. JL71 m. "'5 Km. zt Jtw 
'l' .A.4- ıt.•'J m. 15115 Ka..ı8 K.w 
lKI a. W J[m. Ut Kw. 

15 Eylül Pazar 
8.30' ProgTam 
8.35 Marş ve entenıoeı:zolar 
»~ Ajans haberleri 
9JO Ev kadını - tıemeık l11te.ri 
9.20 Mar~lar (pl.) 
9 .30 Kapanış 

* 12.30 Program 
12.35 Yeni şarkılar 
lZ.50 Ajam haberleri 
13.05 Türküler 
13.25 Radyo salon orkestrası 
14.30 Kapanış 

18.- Proqram 
18.05 Pazar ÇtıJit (pl.) 
18.30 Arjantin tanqoları (pi.) 
18.45 Radyo caz orkestrası 
19.30 Zeybek ve oyun havıılan 
19.45 Ajans haberleri 
ZO.- Bi.it{Ük Fuıl heıım 
20.45 Kon~ 
21.- Ti.irk mi.iziqi 
21.30 Opera parçalan 
22.30 A;an ve Ajans spor l8t1ıi.ri 
22.50 Cazbant (pl, l 
23.25 Yan11ki proqram 
23.30 Kapan~ 

ı 
İstanbnl Asliye İkinci Ticaret 

Mahkemesinden: 

İstanbukla Liman hanında İs
tan bul Li.man İşleri İnhisarı 
Türk Anomm Şirketi tarafından 
Gnlatada Çinili Rıhtım han;nda 
mukim Volter Ziker Vapur A
centası ve aynı mahalde mukim 
Firiji vapuru süvarisi kaptan 
Faber aleyhine bedeli hasar ve 
eyyaıru muattala ücreti olarak 
beş yfu liranın maa faiz ve ma
sariii muhakeme ve ücreti ve -
kaletle birlikte tahsiline dair ika-· 
me olunan davanın cari muha
kemesinde: 
M~aaleyhlcrden Volter Zi

ker Vapur Acentası naıruna gön
derilen davetiyede işbu acenta
nın mezkıir mahalde halen bu -
lunmadığı beyanile bili toolijt 
iade kılınmış olduğundan yevmi 
muhakemede tebl~atın ilanen 
ifasına ve muhakemenin de 
16/10/940 saat 14 e bırakılma
sına karar verilmiş ve bu husus
taki davetiye de mahkeme di
vanhanesine talik edilmiş bulun
du~un<lan kevfi"Y"t teb!Ut maka
mına kalın o1ma.k üzere ilan o -
lunur. (29071) 

İmtiyaz Sahihi ve Nepiyat Di
rektörü: E. İZZET. Bastldı!ı yer. 

SON TELGRAF Basıme11L 

IC 1 9 IC I S H I Aaıerlkaa l\ıı koleji 
• : AmavatkOy. Tol. lli.160 

Askerlik işleri 

336 doğumlular 
çağırılı yor 

Falih Askerlik tnbeıılndeıı: 

336 doğumlularla bunlarla muame
leye tlibi talebe ve d1iler dotwnlu e
ratın son yoklamaJan 25 eylO.l !UO 
çarşamba ııünli ~amma kadar u
zatı~tır. 

Sub~rnize mensup talebe ve eratın 
bugüne kadar ıubeye müracaaUa son 
yoklamalarını behemehal yaptırma

lıtrı1 aksi takdirde haklarında ceza
muamele&i tatbik olunacaıcı. 

* Şubemlze mensup is!Am "" p,r! 
islim (311 - 335 dahil) doğumlular
dan er olarak terhıs edilmiş ve ter

hisi müteakip muhtelif san'aUar 
(tabip, diş tabibi, veteriner, ecz.acı, 

kimyager, avukat) gibi meslek .,.ba
bının (yedek aub'Q' olanlar hariç) 
tahsil ve meslek diplomal.arile bir
lil<le lwa umanda ııubeye milraca
atlan. 

DİKKAT: 

İKDAM - 336 doğum]ulann aon 
1oltlamalan halı:kında yulı:andalcl ilAn 
aynen Eminönli, Kadıköy, Beıikta, 

Sarıyer ve Beyoğlu askerlik şubele
rinden de tekrar edilmektedir. 

