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Dün/ zmiti Şereflendirdi ile __ a~!!_ştı 

Basvekil izmitten An~raya gitti 
Akdenize lngiliz

1 
Milli $ef lzmitte Fabri

don~!ası hakimdi! ka Ve Ziraat İşlerini 

Bulgar işgali 20 
eyliılde Başlıyor 

---·--1 

Bulgar Başvekili 

Ji~,:~;:!~:,.-:.·;~:!~: Tetkik Buyurdular 
ba ıa•t•· 

ılon•nm••ınsn l 
. b t •lnı•lı ifİn f• 

'' •• • f, ııe lıenJ•riy•yi; H•Y •Y' 
y• Kıbrı•• bonılı•rJını•n 
ctm .. l lazımJır. 

===:"=~= 
y aıao: ABiDiN DA VER 

J\lare Nost-11 talyaolar, • 

O _ Bizim Deni•• dc
rom · · haki· 
dikleri Akdeııızı, ·T 

b" Jtalyao go n 
lııtcn ve file~ h~lya ve bırsile 
haline s~ di İtalya, harbe 
harbe gsrmı~er gÜn sonra, Fran
girdikten bir alç İtalyanlara, 

t slim o ınası, . k 
sanın c . . t bakluık e turme 
b'! cm.eyilll'~':;ir afırsat da vermiş· 
içın bil b' denbire Fransa· 
ti. İngiltere! d ırk' dona~nıll$nın 

Akdeıuı e ı d . 
nın Fransız eıuz 
yarduıuıı~a~ ~eden istifade im· 
ve bava us c~n nı k.alınışlı. Bu 
kanından mr ~u oberi Akdeniı
ııırada, sene er e harbe ba· 
de logiJtereye t::ı~~' Fransaoın 
zırlaıuııış oland doiao şaşkın
tesliın ol~uo and ek İngiliz • 
lıktan istilade ~ eı: icap ettir· 
lcr bu yeni vazıyetiJld bütün 

' dlı' J · alma an diği le ır erı . · iliz dooao-
denlz kuvvetlerı~e. 1f1 d' Bunu 
masıoa ~ullaoab~ır e;a~amadık
yapamadılar · ~ e d.eplcri var • 
Jarıwn mııhtelıf ~ b Fran-

f k t mühım sc ep, .. 
dır; a a eu da ele geçırıp, 
ı;ız donanmasını k .. tün bir 
iniİlizlere sayJea ço ~.• kafala
kuvvetle taarruz etme'!j 
rında kurmuş olmaları ı~.. . 

İzınit, 7 (İkdam muhabiri te
lefonhı bildiriyor) - Reisicum
hur ve Milli Şef 1smet Jnönü bu
gün saat 15.10 da 'ehrimiıi şe
reflendirdiler. 

Milli Şef, Snarona yatı ile 
izmiti teşrif etmişler ve Vali, 

Belediye Reisi, İzmi t ileri ge • 
Jenlerilc on binlerce halk tara -
iından tezabiiratla kar~ılanrnış -
lardır. 

Reisicun1hurun1uz İzmitin zi -
r aat i şleri ve İzmit Kağıt fahri -

(Arkası 3 üncü savfadaJ 

Nutuk Söyledi 
Sofya, 7 (A.A.) - D. N. B. -

Cenubi Dobruca hakkındaki Bul
gar - Rumen anlaşması mucibin
ce Romanyanın Bulgaristana ve
rece~i arazinin tahliyesi 15 ey
lı'.ı lde başlıyacak ve 25 eylı'.ı lde 
nihayete erecektir. Bu müddet 
zarfında araziye Bulgar idari ma· 
kamları vaz';vet edeceklerdir. 
Askeri işgal, 20 eylulde başlıya
cak ve 30 eylı'.ılde bitecektir. 
Bulgaristanın Romanyaya ve

receği, teorik sahada h ir mily:ır 
ley olarak tesbit edilmiştir. F a

( Arkası 3 iitıcü sa11f ado) 

BU RESİM DÜNK Ü EKMEK BUHRANINI GÖSTERMECE KA.FIDİR 
-

Fazla buğday verilmesine 
buhran bitınedi ! w 

ragnıen 

Halk da boşuna 
telaş etmektedir 
Dünkü ekmek buhranına 

sebep oldu bazı fırıncılar 
Şehrimizde ekmek buhran'n n 

h alli ıçin Ba<vekilimız tarafın -
dan \ 'eri]mesj emı'"Olunan ycv -
mi,·e 100 ton fazla buğda.,·ın tcv
zu;;e dünden itibaren ba~lanıl -
mışlır. Fakat tekmil fırınlara 
tevziat yap1lamad1ğından ckmcrl: 
buhranı dün de ,iductk· <le\'am 
etmiştir 

Zabıta memurları !mn :.rda 
mE\·cut unlarla mütemcı.d: lrrıll 

kaear iz.dıham .:-eklinde Ue\·am 
~tıniı;tir Bu ara tcvzınt vaıı:lan 
f,r.nlar bol ekmek çıkarabildı/tin
dcn halk oralaı·a akın elmiı; ve 
rr.C!·elc.1 Kocamustafa pa:-a v~ 
Aksaraydan Şişliye gıdip ekmek 
alanlar olmuştur 

Dün sehrimize gelen Ticaret 
Vekilimiz Nazmi Topçuoğlu da 
t•kmek buhrnnile bilhassa meş
Pul olmuştur. Vekıl vapurdan çı
kar cıkmaz, Toprak Mah"ullerı · 
Ofoine ııelmiştir. Burada saat 
on buçukta Ticaret Vekilınin Re-

liıt yaparak halkımız·ı, rnınek • 
siz 

0

knln1amasına çalışmı.,.lardır. 

1 
Lakin: yine fırınlarn önündtki 
kalabalık saoahtan gece yar.oına : A rkn.,. J üncu ı 

1 

Fransa 
Kabinesi 
Değ işti 

-------
Ankaraya yeni elçi 

tayin edildi 

İngilizler, manevi~aı . ıt~:::!~ 
bitkin bir hale gelmış 1'~ ·ücc _ 

Al yaıun u uv' 
ALMANYAYA ŞİDDETLI B UCUMLAR YAPAN BIR İNGILIZ HAVA FİLOSU 

Üzüm rekoltesinin azlığından 
Juşuou man ı · t fkarlı -
nahından, kl1taly~ıı;bi\~r gaflet 
ğından be eme .. ·· olan 

' lihulyaya duşnıuş 
ve ma b "t"o deniz kııv••el -
Fransanın u u ' l İtal•'ıQ' a kap-
ı .. Almanya ı e , 
erını 1 da Fransız do-

ğını on arın 
tıraca ' kendilerine karşı kul
nanmasını kaili biliyorlar-
) caklarını, pe ' 
aııa . . bu donanmanın 

dr onun ıçın . h 
' 1ı 1ı filosunu ifna ve un .a ~u-

zır b' r hale getırdı -tile zararsız ı 
re .. 1 ·an donanması, bu ame
ler. Jta Y d d İngilizlere ıa
Jiya t esıtıasınk ~es:relini göstere-
arruz e n1e k 

d. Jı'ne gc~eıı fır satı ay-m e • ve c 

begi~anıandanberi cereyan eden 
• . 1 nıüsademeler. ya· 

hadıse er v.e . Akdcniı-
vaş yavaş, Ingilterenın . tf 
deki hakimiyetini ta~vıye e ı. 
O.. l . Akdenizde bır derece nce erı b 

3
0-1 .. " en İtalyan harp a~;r ,. ' 

gorun ld Ital -
artık pek görüo~ez o ıı; .. tah 
yan donanması, Italyan mus -
kem limanlarwdaki t~plar~o, 
ınaynlerio ve tayyareler•~ bı -
mayesindeo uzaklaşmama~ı e:~ 
İtalyan sularıııda dolaşın~gı ',k 
ıh iti Ender olarak denıze ç. : 

r e • d f Onıkı 
tığı zaman da, son e n~a oldu
adanm, bombardımanı 'lerile 
ğu gi bi, İngiliz harp ~e:r• ve 
temasa girmekten çekın 1 d 

"k k ür'atinden istifade e e· 
yu se s . .. dü Bu suretle 
rek üslerıne don . · . . di · er 
İtalvan harp gemılerıuın g 
don~nmalardaki muasırl~rı~a: 
dan sür 'atçe yüksek olara k .• 

vur edılen 
pılmalarındao tasav k 
fayda filiyat sahasında taba -
kuk e tıniş oldu. . son 

İngiliz başvekili Çörç ıl , . 
nutkunda .Şarki Akdeniz fılosu
nu takviye için .en kuv;et!ı ~~; 
d ern rıpmilerimızden bır -~aç. 

" B. k "Un ev-oraya gönderdik. ır aç " k'k° 
ve! oradaki filomuzun . ha ı. ı 
k uvvetini hemen hemen ıkı mıs
line çıkarabildik . diyor. En kuv-

( Arknsı 3 iincii sa uf ada ) 
. . • ' R 

Almanların ! .. 
Dün lngiltere-
ge yaptığı akın· 

---· --
45 Tayyara kaybettiler 
Lo d a 7 (A.A.) - Hava ve 

, h .1'! :m~iyet nezaretlerinin teb
f~. 1 ~ün ııece düşman tayyare-

lı~~: ı· ,,ı·ıtere~in muhtelif mın -
eı ı, n,., 'd h .. 
takaları üzerine yenı e~ ucum 

LEROS 
Tahrip 
Ed.i 1 d i 
---· - - -

İtalyanlar bu adayı 
kale haline getirmiş 

Londra. 7 (A.A.) - Reutcrin 
askeri muhabiri vazıyor: 

12 ada mıntakasındaki İngiliz 
deniı harekatının manası su -

yapmışlardır. Esaslı hucumlar, 
ııecc yarısından. evvel. olmuş .' e 
Londrayı. şiınalı garbı. şehıı • 
!erini istıhdaf eylemıştır. Lon .- Mıntakanın en anühım adası 
d da sari< Ye cenup mınlakalaıı olan Leros adası. İtalyanlar ta-

dur: 

ü~:ri~e düsen infiliık ve yangın rafından ııizlice ha,•a ve deniz 
bontbaları. baZl fabrikaları ''e üslerini havi bir kale haline ge. 
evleri hasara,.uğratmış ve hast~- tirilmi<iir. Binaenalevh mezkur 

haneve. bir kiliseye ?:'1erbut bır- (Arkası 3 üncu sayfada) 
(Arkası .1 ıı n_cu_~ıı_fado.:.:I ____________ _ 

Milli Piyanko çekildi 

40,000 lirayı 74,693 
Numaralı bilet kazandı 
Tam listeyi 
Milli Piyangonun 3. ünoü te_r

tip planının 2 nti keşıdesı dun 

1. . '"nterııasvonal Fuar.nda 
zmır ~ · . . d· 
kırk bini 1l:şan seyırcı huzurun a 

18.30 da lslikliıl marşılc baş
lanmış ve _çekili; safahatı Saı.t 
Çelebi tar:i!:ndan halka :zah cdıl -
mişlir. 

neşrediyoruz 
Bu pi,· angoda ikramiye ka • 

zan•n numaralardan 40.MO !ıra 
74693 num alı İstanbulda satı
lan ta~ bılete çıkmıştır. 10.00-0 
!ıra kazana» 95549 numaralı bi
letın bir parçası istanbulda, bir 
pür\·a,: ela Karacabcydc satlm;ş-

( Arkası 3 üncü saııfada.) 

ıingiliz hava 
Baskınları 

Devam ediyor 
---- --

Berlin hucuma ugro.dı 
Londra. 7 (A.A.) - H ava ne

zaretinin tebliıü 
Alınan ormanlarında ııizlen -

mi" askeri hedefleri mühim as -
keri nctrol dePOları tek -
rar İn~iliz hava kuvvetlerinin 
baslıca taarruz meYzuları olmus
lardır. 
Bombardıman tavvarclerirniz 

Harız dağlarında ve k ara or -
manda vangınlar çıkarmışlar, 

( Aı·kası .1 iincii. sautada. ) -----
Son Haberlere Göre 

• 

Romanyodo 

BU SENE ŞARAP 
İMALİ AZ.ALIYOR 

f nhisarlar vekili beyanat verdi 
Bu yıl üzüm rekollecinin nok

san o1ması yüzünden bazı mü -
e"seselerin ellcrindckı şarapları 
sakladıkları ve fiatlarını da yük
selttikleri sikayet edilmektedir. 
Dün akşam Ankaraya dönen 
Gümrük ve inhisarlar Vekili Ra
if Karadeniz bir muharrırımize 
bu hususta şunları söylemistir: 

•- Filhakika bu sene şarap i
maline salih üzüm rekoltesi nok
sanlık göstermiştir. Binaenaleyh 
şarap imalatı geçen seneye na -
zararı zaruri olarak az olacaktır. 
Ancak yaptığımız hesaplara .!\Ö
re, ııerek hususi amillerin gerek-

se İnhisar İdaresinin elinde bu
lunan ve bu seneye devredilen 
stok 1ar bu noksan imalatı karsı
layacak derecededir. Bu hesaba 
göre, önümüzdeki yıl içinde şa
rap buhranına meydan kalmıya
caktır. Fiatların artacajlı endi -
şesine ııelince, bövle bir şey Ya
rit değildir Çünkü malumunuz 
olduğu üzere İnhisarların sata -
cağı sarapların fiatı tesbit edil
mi~ olup bu fiatı arttırrnağa se
bep olmadığı l(ibı hususi ;,mi]. 
)erin sata<"ekları şarapların aza
mi fıatı <la tarafımızdan tesbit 
edilme-kte olduğu için onlar da 
art tıra mıyacaklardır. 