KISHI 

ORTA KISIM • LiSE KISMI - MÜHENDiS KISMI 
Deralere 19 EylQI Pertembe sabahı batlan•caktır. 

Leyl! talebenin 18 eylfil çarşamba ak•amı m<-ktepte bulunması lazımdır. 

TECDiDİ KA YD: Erkek kısmında 16 eylıll pazarte-' ve 17 ey!Ol salı cünleridir, 
çarşamba gi.ınleridjr. , 

• YAZAN: M. Sami Karavel -m 
KANUNİ SÜLEYMAN 
ViYANA KAPILARINDA 

Tefrilr• No. 7 

Türk ordWIU Savayı geçtikten 
aonra Sirmeye kıt'asına girdi. En 
mühim mevaki elde edildi. 

Metroviçe, Karloviç, Oyluk 
kaleleri birH hamlede Türk e -
line düştü. 

Kanuni Süleyman. daha Bel -
ı;:rat kalesi önüne gelmeden vezi
riazam Piri paşa, Belgradın kar
~:sında bulunan Semlini işgal 
etm~ti. Esasen Belgrat kale ve 
istihkiımlarırun en zayıf ciheti 
bu taraflardı.. 

Sultan Fatih, Belgradı muha -
sara ettiği zaman şimal yakası -
nı açık bıraktığı için şimalden 
imdat gelİp gidiyordu. Fakat, bu 
defa d~an buna inıkAn bula
madı. Kanuni bütün delikleri ka· 

ı:ıamıştı. Mihaloğlu ve Turhan -
oğlu akınc:ları da ileriye dllğru 
akınlar yaı:ııyorlardı. Muhasara 
ile m~I olan ordumuza ar -
kadan taarruz yapılmasına ma -
hal bırakılmıyordu. 

Belgrat muhafızları merdane 
mukavemet ettiler .. Llkin, Ttirk 
ordusunun muhasara ve taZ) iki 
de mükemmeldi. 

Nihayet, Türk ordusunun lıü -
cı:mlarına ve tazyikına rnuku\·e
met edemediler. Belgrat muhafız. 
!arı teslim oldular .. 

Türkler, Belgrada J!:rdiler .. Fa· 
tih Sultan Mehmedin ruhunu şad 
ettiler .. 

Kanuni Belırrat ahalisini İs -
tanbula seV'ketti. Belgratta tek 

bir kişi bırakmadı. 
Elyevnı İsaııbulda Bentler ci

varındaki Belgrat köyü bunlar 
tarafından te~kil olunmuştur. 

Belgrat zaptolundııktan son -
ra kaleler ve istihkamlar tamir 
olundu. Büyük tıoplar vazedildi. 
Kale ve istihkfunlara Yeniçeri 
askerile sair askerler ikame edil
di. (H. 927). 

Belgrattan mıızafferen avdet 
edildi. Orduyu hümayun İstan -
bula şenlikler yaparak Rird.i. 

Padişah, istanbula gelir gel -
mcz, tersaneye tedarikat için 
eınırler verdi. Bütün kı• gece 
ı!Ün<lüz harp gcmki i~as~na ça
lışıldı. Bahara üç yüz parça harp 
gemisi hazcrhındı. Tersanede yüz 
binlerce ~çi YC usta dJrmadan 
çalı•t:lar .. 

Kanuni, Rodos ve Belgrad! iş
gal ile devletin Akdenizde ve 
Balkanlarda emniyetıni tesis et
mi< oldu. 

Kanuni, Rodos kalesinin fet -
hinde de bizzat Rodosa çıkarak 
askerin.in başır.da harbevlemiı;
tir. 

Rodos kalesi, B~I;,.,.at kalesin
den daha kuvvetli idi. O asırria 

eleri paaışan- ı tıraş eu~ıu•. • ....... 

ra • ~ • 
BAYILAM.AB ÇAkfiliı'l'I ve stNtR BUHB.AN1 ÇEKENLEB 

Nevrol Cemal 
DEN 20 DAMLA ALIRLARSA SİNİRLERİ YATIŞffi DERHAL 
FERAHLAR. EVİNİZDE MUTLAKA BULUNDURUNUZ. 

imtihanla Memur alınacaktır 
İnhinrlar Umum Müdürlüğünden : 
A - Teııkillilmıızın tqradak.i münhal memurl;retlerl için İstanbulda 

14/10/114-0 pazartesi güniı bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

--·· - -
15-EYLOL1 

Sümer Bank Gemlik Sunğipe 
Fabrikası Müdürlüğünden 

MamııJAtmuzm 1/9/940 tarihinden itfbaren mer'iyet mevkiine giren 1ı 
Di satış tiat ve 5artıarı aşağıda göste rilm~tir. 

Sunt.ipek iplili satın almak istiyenler doğrudan doğruya fabrikaya :::sı 
r.ı ne veya bizzat müracaat edebilecekleri gibi siparişler.in istanbulda K 
tırcıoğlu hanında Sümerbank birleşik yünlü dokuma ve yün ipliği fabrik 
ları mü~i mcrk.e:Line kaydetürilebilecekleri bildirilir. 

B - İmtihana girmek ı.tiJ'enlerin -ğıda 7azılı v-1 ve ııartıan haiz DeotleT 
olmaları lhımdır. 

KaHteJere 

CÖft aatış 

ıı.ıı Jtrt. Kallle 

Kail tele 
cöre sa. 
fiaıı Kıı 

l - En az orta tahsilini bitirmif olmak llO l 
il 

805 
'195 
785 
7~ 

"135 
725 
880 
870 
860 
650 
640 
830 
815 
805 
1115 
6116 
&85 
875 
590 
680 
870 

l 
ll 
lll 

570 
560 
550 

(555 
545 

'535 
543 
533 
523 
534 
530 
525 
527 
522 
517 
520 
515 
510 
no 
500 
490 

2 - Askerlliuıi yapmlf olmak ,,.,,.a müeccel bulunmalı:, bilbasoa her 
iki. halde de son yoklamalannı nütus cüzdanında kaydettir~ ohnak.. 

3 - :U yaşından aşalı ve 30 ya ından yukan olmamak 15 
m 

I 
il 
llI 

~ 
11 

Ill 
4 - Her iklimde vazife görebilecek derecede ııhlıatli olınalı: 

5 - Akrabasından olıruJ'an ik.i zatı re!erlU18 olarak göstermek 
6 - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli bulunmamak 100 l 

il 
lll 

350 I 
II 

III 
7 - Mek~ devam eder talebeden olmamak. 
C - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbite 'Ye üç fotogratıa bir-

likte Galatada Rıhtım caddesinde Veli Alemdar hanında umum müdürlliğli- 120 
mUz memurin ~ubesine cl0/10/S.0> tarihine kadar müracaat etmelidirler. 

l 
ll 

llI 

40f ı 

n 
IH İMTİHAN MEVZUU ŞUNLARDm: 

1 - Hesap ve hendese 150 ı 

il 
Ill 

~o l 
11 

111 
2 - Yazı 

3 - Umumi malflmat •hayat bilgisi, coğra1)'a> 
4 - Lisan U.oı:µ.ışma ve :yazma> ihtiynrldjr. 180 1 

D 
m 

1 
ll 

Ill 
Ecnebi lisana vlkı! bulunanlar hangi lisanı bildiklerini dllekçe\erine 

1azmalıdırlar. 

NOT: 200 1 
D 
m 

l 
II 

III 
ı - İmtlban netıee.ınde 111J1l derecede muvaffak olanlar arasından 

:rat>ancı lisana viJaf bulunanlar tercih edilir. 
2 - İmtihanda kazananların muvaHaluyet ..., tah8ll vaziyetlerine &ö

re b:ıremdeld dere<eleri üzerinden ücretleri tesbit edilerelı; ta;yinleri 1apılır 
3 - Ta;!'in edildiği mahal ve vaz!teyi tebliğ tarihinden itibaren on bel 

ıün zarlmda kabul ile vazl!esi başına &itmi)enlerin 1ıı:l'ln hakları iptal edl-
~ ~b 

Yulı:andald tlatlar "1ptan ve peralı:ende Batışlar için 111J1Jdır, ve fabrl 
lı:amızda teslim şıırtile muleberdir. Toplan saı.,Jar üzerinden ayrıca tenzl· 
!At )'llpılıruyacaktır. Bobhı Ottrlndek.I .. tıcılarda bobin darası tenzil edildik-
ten sonra bu fiatlar tatbik edile<ütir. 