General HUTZİNGER 

Yeni hükumetin teşehkülü ŞU. 
dur: 

Nezaretlerin koordinasyoııılc 
istihbarata memur nazırlar he
yeti reis vekili Lava!. devlet 
sekreterleri olarak: Albcrt adli
vede, Peyrouton dahiliyede, Ba
udoin hariciyede, Bouthilicr nıa
li,·e<le. General Hutzinııer harbi
vede. Amiral Darlan bahri\ ede. 
Belin is ve endüstriel istihsalfıt
ta, General Berııert havada. 
Ripperl gençlik ve maarifte. Ga
ziot ias~ ve ziraatte, Berthelot 
münakalede ve Kontr Amir. 1 
P laton müstemlekelerde. 
Hükümetın umumi murah!1a

sı sıfativle General Vevgand'a 
imParatorluihın müdafaa Ye em• 
niyetini temin için en vasi s:ı -

(Arkası 3 üncü sayfada.) 

Sovyet ve Al mo n ıoımnımıııııııııııınınınıııı•ııııımıttıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınmııııınıııuııınııııımııııııııııııHuıııııııınıııııınıııımmııııııııııııııııımıılHllıuıııııııııııı~\ 

Korkusu baki i Bugün okuyacağınız 2 tefrika i 
M~~lkr~~' ;e~~:Ul.e;; b~:~~;~~:. ı ~1-s~ıa~i izzeti~ KlSK. A N-~l .. y" OR UM .. ·, ! 
betten sonra sara\·a dönmekte o- := • §fi 
lan validesi kraliçeyi istikbaı i- = Edebi Romanı• • =!: 
çin sabah erkenden hazır bulu- = . ;;~ 
nuyordu. ~ 

Halk, anne ile og!unun bulu:;- 2 K a n u n .... 5 u- 1 e y m a n fü'I 
~:!~~ı;~v~t~ks~~J.~~~~:ı:ıd~r~~h- ı • S • ": i. Kar•yelin • 1 il 
temel aksulameLerı uzer. ':' ur-\= Tarıhı Rom. n ı • v .• ya Kapı I ar 1 n da =~ 
ıra <l •. dır. Pek ·ak·nda cıddı kar- = n a §§ 
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Hasan bir çok kadınlar almış, ek
seriyetini az bir zamanda boşamıştı 

(knamı Hasan) . Medınede sa
kın bir kÖşcve çekılerek artık 
halk ıslerınden uzak vasadı.ıV. 
halde, Muavıve. onun bu derin 
feraı:ıatıne bır türlu. ınanamıvor
du. 

(Medine). &nevi casuslarile 
dolmustu. Hem sabık Halifenin 
hem de brraderi (Hüseyin) in hal 
ve hareketleri, ııece ve l?tindüz 
takıo ve tarassut ediliyordu. 

Muaviyenın. hemen her l?fınü~ 
bır korku ile gecivordu. Hemen 
her saat. Hıcazda vevad:ıut Irakta 
bir ısvan ve ihtilat bekliyordu. 

Bu sırada. (Harici) !erin e9ki 
reıslerinden (Fiırve bin Nofel) 
isminde bir adam basına oolduk
ça mühim bir kuvvet toplıyarak 
Cenubi Irakla Muaviyenin me -
n1urlarına isvan etti. 

Muavi ve bu hareketi (İmamı 
Hüseyin) tarafından t.ertio edil
mi< bir ihtilfil baslanıııcı zanne
derek epeyce büyük bir korku 
gecırdi. 

Fakat isvanın Hariciler tara
fından vuk• ' n-.·lriıı ı"h 1 n11 öerenir 
öırrenmez, sükfınet kesbetti. Ve 
bunu müna~ . µ ..... L ıır.sat telcikki 
ede rek, (İmamı Hasan) ı tecrü
be etmek istedi. Derhal su me
alde bir mektup ııönderdi: 

fElmirülmi.>ıninin Muaviye bin 
Ebi Sühandan. Medinede mu
kim Hasan bin Ebi Talip'e : Ya 
Hasan! .. Furve bin Nofel escai'
nın riyaset ettii?;i Haricilerden bir 
zümre, isyan ederek (Nahle) mev 
kıine kadar gelmişlerdir. Harici 
ta ~·faSl, Baban Ali ibni Ebi Ta
lib'ı sehit ettikleri cihetle, onla
rın tedibini sana havale edivo -
rum. Ve bu suretle de. sana bü
yük bir intikam fırsatı veriyo
rum. Bu mektubum sana vasıl 
oldui?;u anda. fütivacın olan harp 
levazunını derhal bildir. Her ne 
arzu edersen ııönderevi.m. Git, on
larla harp et.] 
İmamı Hasan, Muaviyenin bu 

·mektubuna, su kısa cevap ile mu· 
kabele etti: 
fBeıUm ,harııten ve kan dök

mekten nefret ettiğim her kes
ce malumdur. Bilhassa bu sebep
ten dolayıdLr ki, hilafetten el 
cektim. Elı!er harbe heveskar ı 
bir kimse olsavdım, evvela se
ninle harbederdim... Babamın 
inttkammı. Allaha bırakıyorum. 
Ve artık ben, inziva köşesinde sü
künetle Yasamaktan baska h~ 
bir ~y düşünmüyorum.] 

Bu cevap, Muaviyenin oek fıo.. 
suna l!itti. Ancak bundan son
ra, artık (İmamı Hasan) ın, ken
di aleyhine "1>c bir harekette bu
luıımıvacai(ına kanaat .ııetirdL 

• * ' l\foaYive. İmarnı Hasana vu
kubu.lan taahhüdünü tamamile 
ifa ediyor .. Aradaki taahhıitna· 
me mucibince mesrut olan para· 
!arı muntazaman .ııönderivordu. 
İmamı Hasan, bu paralarla, tam 
bır refah icinde vasıvordu. 

Medinenin en havadar bir ye
rinde. geniş bir arsa aldı. 
Bu arsaya, büvük bir av
luva nazır bir cok odalar -
dan miirek:ken bir konak yap
tırd.L Bu konağın bir kısm.ını, 
biraderi (Hüsevin) ile en vakın 
akrabalarına tahsis etti. Dı,ğer 
kısmına da. ımüteaddit zevceleri
le kendisi yerlesti. 

İınam.ı Hasan 'ın hususiyetlerin
den biri de sık. sık evlenip, kısa 
bir müddet sonra aldıi!ı kadını 

terkeLmekti. Onun bu hareketi 
ne)< ı?enc yasında baslamıs. ar
tık adet hül<mü.ne l!irmistı. Pe
den (Ali), oı(lunun bu adetinden 
kat•ivven memnun de$1di. Hat
ta her münasebet dÜ5tÜkçe: 

- Oi!lum (Hasan) a. hiç kimse 
kızını vermesin. ('ünkiı o. zev
celerine vefakar dei!!ıklır. Sade
ce. zevk ehlidir. 

Derdı. 
Fakat şunu da ilave edelim ki, 

İmamı Hasan'ın bu hareketi büs
butün sebepsiz değildi. Evvelce 
de bir münasebetle arzelzniştik 
kı; (Hasan). Kureyş kızlarının en 
dilberi olan annesi (Fatıma) nın 
Hüsun ve letafeti ile. babası (Alı) 
nin cehresindeki halavete tama
mile tevarüs etmisti. Bu itibarla 
gayet ııüzeJ, emsaline az tesadüf 
edilecek derecede yakıışılklı ve 
bilhassa son derecede cazıpti. Bu 
itibarla, daha pek genç yaşta i
ken, etrafı en dilber kızlar ve 
kadınlar tarafından ihata edil
misti. 
(İmamı Hasan) a zevce olmak 

icin. bütün kız ve bütün kadınlar 
can atıyorlardı. Bunda; onun si
masındaki letafet amıl olmakla 
beraber, dii!er bir sebeo de var
dı. (Resuliıllah/ Efendimiz; 

- Ey Allahım! .. Ben (Hasan)ı 
severim. Ona mevil ve muhabbet 
gösterenleri de severim. 
Buvurmuslardı. 

açar ... göbej!ini sever ve Öperdi. 
Bunu işiten kızlar ve kadınlar 

da, (Resuhi Ekrem) in mübarek 
dudaklarının temas ettigi nokta
vı öpmek istiyorlar .. Bu suretle, 
cehennem ateşlerinden masun 
kalacaklarına kanaat getiriyor
lardı. Ve bu kanaat dolayısile de, 
(İmamı Hasan) ile izdivaca ta -
lin oluyorlardı ... İşte, l>u sebep
ten dolayıdır ki (Hasan) bir çok 
kadınlar almı.ş .. Bunlarla, bazan 
pek kısa ve bazan da bir.kaç ay 
devam eden hayat geçirdikten 
sonra boşamıştı. 

Ancak, bu kadınların arasında, 
(Cude) denilen genç ve dilber 
bir kadın vardı ki, (İmamı Ha
san) ı tamamile cexbetmi.ş .. Onu, 
büyük bir sevgi ile, kendisine 
bcndey!emişti. Bu sevı:(iye ina -
nan (İmamı Hasan), nihayet bu 
kadının elile, feci bir ölüme ka. 
dar sürüklendi. 

* Muaviye, (İmamı Hasan) a 
vadettiği paraları muntazaman 
veriyor, onu tam bir refah için
de yaşatıyordu. Fakat İmamı 
Hasan yaşadıkça da, kendi mev
kiinden bir türlü emin olamıyor
du. 
. ( (Resuh'.ıllah) ın hafidi, hi· 

!afet makamından çekilmekle 
beraber (imamet) hakkını mu
hafaza ediyor .. bu itibarla da, bü
tün ehli islam üzerinde manevi 
bir nüfuza malik bulunuyordu. 

(Arkası var) 

AÇIK MUH;ıBERE: 
Ga~i A nteı:ı - Karaqöz cadde

si - Berber esnafı reisi ( Musta
fa Fehmi, b~ berber) imzalı mek 
tup sahibine: 

Softa zihni11etine dayanan sal
tanat devrinde, tarihi hakikatle
ri, SÖt/lemek mümkıfo deqildi. 
Matbuat hüriııetini bahşeden 
(Cumhuriııetı) idaresini, siz de, 
biz de tebcıl etmeliııiz. Hakkım
da qösterdiqiniz bü'l/Ük teveccü
he teşekkü~lerle mukabele eder 
ve hürmetle ellrinizden öı>erim. 

z. ş. 

ikdamın Edebi Tefrikası : 1 1. 

KI3KANIYORUM ! 
1
..J:!:zan : SELAM I 1 Z Z ET j 
Ev,-eıa tanımadım, sonra göz

lerime inanamadım. Anladı, gü
lümsedi: 

- Biraz daha gayret etsen kim 
olduğumu soracaksın! dedi. 
Kucaklaştık, öpüştük. 
- Yahu dedim, kayıplara mı 

karıştın?. 

ne inandım: Cemili uı:ıutturn. 
- E anlat bakalım, nerelerde

. ? 
sın .. 

- Sarıkom dağ'larında, Ka -
ğızman, Tuzluca, lğ>dır diyarla -
rında, Muradiye, Özalp. Başkale 
cehennemlerinde. Şairin uYusu
(u görmedim amma, seni Rana 
bilirim• dedi{; gibi, ben de ce
hennemi görınedim amma, ya:ı 
günleri oralarını pek iyi bilirim. 

- Ne yaptın oralarda? 

Portsaitteki mallar 
için 2 şilep kiralandı 
Orada kalan ve getirilecek ithal.it mal· 
!arımız içinde 850 bin çuval da var 

IE5) ortsait'tc kalon,ş olan ithalat mallarınıızın memlekete ıı:etiril

r-- mesi için Sümer ve Sevim <ile<>lerinin sahinlerile uvusul
mustur. Fakat simdi bu şileplerin Mı&ır sularına !(itmesi için hükıi.. 
metten müsaade alınması icao etmektedir. Ticaret Vel<aletı bu Yol
da tesebbüslere ııeomistir. 

Portsait'te bulunan 850 bin cu va! getirildikten sonra İnhisar İda
resile ihracat birlikleri arasında taks>m edilecclrtir. 

Sağır ve dilsiz
ler topla~ııyor 

• 
Aralarında izdıvacı 

kolaylaştıracaklar 

Sai!ır ve dilsizler buııün saat 
14 te Emınönü Halkevınde top
lanarak fevkalade bir konııre ak
tedece'klerdir. Bu içtimada ce
miyet nizamnamesi ile tekmil 
sai!ır ve dilsizlerin cemiyete 
kavoolunmalarını teımin etımek 
işi gibi hUöuslar 1'!Örüsüleeektir. 

Di,ğer taraftan cemiyet; aza -
!arına daha nafi olmak için sa -
ihr ve dilsizlere e>kuma va:ııma 
ve san'at öii;retecek kurslar ac
mavı. bunlar arasında izdı vac -
ları kolaylastırmavı ve daha ba
zı mevzularda ehemmiyetle ça • 
lışrnavı kararlastırunıştır ---..---
İKTiSAT 

Romanyaya pamuk 
ipliği gönderildi 

Kavsel'i fabrikası tarafından 
imal edilen amuk ioliklerimiz
den ilk defa olarak Romanva -
va mühim bir narti ihrar edil -
mistir. Buna mııkabil Rcmıanva
dan maden direil:i alınacaktır. 

Fındıklarımıza yeni 
pazarlar aranacııık 

Giresun fındık kooııeratifü:ri 
müdürü Hakkı Ömer ile fındık 
ımütehassısL Hakkı Mahir şehri. 
mize sıelmişler ve Ankarava ııit
mislerdir. Alii-kadarlarla fındık
larıımıza yeni ihrac yerleri bu -
lunması hakkında temaslar va· 
pacaklardır. 