Ambalaj nakliye ve sigorta masraflan müşteriye aıtıir. (8226) 

lstan~I ~ö~ü~~ le~~ M!~ı!ğundan• 1 
Hasan Şlikrii tarafından Vakı! Paralar idaresinden 20663 ikraz No.sile =-••••••m••••••••••••••••••••-1 

inhisarlar Umum MUdürlUQUndan 
borç alman paraya mukabB nısı1 hisseleri birinci derecede ipotek göste
rilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı işbu ipotekli hisselerin 
ayrı, ayrı satılmalarına karar '\'erilen ve tamamına ehlivuku! tarafından 

(449) lira (68) kuruş kıymet takdfr edilmiş olan Sultanahmette Nııkilbent 

mahallesinin Şe!ta1i Çeşme sokağında eski 36, 10 mükerrer yeni 12, 14 ka
pı 9 ada, 173 parsel No.lı tarıı!lan 167 168, 178 ve 135 harita No.lı mahaller 
önü yeni küşat olunan 10 metrelik Mustafa paşa sokağı ile çevrili 128 met

re 48 santimetre muı-abbaı miktarında bir kıt'a arsanın nısıf hisı-csi ile yine 
tamamına ehlivuku! tarafından (489) lira kıymet 1'ıkdir edilmış olan ayni 
mahalde TU.lbenta'3, çeşmesi sokal'ın.da eski 21 m"Okerrcr 10 yeni 12, 14 ka
pı 9 ada 174 parsel NoJı tarafları 188, 194, 175, harita No.lı mahaller iki 
tarafı Küçük Ayaso!ya caddesi ve Geliklik sokağı ile çevrili 163 metre mu 
rabbaı miktarında diğer bir arı:;arun nısır hissesi açık arttırmıya kon ... 
muştur. 

ı - İşbu gayrimenkulün arttırma ı;artnamcsi 23/9/940 tarihinden iti
baren 934/2444 No. ile İst.::ınbul Dördüncü İcra daire-inin muayyen numara
sında berkesin gOrebilmesi için açık:hr. İlftnda yaz.ılı olanlardan !azla ma
lümat almak istiycuıer, i§bu ~artnaJne:ye ve 934/2444 dosya No.site memu
ri.yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırınıya iştirak için yulı:anda yazılı 1<ı1metin yüzde 7,5 u nisbe
tlnde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu ~vdl edile
cektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 

ııahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarım, husu.sile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriyetinıize bildirmeleri icabeder. Ak.si halde 
bakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından ha

riç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ;ırttırmıya iştirak edenler arttırma prtnamesinl 
okumııs ve lüzwnlu malUmah alını.s ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 8/ 10/~0 tarihinde sah günü .. aı 14 den 16 ya ka
dar İstanbul Dördüncü icra Memurlugunda \iç defa bağrıldıktan sonra en 
çok arlt.ırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mubammen kıymetin 1üz
de 75 ini bulmal: veya salış lotiyenin :ılacağına rüçhanı olan diğer alacak
lılar bulunup da bedel bunların bu ıayrimenkul ile lemin edilmiş alacak
larının mıecmuundan fazlaya çıkmazsa en cok arttıranın taahhü~ü baki kal
mak üzere arttırma 10 elin daha temdit edilerek 18/10/940 tarihinde cuma 
günü saat H den 16 ya kadar İstanbul Dördilncü İcra Memurluğu Oda -
ıunda arttırma bedeli satış istiyenin alacaiına rüçhanı olan diğer alacnkh
larm bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan faz.laya 
çıkmak şarlile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihle yapılmaz v-: satış talebi düşer. 

6 - ayrimf!flltul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale karan fesho1unarak kendisinden evvel en 
yük.sek teklifte bulunan k.imse arzetmiş olduğu bedelle almıya razı olur
sa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle arttırmıya 
çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. lki ihale arasındaki fark v~ geçen 
ıünler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hük
me hacet kalmaksızın memuriyetiınizce alıCJdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, 

yirnli senelik vakıf taviz bedelini ve ,ihale karar pullarını vermiye mec -
burdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzi!at ve dellôliye resminden mü
tevellit belediye rüsumu ve mütrak.im vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp art-
tırma bedelinden tenzil olunur. _ 

İ:;bu gayrimenkul yukarıda göstep.len tarihte İstanbul Dördüncü icra 
ı.ı<"murluğu odasında işbu ilfın ve gösterilen arttırma ~artnamcsi dairesin-
de satıl<Jcaılı ilan olunur. (8734) 

emsaline nadir tesadüf olunur
du. Muhafızları da harp ve cidal 
için hazırlaıuruş cengaverlerdi. 
Hemen hepsi tariki dünyalardan 
i.baret papaslard1. Mutaassıp ve 
dindar insanlardı. Bu sebeple 
müdafaada son derecede metanet 
gösterdiler. 