POLİS 

Çekmece soyan iki kız 
Semahat ve Maizer adlarında 

iki kız Sultanah:met civarında 
börekci Sülevmanın dükkanına 
ııitmisler. birisi börekçivi lafa 
tutmus. dii?;eri çekmecedeki on 
liravı asırmL•tır. Kızlar sabikalı 
old.u&undan bürekci ııolisteki re
simlerinden teşhis etmis ve · ya
kalanrnıslardır. Hırsız kızlar 
dün birinci sulh ceza mahkeme
sinde sol"'Uva çekilerek tev>kif 
edlimislerdir. ----o----
Tuna vapuru denizden 

çıkarılacak 
Bundan bir müddet evvel Ka.. 

rade~ Podima rnevkünde 
karava oturarak batan Macar 
bandıralı Tuna vapurunun par
ralanarak denızden cl'krılması 
kararlasmıstır. 

Buııünlerde vak'a verine bir 
heyet ıti<i<ıcektir. 

- Hayır haytr, sana bir mev
zu getirdim. 

D-Oktor Cemil yerinden kalktı, 
bir müddet dolaştı, kendi kendi
ne konuşuyormuş gibi: •Askın 
insanı bu hale sokabileceğine i
nanamazdım• diye söylendi; son
ra masanın üstüne btraktığı çan· 
tasını aldı: 

Şoförlere yek
nesak elbise 

• 
15 Eylüle kadar giymi· 

yenler ça'ışamıyacak 

Sehrimizdeki tekmil taksi o
t.omobılleri soförlerinin 15 E.v lu
le kadar veknasak kiyafet ve 
kasket ııivmeleri tebliiit olun -
ımustur. Fakat müddet pe.k az 
oldu.tundan şoförler cemiyeti iti
razda bulunmuşlardır. 

Yeknasa.lc kıyafette olıruyan

larln çalıştırıknıyacakları tebli
~ karşısında bu itirazlar ve te
liislar artıınıştır. $oförler bir ta
kımın 40 • 45 liraya çıkacai!ını 
söyliyerek bu kadar narayı def'a 
ten tedarik edemiveceklerini bil 
dirip yeni mühlet istemişlerdir. 

TİCARET 
------->< 

Yeni tiftik ve ~ıapağı 
isfandardizasyonu 

Ticaret V ekıi.leti standardizas
von müdürü Faruk Sünter va -
rın Arocaradan sehrimize ııele -
cektir. Faruk'un reisliPinde seh
rimiııd.e btr komisvon toplana -
rak tiftik ve vaoaih ihracatında 
eözöniinde bulundurulmak ü -
zere veı:ıi 9tandardize tipleri tes
•bit edilecektir. İhracat bu tiple
re ııöre yapılacaktır. 
Ticaret vekili dün geldi 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu
oi!:lu bazL hususi isleri icın dün 
sabah şehrimize ıııelmi<t!ir. İki 
ıı:ün kalacak ve bu aracıa alıi.ka
darlarla temaslarda da bulu.na
caktır. ----<>---
Agah Sırrı ~erefine bir 
veda ziyafeti verilecek 

Dei?;erli maarif0 i ve edebi yat
çılorım.W.an Elrninönü Halkevi 
reisi ve İstiklal lisesi müdürü 
Artah Sırrı Levendin meb'uslu
;;a ve Parti Müfettişlii?;ine seci
lerek Halkevinden ve sehrimiz -
den ayrılması münasebetile ö -
nümüzdeki Cuma akşamı saat 
17 de mumailevh 0 ercfine bir 
veda ziyafeti verilecektir. 

Eminönü Halkevi azaları ta
rafından tertip olunan zivafete 
bir cok "İİ.Zide zevat davet olun
muslardır. ----o----

Tayyareci olan lstanbullu 
gençler 

İnönü havacılık kampına 
!!:.!erek pröve almıs olan İstan
bullu geneler ~e,,deroev sehri
mize dönmel!e ba<lamıslardır. 

Bu ~ençlerden bazıları da An
karadaki motörlü kamptan tö
rizm tavrrareleri nrövesi alma.. 
i!a muvaffak olmuşlardır. 

Doktor Cemil karşıma dikildi, 
göderini gözlerime dikti: 

- O anda hat1rıma doktor Va
hit Toran geldi: Meşhur Vıi.hit 

Toran .. Arabacının ölüyor dedi
iH adam hocamız Vahit Torandı. 
Ara bacı kövün eşiğindeki çadm 
gösterince: cBeni oraya götür " 
dedim. Büyiik bir çadtr. Girdim 
az.iziın. Çadırın şurasına burası
na tıb kitapları atılmıştı. Bir 
kösede ci hinlikle örtülü bir por
tatif karyola, bu karyolada arka
sı döniik bir insan yatıyordu. 
Küçük bir masada bir granıo -
fon, plaklar, başka bir masada 
ampliller, şırıngalar, iğı . Jler du
ruyordu. 

Nüfus Sayımi 
Hazırlıklar ta
mamlanıyor 

Dün Sayım Bürosu top
landı çalı~acak mernur
lara kurslar açılacak 

istatisbik Umum Müdürü 
Celal Avbar dün Vali ve Be
lediye Rcısi Lıi11fi Kırdan 
ziyaretle sehrimizdeki savım 
hazı.rlı.kları etrafında ıı:örüş -
nı.üştür. İstanbul savım icra 
ve kont.rol bürosunun basına 
mektupçu Osman ve büro iı.
zalıklarına da Vali Muavini 
Alunet, Sobır Meelisı zabıt 

ve muamelat. müdü;ü Zühtü 

1 
f'lJfbukçuoı?lu. nüfus müdürü 
Faik sccihnıslerdir. Büro, 
dün umum müdli.rün reisli • 
ğinde toplan.ınıstır. 

Evlıilün lô ıncı ııünü ak -
samından itibaren radyoda 
profosör ve mütehassıslar ta
rafından saykill konferansla -
rına baslanılacaktır. Avın 
fö inden sonra da sehrimizin 
her kazasındaki Halkevinde 
sayı:mda calısacak olan kadın 
ve erkek memurlar için kurs
lar açı!tp kendilerine icap e
den mahimat verilecektir. 

Eminönü Halkevi 
temsil kolu dün 
Yalovaya gitti 

Gençler muhtelif köylerde 

temsiller verecekler 
Şehrimiz Halkevlerinin vıila

vet ve belediye hudutları hari -
cindeki kaza ve köylere topi:.ı 
sevahatlcr yapınalarının karar
la<tırıldıihnı haber · vermistik. 
Bu cüım1eden olmak üzere E -
minönü Halkevi temsil kolu ve 
azalarından mürekkep 20 kisi -
li'k bır PrUP dün öı!le vaouru ile 
Yalova va gitınislerdir. 

Yalova Halkevine misafir o • 
lan ııencler Y alovada 2 ııün ka
larak muhtelif köylere gidecek.. 
!er ve köylülerimizle favd;ılı has. 
bi:hallerde bulunaeaklardır. 

Temsil kolu azaları da •Hissei 
sa··ia• ve •$ehirli kız-. eserleri
ni ilci açık hava temsili ile köy
lülere oynıyacaklardır. 

Diö-er Halkevleri kolları da ö
nümüzdeki hafta bu kabil seva
.hatlere çı.kacaklardır. 

MÜTEFERRİK 

H•riciye vekili geldi 
Harici ve Vekili Şükrü Saraç

o~lu dün sabahki ekspresle An
karadan şehrimize gelmiştir. 

Haricive Vekili bir iki l!Ün şeh. 
rimizde kalacaktır. 

DENİZ 

Bulgarlar Burgaz koyun
daki şımandıreyı kaldırdı 

Bull'aristanın Burgaz koyun
daki ziyalı şamandıralar tamir 
irin --erlerinden kaldırtlmıstır. 
BulPar konsoloslu • u denizcileri
ımizin malumatı olıması için bu. 
hususu liman reislii7ine bildir -
rnistir. 

aldım, cibinliği araladım: 

- Buyurunuz üstadım! dedim. 
Birdenbire doğruldu, oturdu: 
- Ne hakla çadırıma girdiniz! 

diye haykırdı. 
Kendimi takdim ettim, ara -

bacımın söylediklerini anlattım: 
- Bunları bırakalım dedim, si

zi tedavi etmek lazım. Neniz 
var? 

- Nem olsun istiyorsunuz? 
Sarıhumma deyiniz, dang deyi -

• 1 
nız ... 

Ben teşhisimi derhal koydum: 
Ölüyordu. Anladığınu anladı: 

- Yolcuyum dedi, amma siz 
müsterih olunuz; siz geçip gi
cliniz ... 

Doktor Cemil Galatasaraydan 
arkadaşımdı; mektebi bitirdikten 
sonra Tıbbiyeye girdi. Tahsil sı· 
ralarında biribirimizi sık sık gö
rii}orduk. O doktor oldu, ben 
matbuata intisap ettim. Dostlu
ğumuz gevşemedi amma, gö -
rü5memiz seyrekleşti ve nihayet 
Cemil ortadan kayboldu. •Göz -
den uzak, gönülden uzak. sözü-

- VaıifemL. Neyse, şimdi bun-

- Sarıkamıştan Karaurgana 
geliyordum dedi. Arabacım açık
göz bir delikanlı idi. Bursalı i
miş, askerliğini Karsta yaptık -
tan sonra Şarka yerleşmiş. Söz 
arasında: cKaraurganda İstan -
bullu bir doktor var. dedi ve i
çini çekti, ilave etti: cYürekler 
acısı" garibime gitti: cNeden 
bövle dedin?• diye sordum. •Ö
lüyor da ondan> diye cevap ver
di. İstanbuldan gelmiş, Karaur
gana yerleşmiş, daha doğrusu 
bir ·adır ku.rnıuş, hasta imiş, fa
kat kendisine baktırmıyormuş. A
rabacım: cDeli desem değil, a
kıllı desem dei?;il diyor, tuhaf 
bir adam.• - cAdı nedir? •• Va
hit. 

Gırtlağ'ım düğümlendi, İnsan 
isteye iste~·e böyle bir yerde o
turur muydu biç!.. Yaklaştım, 
öksürdüm. Uyanır gibi oldu, bo
ğuk bir sesle: 

Çantanıı açtını, •huile cam -
phree,., sCruııı glycose. kinin en
jeksiyonu yaptım. Mıini olmadı. 
duruldu. Yanına oturdum. Göz
lerini kapadı, Yyudu. ları bırakalım da sadede gele -

tim. Bana ne getirdin?. diye 
sormuyorsun? .• 

- Öıleıliiim ,.-iiai.iaii, ı.tıı di
lini... 

- Musa su! dedi. 
Karyolanın ayakucunda )'l' -

züme acı acı bakan adam fırla . 
dı, bir bardı;ğa su koydu. Suyu 

Bir saat sonra gözlerini açınca 
derin bir nefes aklı: 

- Biraz daha iyiyim decb.. 
( A ricası var 1 

c İkdan1 . ın işaretler ınuharri
ri c İstanbıılun kaldırımları al
tın değ-ildir• serlevhalı bir fık
rasında, ınuhtar ve belediyelerin 
tavsi vesi ile İstanbula akın eden 
birro'ı. köylünün şehrimizde aç 
ve sefil kaldıklarını ınevzuu 
bahsederek, bu akının önüne ge
çilmesini temenni etmişti. 

Neşriyatmıızla aiti.kadar olan 
Dahiliye Vekaletinin, büyük şe
hirlere akın eden işsiz köylüler 
hakkında vilayetlere bir tamim 
gönderdiğini memnuniyetle ha
ber aldık. Ankara, İzmir gibi bü
yük ,ehirlerimizde, bilhassa İs -
tanbulda., para kazanmak, mek
tebe ~irmek ve tedavi edilmek 
üzere gelenlerin düştükleri feci 
hal yürekler acıs.ıdır. 

Dahi!iy Vekaletinin tamimi iş
sizlerin füzuli seyahat)erinin 
rnerıoluumasına ve İstanbul ile 
sair büyük şehirlere gönderile -
cek hastaların gidip gelme yol 
masraflarının gönderildikleri 1na
halce temin olunmasına dairdir. 

Vilayetler ,işsiz gezginlerin, ge
rek belediye biilcelcrine yiik ol
ınanıalarıftı, gerek ıuen1lcketin 
asayişine tesir ctnıemelerini ön
lemek üzere tedbir alabilirler; 
ancak bir de hastalık ve talebe 
meselesi vardır ki, bunların bü
yük şehirlere akınını önlemek 
inzibati tedbir almak kadar ko
lay deii:ildir. Bunun icin de has
tahanelerle maarif müdürlükle
rinin ve hatti Parti ile Halkev-

!erinin çok daha lıassas davran
maları faydalı olur. 
Tıbbın sarahatle ve kat'iyyet

le ga:vri kabili tedavidir, diye
bileceği mesela bir felçliyi on 
günlük bir yoldan kaldırıp is -
tanbula göndermekte hiçbir fay
da yoktur. Halbuki bazi vilayet 
hastahanelerinden: cHaydi git, 
seni İstanbulda iyi ederler• tcş
vikile İstanbula gönderilen bu 
gibi hastalara rok tesadüf edil
mektedir. 

İstanbula geldikten sonra gi
recek mektep, barınacak yurt bu
lamıyan talebelerin hali de acık
lıdır. Bütün viliiyc : orde Parti 
teşkilatı, Halkevleri ile maarif 
müdürlüklerini harekete getir -
meli, büyük şehirlerdeki mek -
teplerin kayıt ve kabul şartlarını 
talebe yurtlarının vaziyetlerini, 
yapılabilecek yardımı ve şekil
lerini tesbit ve vilayetleri dahi
linde tamim etmelidirler. Her vi· 
!ayetin maarif müdürlüğü büyük 
şehirlerdeki mekteplerin en in
ce teferrüatına kadar kayıt ve 
kabul sartlarını bilmesi, ders yı
lı başlangıcında, Halkevlerine, 
köy odalarına bu şartları asması, 
Halkevlerinde bu meseleye dair 
sarih malfımat verilmesi gerek
tir. 

Büyük $ehirlerde yoksul kalan 
tahsil gençliğinin hali de. bu şe
hirlere akın edip aç kalan işsiz 
köylülerin halinden daha acıdır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

1 ADLiYE VE POLiS 1 
Karısını döven bir adam 35 

oldu hapse 
., 

gun mahkum 
Cevat isminde biri, karısı Hasnayı tanıdığı bir erkekle konuş

maktan menetmiş, fakat kadın bu tehdide razı olmamıştır. Arala -
rında bu yüzden çıkan münakaşa büyümüş ve nihayet Cevat karı -
sını dövmüştür. 

Hasnanın şikayeti üzerine yakalanarak adliyeye verilen Cevat, 
dün birinci sulh ceza ınahkenıesinde muhakeıne od.ihniş ve neticede, 
sacu sabit olduğundan, 35 gün hapse mahkum edilmiştir. 

Jandarmanın 
elinden kaçtı 
Tekkeye koşup esr•r 

içdi, sızdı ve öldü J 
Evvelki .ııün Yalovadan ,geti

rilen bir mahkum köprü üzerin
de iandarunaların elinden kaç -
mıs. dün a~kadasları tarafından 
bavııın bir halde Cerrahoasa 
hastahanesine ııetirihnis. fakat 
biraz sonra ölmüştür. 

Bu adamın maru.f esrar ka -
cakcısı ve müptelası Ahmet ol. 
dui?:u. bir kac sene evvel haııse 
ve süwüne mahkum edildiği, 
hapis müddetini ikmal edince 
sürııün cezasının tatbiki için 
Yalova"a 11önd.erildiai ve bunu 
da bitird:ii!i icin tahliye edihnek 
üzere İstanbula getirildiği anla
şılmıstır. Ahmet kendisin\n 
müddeiumumilii?;e teslimi ile 
tahliyeye ait muamelelerin va -
nılmasını beklemek ist.ememiş, 
kac senedir mahkumivcli esna -
sında oek özlediö-i esrarı yine 
bol bol ceknnek için iandamıa -
nın elinden kaçar kacmaz Kü -
<'iikpazarda bir esrar tekkesine 
kosmll$tur. 

Ahmet burada sabaha kadar 
·bol bol esrar ve eroin ;ekmis. 
fakat sabah olunca avıla.maımıs
tır. Bu hali gören arkadaslan 
,bütün ~ayretlerine rai;ınen Alı
roedi uyandıramayınca karako-

Nanemollaya: 
- Fındıklıda bir fırın •un 

yok. diye ekmek çıkarmamış. 
Sonra, bu fmnda 70 çuval un 
bulunup çıkarılmış ... 

Diye bir gazetenin verdiği 
havadisi anlatıyordum. Sözü -
ınü yarıda kesti; 

- Fakat, fırıncıya ne yapıl
mış?. 

Diyerek, ilave etti: 
- Ben şimdi ve hali onu 

merak ediyorum .• 
NE MUTLU 

ONA .•. 

l\lajeste Mişel Romanya kra· 
lı oldu. Bu mevzu etrafında 
Nanemolla ile konuşuyorduk 
da: 

- Ne mutlu Majesteye .. 
Diyerek ilave etti: 
- Devlet her başa bir kere 

konar. Fakat, Majeste ikinci 
defa krallıldaruu idrak edi
yorlar" 

60 liralık ·sa
atin macerası 
Hem çalmıı hem de 
komşusunu ihbar etmişi 
Sehzadebasında oturan Fah

riye adında bir kadın 60 lira kıv
metinde bir kol saatini iki av 
evvel çaldırmıştır. Bütün araş -
tımnalara ra.2men saat buluna -
mamıs. fakat ııecen ııün Münev
ver adında bir komşusu, Fahri. 
ve ve ııizlice, saatinin a yru evde 
oturan Saniye tarafından çalın
dığını söylemiştir. Bunun üzeri
ne Fahriye wlise müracaat et -
mis ve yapılan talı.ki.kat ,garıp 
bir netice vermiştir. Tahkikat. 
saati Saniyenin dei(il, onu ihbar 
eden Münevverin çaldığını 
meydana kovımll$tur. Bunun ü
zerine Münevver yakalanmış, 
hem hırsızlık ve hem de suç is
nadı cürümlerile Adliyeye ve
rilmistir. 

Münever dün birinci sul.tı. ce.. 
za mahkemesinde sorııuva çeki
lerek tevkif olunmustur. 

la haber vermişler ve kendisini 
de bir otomobile koyarak Cer -
rahoasa hastahanesine götür -
müşlerdir. Ahmet hastahanede 
de kendine .ııetirilemem.is. öl -
rnüstür. Müddeiuınuırn.ilik tah -
kikat vapına!ktadır. 

KAÇIRMIYORUZ 

AMMA ... 

Piyango idaresi profesyonel 
reklamcılara taş çıkartacak 
bir reklô.mcı edindi. İlk gün -
lerde filhakika istediği gaze
teye yarımşar sayfa reklıi.m 
veriyordu amma, şimdi hem 
usulünü hem de fürfıunu kay.. 
radı. Dün: 

- Dakikalar geçiyor. Son 
fırsatı yakalayınız ... 

Diyor ve 40,000 liralık ikra
miyeyi iı;aret ediyordu. 

Naneınollanın da bn reklam 
tarzı dikkatini çekmiş olmalı 
ki şöyle diyordu: 

- A .. iki gözüm dakikaları 
kaçırmıyoruz, kaçırmıyorıı:ı 
amma, hep şu 40,000, GO,fl-'JO 
!eri kaçırıyoruz. Sans, denilen 
zürnrüdüanka şöyle hafif •c 
zarifinden bir de bize çar~· 
sa! .. 

A. ŞEK.iP 
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Fransa Kabinesi! İngiliz hava 
baskınları 

"ulgarlar Bugunun dekadanları vem. ?'odern gemiler . bangne~i kası hakkında izahat almışlar, 
Ü olabılır? Ya 1927 de hwnete gı- şehir işlerini tetkik buyu~uş-

Bir zamanlar Edebiyatı Cedi • ren 34,000 tonluk Nelson ve Rod- !ardır. Reisicumhurumuz ismet 
n stanhul durup dururken 

bir ekmek buhranı geçir
di. AnbarlarlJDll zahire doludur, 

fBasıaTafı 1 inci smıfadal 
Jiıhiyetler writmistir. 

(Bıı.ştaraı 1 inci satıfada) 
kat Rornanyanın da Bulgaris 
tana ödenecek tazminatı ol<hı -
ğundan bu iki meblağ arasında 
pek muhtemel olarak mektup te
atisi ile takas yapılacaktır. 

decilerle cDekadanlar:t diye a - ney zırhlaları, yahut da, artık İnönü İznıitin zirai ve sın.ai fa-
lay edilir, onların pembe hulya, hizmete girmiş olm~ları lbımge- aliyetini takdir etmişlerdir. 

General Veygand'a, Afrika 
imparatorlu~unun müdafaasını 

koordine etmek vazifesini tevdi 
evlemek.le hükiıımet, müstemle
kelerini anavatandan avırmaiia 
ve imparatorluğun val;detini lh-
1.il evlemei!e matuf bu1unan en· 
trikalara. ner türlü vasıtalarla 
kanıt l<.oym.ağa azmebmi.s bulun
duiiunu işbat eylemek emelin • 

(Baı;tarafı 1 inci sayfada) 
mavi rüyararı dillere dolanırdı. len 35,000 tonluk Kmg. George V Reisicumburwnuza Savanora 
Sonradan Fecri Aticiler de bir y~ni Ingiliz zırhlıları. l~gilterı: - yatında refakat etmekte olan 

İstanbul kara ve deniz yollarının 
ortıısmda, nakil vasıtaları en 
fazla ve en muntazam, çıkarma 
vasıtalan en bol, depoları en ge
niş, değirmenleri ve fırınları ea 
çok olan en büyük şehrimizdir. 
Öyle okluj(u halde, hiçbir ma -
zer et yokken bir lı.ac gündür, İs
tanbul halkı ekmek sıkıntısı çe
kiyor. 

tetik petrol tes • 
Stettin'de Sen trol dep0larını ve 
satını. Kıel P!'runa üzerinde Re
Hamburg ilet 1 tasfi yehanele • 

hayli sarakaya alınmıştı. Şimdi nın 1937 b~şındanberı kızaga Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 
de bakıyorum, buglhıün genç k?yduğu yenı zırhlılar ~ tane - saat 16.30 da İzmit garma gel • 

g~~sburg ";'~ıslardır. . 

Anlaşma mucibince, Cenubi 
Dobrucada sakin 700 bin kadar 
Rumen ile Şimali Dobrucada sa
.kin 45 bin kadar Bulgar, müba
dele olunacaktır. Dobrucadaki 
Rıwnenlerin Romanyaya nakli, 
eylül sonuna kadar bitirilmiş o
lacaktır. 

şair ve muharrirlerine takılan dır; bu~ıların beş tanesı 35,00G, miller ve 16.40 da Ankaraya ba-
tak.ılana, balta asan asana!. 4 tanesı de_ 40,000 tonluktur. ~lk reket eden trene bağlanan husu-

dedir. R 
Vi<:hy, 7 (A.A.) - Havas; ıo-

De...J anerio'da Fransız sefirı "' • 
lan Yules Henri Ankaraya, 5~ t 
bık V aıingtıon sefiri De .Sa,ın a 
Quenti nde ruo-De-Janeıro Y 
sefir tayin ed ilmişleroır · 

Fazla Buğday 
(Ba.ştaraı 1 inci satıf~) _ 

isliğinde Toprak Mahsuller~rak 
fisi Umum müdürü Nevr~i Kır~ 
Vali ve Beledıye ~eısı Lü Be
dar ile nıuavını Lutfı AJ<soy, 

. .. d.. .. Saffet ve 
Jediye Iktisat Mu uru 1 t . b' to.p anı dij;:er aliıkadarlar ır • 
yapmışlardır. Top.la.nnt~f; ~ -
ra Vali ile muavını L .. d .... . ikt. at mu uru 
soy ve Beledıye _ıs k bizzat 
muhtelif fırınlara gıdere h lkı -

. . \kik tmişler a 
vazıyetı te e ·1:m' esi için 

1 lık gösterı 
mıza ko ay. . lmı.şlardır. Bu 
azami tedb':'le;ı a y Topha -
meyanda 1'._ı:_~ı AJ<soÇeııib'eriitaıı ve 

Ş:"" T """'ını, . . 
n.e. """'' . ki fırınların içerı_lerı
cıvarıarınaa kadar gıre
ne ve un depolarına 
rek teftişlerde ~ı:~:-;af( _ 

Dun cu martes .. _.. tülilp 
1 b .. ""'aylar o>[U . 

;ıeıı .f;ıZ a ""'-' Halkın ihti
tevziat yapılmıştı~ aıınası kar -
yaten fazla ekme .. de
.şısında bittabi her. fı;ınt_a ~nkii 

h en erımı.ş ır. 
rilen un enı ılar sebep ol:muŞ-
iııdihama fı~~en itibaren, 
tur. Fa1<;3t hal olmadığını 
halk telaşa ma k.ınek darlığı 
anladığı cihetle e . ..... . 

b·ıını.ş olacao. ... r. 
tamamen t o 

Son Haber
lere Göre 
(Baştaraı ı in~ _satıfada} 
un vaziyete hakım oldugu 

~:"~ yakınd~ hlikf:mıeti kura= 
cai?t ümitleri gıttikt;e artmakta -
dır Bununla beraber, generalAn. 
to~escunun önünde h;.!~e:~ı 
icap eden ciddi davalar adı u Fil _ 
ğu da kabul oluıunakt r. un 
hakika, general Antones~to: 
kular azalmıştır. General ında 
neS<:Onun taraftarları aras 
Demir Muhafız müfrit nasyona : 
li.Stleri, Bratianunun liberallerı 
ve Maniunun köylü parl.ıs~ men· 
su.pları varoır. ~ son ikı ~:
mihv·er devletlerıne muhalifb 
hımnaktadır. Bununla ber~ er, 
buhranın ciddi safhasının ~ım. -

rını OO:~lilrlan tavvareleriıroız 
Bom~_,,.n,,elti b. ahrıye uışa~t~ 

'keza ..,.."'""" " Söste<re 
tezgiôhlanna. ı:m ~~r yap
eşva .stasyon 
ıruslardır. . 