Ro<kıs adasına Ayas Paşa Ru
meli askeri ile şimalden, sol ce -
nahımızdan sahilde bulunan 
Tamia kap•dan İğri kapıya ka
dar olan kale kısmını tazyik et
mişti. 

Serdar Çoban Mustafa Pa'a 
Y~niccri ve sair kapı kulları ile 
gıırpt<» Jğr1knpı ile Pekelikapı 
arasında idi. 

Padişah, bı.ı hatların arkasın -
da, Mercantepede otagını kur -
durmuştu. 
Kasım Paşanın tahtı idaresin

de bulunan Anaoolu askeri ce -
nuptan, Kızılkapıyı \'e sahile ka
dar olan cenup kısmını hedef 
ittihaz etmişti. 

Şö,·alveler cins ve lisan itiba
rile takımlar teşkil etm~lerdi. 
Şimal ve garbi şimali Fransızla
rın, ııarp Almanlar ile İnı:ıilizle
rin. ı<arbi cenubi İtalyanların, ce-

nup İspanyolların, Portekizlerin, 
liman ciheti karı.şık döküntüle
rin müdafaalarına tevdi edil -
ınişti. 

Türk askerlerinin hücumuna 
uğrayanlar en ziyade İtalyanlar, 
İngilizler, Almanlar idi. 

Türkler en evvel Kızıl.kapı ile 
Pekelikapı arasına hücum ettiler 
ve gedik açtılar. 

Türk askerleri kanlı bir mu -
harebeden sonra kale bl.ll'Clarına 
çıktılar .. 

Fakat. Şövalyelerin muka:bil 
taarruzlarile burclardan indiler. 
Muharebe bütün ~ddetile de -
vam etti. 

Türkler çok şehit veriyorlardı. 
Llıkin, bir netice hasıl olmıyor -
du. 

Türk askeri Serdar Çoban Mus
tafa Paşaya kabahat atfetmek 
l.stiyordu. 

Bu sırada Mısırdan kırk gemi 
imdat gelmişti. Padişah, serdar
lığı Mustafa Paşadan aldı. Vezir 
İnat Ahmet Pasaya verdi. 

(Arkası var) 

f4in nev'i 

Ankara imallithanesi 
lk.rnal inşaatı 
Fişek deposu inşaatı 

Kqlf bedell 
Llra Kr. 

29,228 .. 

Ytbıde 1,G temlnalı 
Ura Kanış 

Ekslltmenl: 
Ştkll Saalf 

3186 16 leöpo.ı!ı z. 15 

2192 13 > 18 

I - Keşi!, şartname ve plinlan mucibince idar~m.iz.in .An.karada yap
tıracağı yükanda mahıJ'etlori hülasaten yazılı i§l.er kapalı zarf usullle ek
siltmiye konmuşl\lr. 

D - Keşit bedelleri. muvakkat teminatları, ekalltme ııekil ve saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

ıır _ Eksiltme 25/IX/94-0 ~b& ıünO İslanbulda Kabataşta Leva
zım ve Mübayaat ~ubesindeki alım komisyonunda ;:rapılacaktır. 

ıv - Şartnameler levazım f\lbesl veme.slnden İzmir ve Ankara baş 
m.'Üdürlüklerinden k~ bedelleri nisbetinde c212 ve 146> sar kunış mu
kabilinde alınabilir. 

V - Milnakasaya girecekler milhilrlil teklif mektuplıınru kanuni vesa
lkle yüzde 7,5 güvenme parası makbuw veya banka tem.inat mektubwıun 
ve ~rtnamesinin 'F> tıkraıunda yazılı YeSa.iki ihtiva edecek kapalı zar!lan 

.m ihale günü eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar mezkur ko-
misyon başkan.1J4}ma makbuz mukabilinde vermeleri Jhımdır. (8:1\2) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden 
ıa ................... ..a ......... amıı ... asar 

Muh&D'JJDeD. 
KıymeU 

Lira K.r. 