. _ b' L --'-ardıman fılo -
Dıger ır "'-"'~ . fi t 

İtalvada Turinod:akı ~ 
muz -- motör fabri:kasına yenı. 
tavv~~ __ ,_ .. 
d ı.aarruz evl="""ır. 
~ansa.da Bulol!ne liınanl ~ 

ce sırlıil ""' donanma tayyare : 
!erimiz tarafından çok sıddetli 
ıbir bombardımana tutuhnust.ur
Bombardıman tayyaı·elerımız 
keza Gristnez burnunda. ve C!'--

1 
. de taarruz evlemıslerdır. erme .... dön 

Tav.varelerirrfülden uçu -

mamist~-

L ER 0 S 
(Ba:ıtarafı 1 inci satıfada) • 

ada. İnPiliz tebli.i!i~ . cAs'kerı 
hedeflerin en mühiffi'ffih olarak 
bahsedilen hedefi teşkil etmek-

tedir. 
Leros adas• istisnai bir Stra

teii:k vazivete maliktir- K>br1;5 
adasına 330 mil ve Portsaıd lı
manına da yalnız 510 ımil mesa
ıf'ede bulunmaktadır. Bu adada, 
.büyük bir ııarnizon ve bü-vük: 
benzin deooları mevcut bulun. 
maktadır. 
Mısır hududundan yüz kilo • 

ıroetre kadar .bir mesafede bulu
nan Libva üslerinden Tobru:k. i
le 12 ada mı.ntakası arasında ir
tıbatı temin etmek ·maksadivle, 
ıroeı.l<ur LeroG üssünün i.nsa.sıı 
1937 de ikmal edilmiştir. Bina -
enaleyh mevzuu bahis olan ıre • 
niz harekiıtının, Mısır ve Libya 
!hududundaki vazivet üzerine 
doi!:rudan dohuva bir tesiri ola. 
caktır. 

KISAAJANSI 
HA SERLERi 

* Lohdra, 7 - Reuter ajansı 
muhabirinin se13.hiyetdar kaynaklar
dan öğrendiği.ne göre, japon kıtaaw 

tuıın Fransız Hindiçi.nisine çıkarıl

dığına dair Londraya henüz hiç bir 
nıah1mat gelmemiştir. * Hanoy, 7 - Çin kıt'alan, 5 

· Eylıllde Hindicini hududunu ilıW 

etmişlerdir. Çinliler geri ~üs~~ül-

1 
müşlerdir. Fransızlardan btr olu. on 
aralı. \•ardır. Hudut muhafatasl 

y . t' 
takvise edilmlS ~ 

ııem, 7 - (Ste!ani) Federal mec
lis bususi bir meıtuniyet olmadao 
~i.syon yapan telsiz ~~raf cihaz -
taı·ı isbmallni rnenetmıstl.I'. (A.A.) 

di geçirilmiş bulunduğuna daır 
emareler mevcuttur. Fakat .. Ru • 
ımen islerine bir Alman muda - S I y a 5 T 
halesi korkuları azalm~tır. 8'.'V-
yet battı hareketi de bir endişe , . ; v azlyet 
menbaı olarak kabnaktadır. • 

General Antenesco, nazırlar_ın ve Orta 
adedini azaltmağa karar verm.ış- Avrupa 
ı · Halen vıl!ife ba~rnda bulunan kt& yakın iti 
~~~'rlar, ~al Mişele sadakat ye- Şar 
mini etmiş}erdır. . . . :aWiteleri.niD mukadderatı 

Eski Gigurw kabınes.ı a_zasının Avru.P. ki saflı•lan hak -
eni kabinenin teşekkull.llle ka- ile, harbin Y-::ıa eıı salinlyem 

Yda v'-'lerinde kalacakları ve kında ,..,en ühim sô.terl 
r nı.e ıı,,ı """ı..; 1 .. t d Let aa•.mla.rı. en m . 

. L""ılınetin devlet t.,..,....u ın- ev m111etıerin.lıı ya-
yenı JJU.D- il k f ve söylediler. Avrupa. . i"l-n-.ti, 
d .. de ~etir. ece re orm r··•ı ,.;akad41<ralı, .ır ... , • ,,_ 

a vuoul aııyanın tahliyesi ile - •- ,--•·-Transı v küllüreı ıu.yaııanmn _ ... , ...-
. ·~a-,a teşkil edileceği üdafaa mu-ayru Zı;M.J.• uu ad cak: yakın taa.nuz ve m 

tahnUn olunına\d ır. . haubeleıinln ııelicelerln• bağlı ~u-
Bükres 7 (A.A.) - Stefanı a- ıunaror. 

• • . !)emir Muhafızların ~.r uıtıer, M. Churchill. J.,ord ll&-
1ansından. .. Jerin bütün nü- 0 

Muahedenin imzasını mütea -
kip, Bul.gar başvekili µrofesör Fi
lof Bulgar radyoounda bir nu -
tuk irat edecek.tir. Ya bu ak
şam veyahut yarın sabah bir 
resmi tebliğin neşri bek)erunek
tedir. Muahede, tasdik edilmek 
üzere, 15 vevahut 16 eylfılde Bul
!!'ar parlamentcsuna tevdi edile
cektir. 

Bükreş, 7 (A.A.) - Cenubi 
Dobrucanın Bulgaristana veril -
mesi hakkındaki Bulgar - Ru -
men anlaşması, bugün öğleden 
sonra Krajovada iki murahhas 
hey'eti reisi tarafından imzalan
mıştır. 

Sofya, 7 (A.A.) - D. N. B. Bul
gar - Rumen anlaşrnasırun im -
zası üzerine Bulgar başvekili 
profesör Filof, bugün Bulgar rad
yolarile nesredilen 'bir nutı.ı:k 
sövlerniştir 

Profesör Filof, cenubi Dobru
canın anavatana dönüşünü bil -
dirmekle memnun olduğunu söy
lemiş ve muahedenin Karaj<ıva
da saat 15.2Q de imzalandığını i
liive etmiştir. Yeni Bulgar eya
letinin 1912 hudutları ile mera -
lekete döndüğünü kaydeden baş
vekil, bu muahede ile Neuilly 
zincirlerinin kırıklığını ve ada -
Jetin yerine geldiğini tebarüz et
tirmiş ve hu tarih! saatte Bulgar 
hükılmetinin İtalya ve Alman -
yanın ı>eflerine teşekkür etmeyi 
kendisine bir vazife bildiğini söy
lemiştir. 

Almanların 
(Bıı.ştarııfı 1 inci saui.uia) 

salona ve bir antrepoya bomba 
dü.,"'-"ıştür. Su ve gaz kanalizas
yonlarında bazı hasarlar olmtış
tur. Şimali garbtde bazı şehir -
!erde bazı hasar ve birkaç yan
gın olmtıştur. 

Londra, 7 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre. dün saat 213.30 
a kadar, 46 d~man tayyaresi dü
şürülmüştür. 

RESMT HARP 

TEBLİGLERİ 
- INGILIZ TEELlm 

ALMANLARIN HAVA HÜCUJ\IU 
DEVAM EDİYOR 

Loodra, 7 (A.A.) - Hava ve da
hili em.niyet nezaretlerinın. teblıgL: 

İngiltere üzerine bu sabah yapt -
lan hUcuınlar, rnahdut lür nisbet da 

bilinde vukua gelını~tir. K.ent eya
letinde bir tayy<lre ıneydanLna mu -
vallakiyetsiz bir hücuın yapılınL::;Ur. 

ALMAN TEBLİGİ 

Berlin, 7 (A.A.) - Alınan ordu -
ları BaşkumandanlıCtnın tebliği: 

yeni şefi, le1ıyonerk tın'•'ir li!aks'uı ,,. bıınlarclan bafka IDH· 
· ı · i yasa e ~ · kür siyaset., devlet adıNDJ.anAlll i. ~ 1 

m~ıs e;~lerin hadiseleri esna- kinci dere«<!• ... ıeıı p1ıs17~11erın~ l 

6 Eylülde Alman hava kuvvetleri 
İngilterenin cenubu ;;ark.isinde as -
keri hedei1ere hücum etntlılerdir. 

Rochester ve Veybridgo tayyare i -
roa!dtt atölyeleri, Thamesbaven, 
sarniçlart ve KenbJey tayyare mey
danı, muvaffakiyelle bom.ban:lıman 

edibnlştir. Muharebeyi kabul eden 
dtişn1an avcılarından bir çoğu düşü
rüln1iişt.Ur. 

Gece, düşman yeniden Beri.ine 
hücum etmiş ve bombalarını gelişi 

güzel seh.irde gayri askeri 1tedefler 
üzerine atarak. bazı maddi hasa.el ve 
te~eiatl mucip olmuştur. Bu sebep -
ledir ki Alınan bava k:.uvveUeri, şim
di Londraya büyük kuvvetlet·le hü
cuma başlamıştır. 

n "ı.. Köslence ve Bra- -kıaruıdal<i ifadeler fil bidloeleriıa 
sında B~ eş, .. - olan De - ı ağ 
zovda maktul duşm.~ me- y•krn zamanlarda phicli o ac ınıı· 
mir Muhafızlara milli cenaze zı ı.bal etiror: \ 
rasimi yapılacaktır. iogll~re ..ıaıanııa bı'f1 AI_man-

Bi.ikreş 7 (A.A.) - D. N. B. ya, Sudan ve Mısır'a ı.a:ı llal: 

Bir kaç gÜndenberi tasradaei?~ ıaarruzıarı yapılacaklır u ara 
lunan demir ınuhafı-zlar şAnıto • Akdcıı.izde bahri faa:iyet, h"?' se .• 

d .. b ~·ekil f'ı.,•leriDln, hava k.uvveıterluin .... mu-
ria Sima. un · ao• . B"'·~ - ı d f iizcrıne Uıl't.J.'Ç""" him ve ha.ya.ti faah:leUeri goru e -
nesconun ave ı . danir n1u cektir. Bugiın için nıüpbem ~lan i-
se dörımüşütr .. Suna .. tiraki me- k·ı cihel vardır; Biris~ Cebelutlarıl< 
hafızların hükümete ısral Anto. tıl 
selesi etı·afında Gene . . hücumıarın:ı.. ve bu boğazııı "._"P"-

1
u"; 

nesco ile ilk görüsrnesını yap - ro.asuıa. ait Jspa.nya.ıun al~ 
vaziyet dtieri de İ1.alyanın, Ingil -

İTALYAN TEBLİGI 

İt<ılyada bir mab.al: 7 (AA.) 
92 numaralı İtalyan. tebliği: 

I-iayfanın ınerkezinde bulunan 
petrol tesisatı. tayyarelerimiz tara -
iınd.n yenlden bombardıman edi.lmj~ 

ve geniş yangınlar çıkartlmıştır. 

Bilmeın ki bugünün a:enç şair beş tanes!nın 1940 - 4~ senel.rın- si bir vagonla ~ebrimizd.en ay -
ve muharrirlerinden ne istiyor- de ikınalı m~rrerdi; harp pat- rılouşlardır. Başvekil garda Bi-
lar? İçlerinde ıı-erçekten kuvvet- Iadıktan so~ ı":'!"llt ~la":dır~l- yaseticumhur Başyaveri Celil, 
U ve ileride daha çok gelişecek mış olduğu ıçın uçunun bıt~ Riyaseticumhur Katibi Umumbi 
olan bu delikanlılardan: ikisinin de bilmek ü~ere oldugu Kemal Gedeleç ve Vali Beledi -

kabul edilebilir• ve Jteisile btiyük bir kalabalık 
.şu geçen o dil.şiken olmasın,> 
·Yine gönlümün heleca,nı var!• 
Yahut: 

Alı.deuize gelen gemiler ister tarafındaa uğurlanmışlardır. 
Nelson ile eşi, isterse yeni zırhlı- Bei.'lieamhurumuz İzmitteki 

Bubraaı, pzetelerin neşri78tı 
üserine balkın fınnlara tehac:ii
nıüne atfetmek doğru değildir. 
Ev veli buhran başlamuı, 1ıalk fı
rınlara tehacibn etmiş, sonra ga
~eteler, olanı biteni yaz11l.11!lar • 
dır. Yani buhran önce, neşriyat 
sonradır. 

tar olsun, herhalde, Şarki Ak - tetkiklerini ikmal buyurduktan 
<Bilmiş ol ki şimdi seyri hüs

nü pertev bi.rınajo 
cRevzen olmuştur bu hunin 

sinemin her yaresi• 

denizdeki İngiliz deaiz kuvvet - solll'll Savanora yatı ile şehrimi:ı-
lcri artrrw;tır. Çörçil, ağırbaşlı. den aynlınışlar ve coskun teza-
İngiliz istibzasile bu gemilerin hüratla uğıırlarıınışlardır. Milli 
Mallaya uğradıktan so_ııra, Şarki Şef avdetlerinde, İzıniti ilk fır -

Veyahut: 
Akdeuize geldiklerini Italyanla - satta tekrar şereflendireeeklerini 
rın da bildiklerini söylemiştir. vaad buyurmuşlardır. 

Hazan frrtncıların da, vaziyet
ten istüade maksadile bu gibi 
buhranlar ihdas ettikleri görül -
müşse de bu defaki buhr~.ıın da
ha ziyade Toprak Ofisin hece -
riksizliği yüzünden basıl oldu
ğu iddia ediliyo~ ki pek de yan
lış olmasa gerek. Bu n1üessese -
nin bir saat intizanıile çalışı11adı
ğı, çalışamadığı, çünkü bir tica
rethane gibi işlemesi lizımgeldiğı 
halde, kırtasiveci bir kalem e
fendisi ruhunun, buraya da ha
kim olduğu baz.ı işlerinden anla
sılmaktadır. Kusur ve kabahat, 
\Umde olursa olsun, acınacak hal. 
lstanbulun ekmek işinin de ala
kadar muhtelif makamlar ve da
ireler tara(ından halledilemiye • 
rek ta Başvekilin müdahalesini i
cap ettirecek bir buhran halini 
almasıdır. Ekmek istihlak ve ih
tiyacının artması üzerine, İstan .. 
bula biraz daha fazla buğday 
verilmesi kadar basit ve tabii bir 
işi de bu kadar mühim devlet iş
leri arasında, biuat Başvekile 
hallettirmek, hu işle vazifedar 
olanlardan birinin veya bir ka -
ç~ vazifelerini başaramadık.la· 
rmın, işlerinin ehli olmadıkları -
nm en hüyilk delilidir ve bu be
ceriksizliğe yanmamak kabil 
deüildir. 

cTavuk ,J!ezer, horoz öter,• 
. Ki folluk aşka Jfınedir!• 
cBaca tüter, tüter, tüter, .. 
cBu bir garip fesanedir!· 
Yahut da: 
•Bizim kuv.u derindir,• 
•Havuz başı serindir .. 
•Başkasına yer vermem:• 
cKalbim .:ıenin verindedir!• 

Tarz ve ayarında şeyler mi is
tiyorlar? 

Bugünün &enç ııairi: 

.İçimde.ki, billUrılan yapıl.ıru~ 
sandal, taşlık bir yere düşünce 
kırılıp parça parça oldu!• 

Diye bir şey yazsa derhal a -
lay başlar. Fakat büyük Şeyh 
Galip, bunu o zamanın şive ve 
edasile aynen söylediği halde 
niçin buna kimsecikler dil uzata
mıyor? Çünkü güzeldir, mükem
meldir, fevkaladedir de ondan .. 

İhtimal, Şeyh Galip, bugün 
hala mahür makamının en ha -
hrı sayılır şarkılarından biri o
lan bu şiirini söylediği vakit, o 
ıraman da kcndisile alay etmek 
isteyenler olınuştur. Olm114tur 
amma, işte o şiir bugün biilii ya
şıyor ve kıyıunete kadar da ya -
sıyacaktır. Ben demiyorum ki 
bugünün genç şair ve muharrir
lerinin herbiri, zamanın birer 
Şeyh Galibi, Nedimi, Füzulisi, 
Yunus Emresidir! Fakat. kendi
lerine pek yüksekten bakarak, 
onlarm hepsini de bor giren ve 
boyuna kendilerile alay edenler, 
bir parça insaf etsinler, bu renç
lerin içinde de bayii liyakallilc
rit kuvvetlileri, derinceleri var
dır ve bunlar zamanla daha ge
lişecek, olgun ve dolgunlaşacak
tır. 

OSMAN CEMAL KAYGILl 

İngilizlerin Şarki Aluleniz kuv-
vetlerinin takviyesi ştt iki esas
lı maksatla yapılm~tır: 

1 - İtalyanlar, Mısıra karşı 
karadan taarruza geçtikleri za • 
nıan, İngiliz donanması, Binp -
zi ve Mısır kıyıları boyunca har
be iştirak edecektir ve deniz_ ke
narını takibe mecbur olan ltal
yan ordusunı,ın yanını ve gerisi-

1 
ni tehdit eduek ve hırpalayacak- 1 
tır. Bu sırada da İtalyan donan -
masının bütün kuvvetile İngiliz ı 
donanmasına taarruz ctnıesi ih
timali vudır; böyle bir ihtimale 
karşı hazır bulunmak lazımdır. 

2 - İtalya Yunanistana taar -
ruz ettiği takdirde, İngiltere, ga
ranti vermiş olduğu Yunanista
na yardmı etmek mecbnriyetin
dedir. Bu vardımı, yalnız deniz 
ve bava kuvvetlerile yapabilece
ği için, Şarki Akdenizdeki filo
sunu takviveye lüzum görmüştür. 

İtalya için, bu vıuiyette yapı
lacak iki şey vardır: 

Birincisi, Ak.denizi cbizim d• 
niz• ve İtalyan a:ölü haline ge
tirmek için, ya İngiliz donanma
sına taarruz ve onu imha etme'k
tir ki hunu -- ~mıyacağını ken
disi de kabul etmiştir. 

İkincisi de Mısıra taarruz ede
rek İskenderiyeyi, Sü veyşi ve 
Akdenizdeki diğer İngiliz üsle -
rini ele geçirmektir. İtalya, bel
ki ikinci şıkka teşebbüs fikrinde
dir. Buna karşı denizde, ve belki 
havada da hazır olan İngiltere -
nin Mısıra birkaç tümen daha 
getirmesi kafidir. 

Bngünlük ortadaki hakikat, 
A.kdenizin İtalyan değil, i.ugiliz 
gölü ol-duğudur. İtalyanlar aks.i-

l ni iddia ediyorlarsa, İtalyan do
nanmasunn gidip İskenderiycyi, 

\ 

Hayfayı veya Kıbrısı bombardı
man ederek bu iddiayı ispat et
mesi rnzımdır. ABİDİN DA VER 

~--------=----------------,ı 

d tPEK 
12 Sineması 

EYLÜL 1 Yeni Sinema Mevsimine 

PERŞEMBE 

Milli Piyan
go Çekildi 

( Baştaro:fı 1 inci sayfada) 

tır. 4.000 lira kazanan 110622 nu
maralı biletin bir parçası Çivril 
bir parçası da Ankara, 4.000 lira 
kazanan 169867 numaralı biletin 
bir parçası Adana bir parçası A
masyada, 2.000 lira kazanan 
194146 numaralı ·biletin bir par
çası Malatya, bir parçase İstan
bulda, 2.000 lira kazanan 16'5946 
numaralı biletin bir parçası Kon
ya Ereğlisinde, bir parçası İs
tanbulda, 2.000 lira kazanan 
129828 numaralı tam bilet İz
mirde satıhnıştır. 

7 Eylıll keşidesinde ikramiye 
kazanan numaralar 

Numara 
74693 
95549 

110622 
169867 
129828 
165946 
194146 

Lira 
4-0.000 
10.000 
4.000 
4.000 
2.000 
2.000 
2.000 

1.800 lira kazanan nu.mııralar 
2438 5493 5882 6004 

35'928 30897 33625 35427 
37677 47153 48744 5()109 
53181 54463 57308 68030 
74112 75583 82665 87441 
94:>78 94764 100733 1005()( 

121158 125680 131050 131678 