1868 40 Kamer hatun mabaDeslnin rski çakmak yeni Uır1a başı l'adde
aindc eski 19 yeni 21 ve No. tal 201 sayılı kfırgır ev 

334 20 Rumeli h.isarında arpe emini m&lıolksinin mezarlık BOkağında 

eski 48 yeni 42 .. ;!'ılı ahş:ıp ov. 

185 00 Eski Kamerhatun yeni Kalyoncu Kulluğu mahallesinin Simitçi 
sokağında eski 14 yeni 18 aayılı arsa 

H 24 Eski hfuııeyjn ata yeni BUibül mahallesinın eski Macar yenj Tu
ran caddesinde etki 96, 98 yeni 104, 106 .. yılı arsa 

732 40 Tom tom mahalleslnin tercüman çıkmazı 1<>kağında e<ki 28, SO, 
32 yeni 32, M, 38 ~ ahfap iki ev ile arsa. 

Yukanda 10zılı pyrimenlrullerin mülkiyetleri pqln para ile salılmo.lı: 
üı;e.re on bet gün müddeti~ açık arfurlnJ1a çılı.arılm.ıııtır. İhal .. i 21/9/940 

cunuırteııi (iinü .. at (11) <le yapıJ.acalmdan lnekillerin Akara! Mlııhlülat 
blemine müracaatıan. (8247) 

--------------------·----.. 
Yeni Kolej Nehari 

Kı:a 

İLK - ORTA - LİSE 

Takalmde Sıraeelvller 86 • YENi AÇILDI. 
Miidi.irü - Eıki Şi{ii Terakki Direktöriı M. Ali H~et Kırca. 

Hususiyetl<.Lı: YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİNE geni4 
mikyasta ehemmiyet vermek. llUUfJarını az mevcutla teskil 
ederek tale',esiniıı çalışına ve lnlı:isıW. sıhhat ve inzıbatı ile 
yakından .Alakadar olmaktır. Mektebin denize nazır kalörifer
li teneff';sbane ve Jimna.stilı:hanesi vardır. Her ırün saat (9 
ile 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

lstanbul Levazım Amir
liği Satınalma Komisyo

nu ilanları 

Kllo 

3500 Fırın lormtı ..., bzmbaı. 
2000 Fınn sönmüş kömürü 

Yukarıda miktan )'82llı fırın kı

rıntı, kazıntı 1'e fınn söıımilş kilmü

rü satılacaktı.. Paz.arlıkla arttırması 

18/9/940 çaI'iAD>ba ıünli saat 15,15 
de Tophanede Lv. Amirllii satin al
ma komisyonunda yapılacaktır. ltı

nntı ve ka.ıınbnın tahmin bedeli 52 

Ura 50 kurui. ııöıımüı kömürün tah

min bedeli 30 lirad1r. İsteklilerin 

belli Aatte komieyona ıeimeleri. 

(389 - 8723) 

21 ton kafar peyniri alınacaktır. Pa
zarlıkla ekııiltmeııi 20/9/940 cuma 
günü saat 15,30 da Tophanede İst. 
Lv. Amidili satuı alma komisyonun-

TASHİH 

Gazetemizin 1~9-940 tarihli 
nüshasının son sahlfesinde neş
redilen (İstanbul Asliye 9 uncu 
Hukuk Hılkimliğinden) serlev • 
halı ilanda Muhakeme gününün 
2-1~0 old~ yazılacak iken 
ııehwn 20-1~ tarzında yazıl

~- Tashihi keyfiyet olunur. 

da yapılacaktır. Tahmin bedel! 15,750 
lira ilk teminatı 1181 lıra 25 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda gorUlur. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile lx:l
li aaaıte &o~ona ıelmeleri. 

(364 - 8483) 

* Beıı bin adet su fıçc<ı alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 23/9/1140 pa -
zartesi günü saat 14 de TophanPde 
İst. Lv. Amirlıli aatın alma komis • 
youunda yapılacaktır. Tahmin bede
li 17,000 lira illt teminatı 1312 lıra 

60 kuruotur. Nümunesi komlliyonda 
&örilliır. isteklilerin belli Natte kt> 
misyona gelmeleri. (363 - 8~62) 