135591 148976 149392 150606 
152434 155137 157805 160424 
163393 163916 175094 1832{)1 
25928 

Bu numaralardan maada son 

Aman Allahım, İ.stanhulun ek· 
ıueğini de Başvekil mi yerecek? 

A. D. 

San'al a1en1inin en nadide incisi 

sinema dün;rasının en paı·lak gü.

neşi Türkçe fllimlerin zafer tacı 

olan 

TÜRKÇE 

OTEL EMPERY Al 

LALE 
sinemasında 

topladığı takdir ve hayranlığı a
sırlarca muhafaza edecek bir ha-
ı·ika, sonsuz aUt.tşla.rla selamlana
cak eşsiz bir !ilimdir. 

SeaMiar; l - 2.30 - 4,30 _ 6,30 - il 

Telefon: 43595 

Bugün saal 11 de lenzitatlı ma
tine. .. J::Saşlıyor [ 
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üç rakamı (077) ile nihayet bu
lan (200) numara 100 er lira, son 
iki rakamı (53) ile nihayet bu- ı 
lan (2000) nwnara 8 er lira, son 
rakamı (3) ile nthayet bulan j 
(20.000) numara 3 er lira, son 

rakamı (8) ile nihayet bulan 1 
(2Q.000) nıımara da 2 :;er lira ik-

ramiye kazanını.şiardır. 11••••••••••••1 
Vi7ana kahvesinde bi.r masa.da 

arka.da.'!'l H:lldonla otarıı.o Ahmet. 
Hayrı; mem.nani:ret ifade eden bir 
tavırla eğile!ek ark~uıa: 

- Çol< şükür rouıa.nnn bitli dos
t.om, dedL 

Ark:ıd..,şı l;ilra:rt bir tavırla ttn• 
verdi: 

- Ya, öyle mi! 
Ahmet Hay rinin cesareti kıt'llmadt 

sözüne devam.la: 
- İkl sene4enberi çalap.7orvm. b8.

liin boş va.ldllerlnıle beraber ceee-
1erlmin bir kısmını bu işe hasrettim. 
eledi. Lakin k•••etl.i bir eser yMd:ıı
Pma kanüm. 
Ualdwı alikadıır •h1.Jormq ~ibi. bir 

bal aklı. Onu böyle işler ~k a-z ali
kadar ederd.1; para ıue .. "'u.ııba.bis de .. 
iilse her şeye oma:z silkerdi. Onun 
[Oln arkadaşının SÖ&lerinl C&D sı.IE:mfı

sile dlnly-0nl1&. Ahmet.- lla7ri si
aü bırakmadı! 

- Şimdi cpeneeremd.en» adlı bu. 
romanunı baneak kitapçı b11ılm.11.k li-
1:1m. Bu buhranlı zamııulat'da maa
lesef b\l it pek kola.7 değ-il. Henüz 
tanınmış da değilim. ~nden Pek bü
yük bir ric.-a.da. bulunacağım.. 
Haldunwı pek: az ce.&a.ret veriei 

ta.VTı karşıs.tııd.a. AlımeL Uayri ca.yre ... 
tini büsbühi.u &rtt.ırtlı: 

al Ikdanı'uı hi/..a ye si ___ : ____ -ıl'J• 

1 l 
,, ROMANCI ,, 

Na/ııl•tl•n: Faik Berçman ... 
bir memurdu. Li.kin bötün heveti. 
istidad.t y;ızı ya~t.aycb. Pana 
ve:ra lwvveUi .bir İlt.İ.Dl&lilt. olmadıiı 

için muv~ak17et. Untiııcü pek udL 
onwı içiu. tam•mile c&.len kaJ' -

betmt>dii"i lise arkadaşı olan Hal

dun1111 vaadi onu pek memnun et
mişti. Memlckeün en büyü.il roman
cısı olan Hald11na.n akrabası ... 'i 
pe.t bei'enfrdi. Edebf7al ve matbu

at ileminde pek nl.ıfu.du bir utta. 
Ahmet Hayri, es.erinin bu biiyü.k a

dam la.rafından oknnacaimı diifU
tliikçe be7cea-nlan 1)'or Te karan $&

bırsu.hkJa bek.lbordu. 
Tek.C3.l' Raldu.nu ıörclüiü.Dde, Hat ... 

dun ona: 

- Biliyor mllSll.D, dedi, pnjemi"Z 
muvaffak oldu. Şu şaheserini 

okul.m.a.k için yegi.ne çare bu idi. Am.
ma Wıılnuiu. edeaeuin benim roman 
yazmış o1ma.m onu ne kadar bayre!e 
düı;urdü. Romanı okusun da. ba.k.i
nu, o zaman sö1liy~cciim. 

- Sen bilirsin dostum.. Hangi W-S 
muvaflk»a oou yapmak.ta serbest.ai:.a~ 

k17ct~ Ded.L Şi:mcli işi bana bırak ve 

itim:ıd et.. Şa1et hemen ona, bv ese- 1 
rlıı bea.lm delil de bir arka.dıupmın 
olduf4aı!I .söylersem. belki ktu.r ve 

boai h"'luıdaıı 1&var. -.ıı bir ki- 1 
f.aPÇQ"a versin ve k.i&aoçı da kabul 
ele.in. o vak.lı esere senin adını J'&'l.

malclaa ...,..... bir it kalm.u.. ll<:le 
o vaklı l'elııiu ••·· 

Bu:n.DD.la beraber Alım.et na,.ri, l· 
•in uzama.sına. ü-ıtalürordu. Ronu..am 
o büyük müellif ta.rafından meUıedil
mest ne hoştu? Hele p.yttt ve sainia 
mökita,ını c-örmesi!.. Arkad.aşmın 

mak.W dütiincelttwi J'er'iD.de &örıii

J'Ordu. Onca r:heoımi1et.li olan, kit~ 
bm bas-..Jması idi. Böylece ;Ohrcte 
ilk adımını at;a:uş olacaıkt... 

AJ'lar ı-eeu, Ahmet Hayri sabır .. 
sızla.ıuyordu; Bu arada. Haldwıa. pelt 
seyrek rasUıyordu. HMd.un bÜJ'iik. 
bl.ıyök işlerle m~I oldujundan, 
Ha7rinin hava.h.işkiU suallerine hiç de
ğlşm.lyen bir _şekilde şu cevabı vert ... \ 

1 
yordu.: o:Henuz bir şey yok; nıaama-

Burnunu cama J'&l)l.Ştuılı; Ku.lak
la.rı ufulcluyonlu. Art.ık hiç bir te7 
okuyamıyordu. Bunu.nla beraber yir

mi defa tekrar edlen kitablD att
levb.ası c.Penttrcmdıen» ve möetlirtı. 

Mit llalduu Irmak isimleri C'ÖSl~ri

aill öoii.nde d•n-edi7onla. 

O "Vak.il bu müUait bu'5.ızlıim. kar ... 
ıısmda, is7ankir, münfail, .blddet.
len ve ümilsillliltlen kodurmvş bir 

bale gdere.k elDdeki .-17.,,.1 bl
dırd,P libl. biriblri •'*- Tilrlae 
ln•fnll. 

Vak'a :rerlae blabalık loirtkabe 

-.ı ....... bedb&hl - •ile-
dlı'en: 

- 811 - -.... be.ııim --.. 
Dl:r~ ba;rlı:uı7<M'da. 

Bidioo aıaluolline :relişen bir f>"• 
ıı. AJnııet Ha:rriri nkaladıit l'ihi 
.karakola oiirültledi. V &zll\dl k-ı. 
re iz:t.b etmek ~ikatıb için miiınkıia 
olmadı. Mütemadiyen biribirlni tuı.. 
maa şeyler söylüyor ve aık, Ak .._ .. 
nıı. lekn.rlıyoniu: 

- Benim btı benim, • bir bırsıs
da, o bir hırsudu-_ 

Bilim vücud11 sülı.ôııol bilmi:rC11 

bir i%ıtrap, hiddet ve istlkrabla sar

sılmıştı; bakışla.rı korkunç blr Lfa
de !aşıyordu. 

mı_stır. 1 sabık bil - tere' g~rant.isinin tatbik edileceğine 
istifa etmis o an Mil ai'ye dair kkil oııın:ı.ıı NSnıi SÖZierin• rai-

k:Umetın azası Kral l imi 
· t'r -•n, Yunanist.ana hücum f."dip, e -

sadakat yemini etroıs 1 
• Sa·h··'· -A ) ll\. receğidir. Bu iki cihe-ti h.idiseler 

Belıırad, 7 (A . - • tren belli cclllecektir. Bununla beraber, 
Kral Carolu hamlı hususı 

Y troslav - İngiltere &da)anna.. Sudan'a, Mısır'a 
bugün saat 17 .30 da u,. d . ~•: 
ya hudu<iunda Gros - Kikin a .ıs- taarruzun verecett neticeler, ~er 
tasvonuna varıştır. s~ı.k kr~ jl<i işin aydmlaıuııa.ını& bbmet eyli-

son d!lkik!I. 

İngili;-Filosu 1 

Akdenize açıldı \ 

- ... Senin akraban oluyor; onun
la. da. aran iyi. Senin t.eşviklnle biT 
tav~iyede buluns:ı... Yahul bir oktınl2.k 
lüt.runn gösterse .. Onuu fikrini öi
reıınlekten öyle meınıı_uu kal.eatun 
ki .. 

- Amma .•. Pek meşculdi.ir-. Za.n
ne1.mem, ki alik.adar olabilsin. 

- Sen ona: aRoman benimdir der
siIL» O vakit belki araka g·ösl.erir. 

Ara.dan on beş., 1 irmi gün daba 
geçli. Bir ak.şun Haldun, Ahmedıin 

evine uğra.dı; ve elindeki mülo.bU 
muıaffera.n~ bir eda. ile usaU.. vır: 

- Uiç yand.mamı~ a.z_izim, de· 
di, rom.aıun ba.kikate.n bir şaheser 
bak ıu mektuba. Bi.Liın biı1ük adam 
n<'.'lcr ya-ııyor. 

f!h oluyor.• 1 
On ay sonra., Ahmet Hayri, Hal-

dunda..n Avrupa.ya. u.za.n bir seya.hate 

~-ıkh~ma dair bir kart aldı: Bunwı 
ıuenne cesareti kırılan Ha:rrinin 
ne :rau yazacak zevki ve ne ta.. 
hayyüt kudreti kaım~. 

Muladdan daha hilkin old11ğn bir 
~ün Babılliden inerken buyÜk bir 
.kitabevinin vitrinleri önünde dur • 
du. Başı döner g-ibl oldıı. Acaba ı.n 
cüya mı idi'! Bülö.n vitrin yeni çık
mtŞ bir kilabın niishata.r-ile süslen
mişti_ &itapla Darlll kuşak.lan. sa

rı~; Her kiiabın ~ünd• de 
şu cümle: (K.ıJ'meUi bir muharririn 
ilk eseri) 

Komiser on1ı tevkifhanenin reviri
ne gönderdi. Kcndslni ara.mıra Jı:inl .. 
se geJnı..edlii ve i.Jı;ibeti UC' alikadar 
oluak bir insan f~fı ioin bit 

ınüddel 90nra darii.'Rif11Y• g-önde ... 
rildi. Orada, heyecanı azalarak ~a .. 
vaş, yavaş, buıuııı yerine, muzl~ 
acı br ıevekkil.I kalın o!du. H19 

kimse ona inanmıyordu. Doktorlar 

ustalıiın• d'..d .. bi. cinnet» teşhisi ko7 

auıar. f(a.s&a ba.lucılar ise ona .ıto ... 
..,aııc~ adım &aktılar. Nihayet., Ah .. 

saat 20 de Bükreş - Milano Şa :recelı:lir, a~üııceslndeytr. 
ekspresine takılan hususi _va • HAMİT NUKİ DMAK 

"1 salonunda za,.,-eb - Lıub • 
liana volu ile Tirveste ve Is • 
vicreve doi!:ru yoluna devam et • 
miatir. 

Roma. 7 - (A.A.) - Etefani 
aiansı bildiri vor: ah 

~oıı:ıunva Kralı Carolun t -

tan rekilroesi Si vasi İtalya!'. m: 
hafilinde daha ziyade dahılı. bır 
si .,aset hadisesi olarak. telakki 
e<tiJrnektedir. 

Madrid, 7 (A. A.) - D .. N .. B. 
Cebelüttarık'<la bulunan Inı;ııliz 
filosu.. A.kdeniıe do~r~ açılmı~
tır Altt ticaret gemısınd'en mu
rekkep bir İnıı:iliz kafilesi de 
kruvazörler ve ıa-vareler refa. 

, katinde. Atlanti4(e d~ yola 
rık:m.ıstır .. 

- Ali .. Öyle ya. ben neden kibo 
yazmıya;yım? Ei-rır bu ftkrhııde mu
sir isen bir deneyelim. Ver bakalım 
tu ronıanı da, ötesine kantnıa? 

Haldun, a.ri::Mla.şını heytt n.h, ~'1-

km llolr halde bırakarak yannıda nı
man, kahveden tıkiı. 

Ahmet llarri Beledl1•de aaüle..,,11 

Alun·el Hayri heyecandan titri
yerek mektubu okudu.. Bıiy\lk ro
m.ancı eser.ılen cidden sitayişle balı

sedi7ordu. Ve eserin t.a.b'ı ile meşcul 
ola.cai1nı bildiriyordu. Arkadaşı -
ntn ne kadar memnu:n ta.ldıimı kes
tiren Haldun: 

- Gördün mü lam. Jrir mu-va.fit.-

mrt HarrJ feci bir ıtekildc hakikat 
olan b• li.ka.p altwda bir kaç sene 

•" 11:1 darü...~IM!a lfÖ'l.leriRi IDİielt
bedtn hayala J&mdı>. 



SAYFA 4 llCDAJll 

f ~E ~KA IN~~J _ G üzel Sanatlar Akademisi Talebe 
kayıt ve kabulüne başlıyor 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlügünden: Boyanmak zor 
bir san ' attır !. 

Makl}ajını iyi gapamıgan 
kadın kendini çirkin/estirir 

Makyaj yüzü Jaalettayin bo -
yamak değildir. Es;ısen bir çok 
iiadınlar makyaji yüzünden, ol. 
duklarından çirkin görünmeleri 
yiizlerini Jaalettayin boyarnala -
rından saçlarının tuvaletini yüz
lerinı:_ uy@n gelecek şl!'kilde yap
mamalarındandır. Makyajda e -
sas makyajin yüzün şekline uy -
fıun olmasıdır. Yüzüne uygun 
makyaji yapan çirkin kadın gü • 
zel ııöründüftü halde, makyajını 
yüzünün şekline uydurmayan gü 
zel kadın çirkin görünür. 
Kadın tipleri pek muhtelif ol

makla beraber esas itibarile iki 
mühim kısma ayrılabilirler. 

Birincileri :Neş'eli yüzleri teş
kil eder. Gözler ekseriyetle açık 
renk ve şendir, bakışlarda bir gü
Ji1mseme ve neş'e vardır. A.ğız, 
burun ufak, saçlar yı.ımuşak, 
yiiz biçimi - çok vakit - yuvar
laktır. 

İkinciler; Ciddi yözler ... Bun. 
larda yüz çizgileri muntazam -
dır, ve çehrenin umumi manası 
daha ağır başlıdır. 

Trpleri iki büyük lo.srna ayır
dığımız gibi tipe uyması sart o
lan makyajı da iki mühim tarza 
ayırabiliriz. Birinci ·kadın tipinin 

makyajı bir .renk rnak,. ajı. dır 
Yanaklarda hafif bir perniıelik, 
göz kapaklannda mavi gri veya 
acık yeşil hafif bir göl,ge. Düz -
gün ve parlak dudaklar.. ( Bu 
parlaklık geceleri biraz gilserin 
ile yahut taze tereyağile temin 
edil ıılı ilir. 

Hususi yağlı kremler tabii her 
ikisinden de elverişlidir.) Rujun 
renoi ne fazla kızıl, ne de ko
yu olmamalıdır. Bu tipin pudra 
altlıl'ı diye hususi bir krem ve -
ya su kullanması icap etmez. İyi 
sürülm~ yağlıca bir krem :kiıfi. 
dir. Kirpikler her halde kıvrıl -
malıdır. Şen bir bakışa kıvırcık 
kirpik son derece yaraşır. 

ikinci tipin makyajında renk -
ten zıyade çizgiye ehemmiyet 
verilir, Dü.z4ıün ve koyuca bir 
cpudra altlığı. bu til:>e esastır. 
Yanaklar mümkün olduf(u.kadar 
az boyanmalıdır. 

Ruj koyu renk olmalıdır. Göz 
kapakları göze çarpacak şekilde 
gölgeleruneli, kirpikler kıvrıl -
mak için d~il, elden geldiği ka -
dar uzun göstermek maksad ıle 
kozmatiklenmelidir. Bu tiplere 
göz uçlarını sürme ile uzatmak 
ıpek yaraşır. 

Çamaşır _:: 

-:----- Yıkamak 1 
KOCUK · --

_· - TAVSiYELER 
Kaynatmadan y>kanılan çama. 

şırın kar gibi beyaz olınası için 
tcrebentinle amonyak kullan -
mak liızmıdır. 

Bir gaz tenekesi gayet sıcak su 
)ı;erisine küçük parçalara kesil -
mi.ş 750 gram sabun atarak erit
meli. Bu su içerisine bir çorba ka
şıiiı. terebentin ruhu ile üç kaşık 
amonyak ilave etmeli. İyke ka
rıştırmalı. 

Yıkanacak çamaşırı tekneye 
koyaxak üzerine bu suyu dökme. 
li, tenekenin üstünü lbir çarşafla 
örterek 24 saat bırakmalı. 

Ectesi gün çamaşırı bu ııudan 
çııuı:;ırken kirli olan yerle>rini 
çitileyerek yıl<amalı. 

Bu fi'""Ptle yıkanan çaına.wır hiç 
bozurn-~-o.! ve çBıbuk esJd:mez. Le
keler k<ılayca ~ıitı için çama -
şır f~Ia çitilenmez. . 

.Amonyakla terebentin ruhu 
renkli çamaşırların renklerinin 
oolmasına mani oldui(u için bu 
tertiple renkli c~ır da yıka
nooilir. 
Amonyakın kokusu hemen uç

tuiıu gibi terebentinin kokusu da 
çalkanıp asılınca kaybolur. 

* Eski parlaklığını kaybetmiş 
sılindir (haul de formc) şapka • 
!arı yeni haline getirmek için 
yünlü bir kumaş parçasını ha -
Iifçc petrola batırdıktan sonra, 
şapkanın tüyü ü ıerinden hep ay
nı tarafa olarak siliniz. Şapka 
yeni gibi olur * lncc tüyden olan pudra h Ul>" 
Jarını temizlemek için benzin içi
ne · batırıp sallamalı. Kirler çı -
kınca kurutmalı, sonra kolonya. 
ya batırmalı ve tekrar kurutmalı. * Kuruyan ve dökülen saçla
rınız için en iyi ilaç bunları bir 
müddet istirahat ettirmektir. En 
evvel boyadan, parmanattan, ma 
şa ile saç taratmaktan vazgeçi -
niz. Başınızı yıkarken su şamc 
puanı kullanınız: Bir yumurta 
sarısı, 30 gram Hintyağ, 54 dere
celik rhum, 30 gram. Bunları gü. 
zelce çırptıktan sonra başa sürü
nüz (Yarım saat kalması lazım
dır) sonra sıcak su ile yıkayınız. * Evde bulunan kırık camları 
şu suretle kesebilirsiniz: 

Cam parçasını su dolu bir le -
iten içerisinde bir elle tutunuz. 
Diğer elinize bir makas alarak su 
içinde olan camı istediğiniz şe -
kilde ıkes:meniz mümkündür. Su 
içerisindeki camı makas mu -
kavva giıbi keser. 

8-'YAZAN: M. Sami Kar•yel~ 

KANUNİ SÜLEYMAN 
ViYANA KAPILARINDA 

Tcfrilto /Vo. 1 

Bl:RİNCİ KISIM 
Kanuni Sul•an Sülevmanın 

bana:sı· Yavuz Sulı.an Selim: 90n 
sc-!eri olarak Mısırı !etıh ve 'A. 
ra.bıstan • kı1'ru; • ııze rınde nufuz 
sırnsislm tesis evlemısti. _ 

Ya,· z, ~L :rda oiı hafta kal
dı.:tan ve İskenderıyeve Pin Pa
~a ımmandasıle ~elen Türk harp 
l!emılerıni tc!tış e;ledlkten son
ra Mısll" kalesıne bes bın suvari 
ve bes vtlz pıv..ıie bıraktı . Al -
tın . miıccvherat ve ı?u.nıüse mü
ıeallık bin deve yükü harp ııa -
naınü .. e Surıveve ııeçti. İki av 
sonra da İstanbula ı?eldı. (H. 
924). 

Yavuz durmuyordu. İstanbul
da ancak o.n l!'Wl kadar kaldı. A-

ya~ının !orunu ;ilmeôen F.clir • 
neve !'İtti . Tedari.kiıtı askerıve 
He mcS1?uldü. Mısır yolunu ac • 
malt icın Rodos "S<fvelvelerini'n 
merkez. hükizıneti olan Rodoo;u 
foth.~tmek ;ın4s~nda idi. Aynı 
zamanda d:a Iran üzerıne . ikin
cı buvük bir sefer hazırlıyordu. 

Edirneden İstanbula avdetin -
de Mısır yolunun denızden ser
bestisini tcmın ~ın daha vüz el
li kıt'a harp gemisinin insasını 
ferman etti. ASkeri hazırlıklar 
mühimdi. Bir Yandan Rodosun 
fethi için deniz hazırlıkları. cH _ 
iıer taraftan da İran üzenne mu
azzam bir sefer hazırlaru vordu. 

Yavuz. i4<inci İran seferine 
bazırlanırn:ı-kta iken Edi:rneye 

DALGA UZUNLU4:.U 
TA.P. IL7t m.. N'5 Km. ZO Kw 
T A..Q. l 1,47 m. 15115 Km.%8 llw 
1"8 ıa. W Km. Ut Kw. 

8 Eylul Pazar 
12.35 Müzik. 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik. 
14.30 Müzik: Radııo aalon or

ke•ıra. 
18.00 Program ve "'""'leket 

saat aııarı. 
18.05 M ürik: Pazar cavı (Pi.) 
18.30 Mü.zik: Melodiler (Pi.) 
18.45 Müzik: Radııo caz orkes. 

traoı. 

19.30 Müzilç: Saz eserleri ve o-
ııun havaları. 

19.45 Memleket saat ayarı, a
jans haberleri. 
Müzik. 
Konusma. 
Müzik: Fasıl heııeti. 
Müzik· 
Memleket saat aııarı. a -
jans haberleri, ve ajans 

1 - Akac!c n ıi şubeleri it;in talebe kayıt ve kabulüne 16 Ey!Ul 1940 ta r i
hinde başl;:ındt o.ık \'e Eyl~ ı ı;onuııd~ kayıtlar kaptı. nacaktır. 

2 - Ak.ıd ;: mı yüksek mimari şubesine li se olgunluk mezunl::ın , resın1, lıe 
ykcl, TUı-k tezyini san'a11arı ve tezyini san '•ıt 5ubelt>rine ort..ı mektep me
zııı d arı kabul olw1ur. 

3 - Şu.bele.re yazıJnıak U.ı.ere mt.tracaal edenlerin litbi oldn\darı kabul 
yoklamal4iırının ;,rapılacaı:ı tarihler 18 Eyllılde akademi dahihnde nan 
edilir. 

4 - 'l'alip.lcrın müddeti zarfında akodemi mudürJüğüne bfr 
ariiraeaatıarı, kt'ndilerıne idare tarafından verilecek beyannameyi 
maları J5zımdır, İstidaya bağlanması tcap eden vesikalar ~unlardır. 

a - Beyanname. 
b - Nüfus ·Ve hüviyet cüzdanının tasdikli sureti. 

jst.Jda ile 
doldur-

c - Sıhhat taPoru ve çiçek aşısı şehadetnamesi •Rcsınj doktorlardan a
lınmalıdır. 

d - Resmi tah.!iil vesikası •Aslı>. 
e - Husnühat k~igıdı .Mekteplerden bu ~c.·ne me/.un Glanl..ırdon istene

mez•. 
g - 12 tane kttrtonsnz vestkahk: fo~a!~mlirltit olmamalıdır> . 

5 ..__ Fu:t.la ta"'fsıl<it almak isteyenlet Ak.Udetbl IdaresınP. nlot.ir-..c..,:at etn1e-
lidirler. ~ 

6 - i!-.tınbul bericinden müracaat eıEltnleris vesikalarını taabjıııütJü ola
rak cöndernlıi'leri laz1md,r. Bu gibilcrc vc•dkt'ıiarı taman1 olduğu takdirde 
yoklama tarihleri bir mektupla bildirihr. 'I\ılep vukuunda ınaktıı beyaru1a-
mclcr posta ile gönderilir. •8389 > 

---- ı l Devlet Dsmir yollan U. Müdü rl üğünden 1 

Dinamik bır guzelli. 
ğe malikiyetinizin 

6 Sebebi 
1 - 10 cazip renk, hcosi de 

son Paris modası, bunları lrutu
nun ortasındaki delikten göre -
bilirsiniz. 

2 - Evvelce ıınümkün oldu
iiu zannedilmiven daha ince ve 
daha hafif.. Bu pudra •Havalan
dırılrnıs• tır. 

3 - Yeni nefis bir koku. fule
ta Fransanın Midi havalisindeki 
c1çeklerin kokusunu hissetmıs 
olacaksınız. 

4 - Bütün gün sabit kalır. 
Zira terkibinde •Krema kopü
İiÜ • vardır. 

5 - Güzel •Finimah cün'kü ne 
rüzgar ve yaiaınurdan, ne de 
Hızla terlemeden kat'iyven mü. 
teessir olmaz. 
, 6 - Gayet kl~tli yeni ve 
zarif •iBüyük Model> kutular. 

Bjr yıl içinde İzmit deposu namına gelecek olan takriben 5000 ton 
maden kömiırüntın 3700 tonunun hmite ve 1300 tonunun da Adapazarın
da vagonlardan yere indirilmesi ve ayni miktar kömürlerin yine ayni yer
lerde yerden makine ve icabında vagonlara yükletihne işleri açık eksilt
me suretile 20/9/940 tarihıne müsadif cuma &ünü saat 15 de H. Paşada gar 
binasında 1 inci işletme komisyonu tarafından münakasası yapılacaktır. 

Muhammen bedeli: Beher tonun yillclenmesi 45 ve indirmesi de 40 
kurustur. 

EksHtmiye girmek istiyenler kanunun tayin etüği vesaik ve 425 liralık 

muvakko:ıt te.minatıarile birlikte eksiltme cünü tayin edilen saatte komis
yona müracaatıan. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan ve İzmit deposu ile 
istasyon fefliğinden parasız olarak verilir. 

Kuleli Askeri Lisesi Md. den 
Bir Tabı Makinesi Aranıyor 

Adapazarı 

(7931) 

24X32 eb'ada kadar ı;ok çeşitte baskı işleri yapar el ve ayakla isler, 
lcabettiği :ıan1an herhangı bir motörc veya cereyana bağlanabiJjr bir tabı 
makinesi satın alınacaktır. Daha teferruatlı maddeler makinenin görülmesi 
estıasında aranacaktır. 

Elinde yeni veya kullanılmış böyle makine olup da satmak istiyenler 
makinelerini göstermek üzere tC'kEf1erini 15 eyl\11 940 tarihine kadar yazı 
ile Kuleli Askerl Lisesi Müdürlügtine bildirmeleri rica olunur. (864) (8018) 

İstanbul limaQ sıth il sıhhiye merkezi ıatın 
alma komisyonundan 

J - Merkez.intiz müstahdemini için nümuncsi veçhilc 153 t,.,kım maa 
kasket kışlık elbise ile 9 adet kaput yaptınlacaktır. Elbisenin beher takı

mı maa kasket 26 lira 25 kuruş ve k a p u t u n beheri 20 liradan 
umun1unun tutarı 4016 lira 25 kurll{tur. 

2 - Eksıltme l 7 /e;rlill/1140 salı günü saat 14 de Galat.ad• K.r~ Mu t.a-
!a p::.şa sokağınlla mezkür merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme açlk olacaktır. 
C - Bu ıse ait şartruı.meler merkezimiz Jevaıımmdan J)ar.lı6ız ahmr. 
5 - Muvakkat tem.mat parası 301 lira 22 kuruştur. 

6 - Eksiltntiye gireceklerin terzi olduklarına dair 1940 senesi Ticaret 
Odat-ı ve~dkalarını göstermeleri şarttır. (79~6) 

:::.~YENİ KOLEJ Ne heri 
Kı:a 

1 L K ORTA • LiSE 
Taksimde Sıraselvilerde YENi AÇILDI. 

Müdürü - E•ki Ş4li T1?1"akki DirektMü M. Ali Hlli/fflet Kırca. 

Hususiyetler i: YABANCI DİLLER OO&ET1MiNE genis 
mikyasta ehemmiyet vermek, suııflııxını az mevcutla teşkil 
ederek talebesinin çalışna ve inki$afı, sıhhat ve inzıbatı ile 
yakından alakadar olmaktır. Mektebin denize nazır kalörifer

li teneffüshane ve jimnastik hanesi vardır. Her gün saat (9 
ile 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

Eski Feyziati 

Yatılı Boğaziçi Liseleri Yatısız 
K1Z ve ER.K EK TALEBE A YKI BÖLÜKLERDE 

Ana, ilk, orta ve liı::e sınıfları itin eski talcbC'nin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe kaydına başlanmı.stır. 

Kayıt jçin tatil gtln1erinden maada her gün ;;aat 10 dan 18 e kadar mektebe muracaat edilebilir İstiyenlere ta
rJfname &Onderillr. Telefon: 36-210 

ı?iderken Çorlu ile U«ras kövü 
arasında pederi İkinci Bevazıt 
ile harbettiiti yerde sinpençe il. 
Jetinden vefat etti. (H. 926). 

Yavuz Sultan Selıım; müthis 
bir sahsiyettı. Ellı dOrt vaşvıda 
vefat etti. Dokuz seneye yakın 
"adisahlı.eı vardır. Amasvada 
doiimustu. Uzunca boylu. ke -
n)ikleri kalın, omuzlarının arası 
ııavet vasi, gövdesi her Türk iti~ 
bi belinden aşai?ı kısmından Ju.. 
sa. bası buViik. kaslan catı.k, 
vüzü müdevver ve kırmızı. bı -
yıi<ları pala. a/izı iri, ceneke -
mii!i vasi idı. 

Yarnz, Uara 0 kövünde. ölece. 
ğinİ bilan.isti. Çünkü siripençesi 
birdenbire şişmişti. Daima va -
nında bulu·nan nedimi Hasan 
Cana hitaben. 

- Hasan Can bu ne haldir? 
Demekle .o da hakikati sakla

madı: 

- Padişahım dünva da~ağa
sı ancak eristi. Allah ile ulasa -
ca:k zamandır. 

Yollu cevap verince Sultan 
Selim· 

- Ya sen bizi bunca zaman-

Arnavutköy ... Cifteıa.ra.y lar 

dır kiminle bilirdin?. 
Diyerek ook sevdiı?i nedimini 

bir sitt"nlk tekdir ctti-kten son
ra Surei Yasin okuYarak te•limi 
nıh evledi. 

Yavuz Sultan Selım vefat e
der etmez hususi hi;ırnetlerinde 
bulunanlar ai?lameğa, sızlanma. 
"ıı ıbasladılıır. Hazinedarbası o
lıın Süleyman aira vaka'yı yeni
ceriler duvacak olursa hazineyi 
va""nıı ederler korkusile al!la -
yanlan sı.zlananları, yalvara 
Y?lvara susturdu. 

Ertesi sabah hic bir sev yok
muş gibi divan kurdu. Veziria- · 
zanı Pil"i Pasa içeri,rc ,girince 
hale vakıf oldu. Kan ai!larcası
na mahzun oldu. Fakat, Şehza
de Sülevmanın gelmesıne kadar 
kimseye haber verilmemeğc ka. 
rar verilerek o gün yine devlet is
larile istıi!'al edildJ. Mansap!ar 
verildi. Doktorlara hil'atlar ı?iy-· 
diirild;i. Yenıçeriler kat'iyyen 
haberdar edilmedi. Fa.kat, bir 
vandan da ı?ızlice merhumun 
techiz ve tek!finı tedariki gö -
rüldü. 

Guslediklikten sonra niısı otai!J 

hümayuna götürüldü. Vüzera 
ııayet ketümane da\7anıvorlar
dı. Divandan sonra herkes ver -
li verine gitti. 

Veziriazam Piri P.aı;a, SultJn 
Sülevmana pederlerınin irtiha -
lini ve kendisinin sahibi salta. 
nat oldu~nu yazıp acele vetis
melerini bildir<li. 

Ertesi l?Ün vine divan kurulup 
doktorlara hil'atlar ı?ivdirildi. 
Yavuz Sultan Selimin ivi oldu
ğu yeniceri a((alarına vesair 
bendeııiına müideleıııdi. İhsanlar 
verildi. Bir çoık kısmı İstanbula 
memur oldu. 

Piri Pasa. Şehzade Sülcvm;. -
nın İstanbula gclanesını bekli -
yordu. Bir kere Şehzade İstan
lbula gelmis olsavdı. ondan son -
rası kola\'dı. 
Bır ı?l1n ikindi vakti Sehzade 

Sülcvmanm İsıı:ınbula gddiiei 
haberini ı.av11$lar l'<'tirdiler. 

Bunun üzerine 'üzera d"iva. 
na hazır oldular. Veziriazam Pi
ri Pasa berabcrındc Solak ket -
hüdaları ve odaıbasıları oldui!u 
halde cümle~·c hitap edl'rek: 

(Arkası ı•ar J 

Adet 

218 Soba bonısu 
53 Dirsek 
20 Soba to.ıhto.ı l 

12 Ateş kur &ı 

22 h'ia şa 

12 Maı.~a l 

Yukarıda yazılı sob.."l mo.ı1zemesi 

pazarlıkla 9/9/ 940 paz.art.esi gunu 
saat 14,30 da Tophanede Lv. Amirh&i 
sabn alma komisyonunda satın alJ

na<:aktır. isteklilerin nümuneleril~ 
beraber beJli saatte komisyona gel-
meleri. (324) .8145> 

* 525 kilo 3/ 14 kendir ipJigi 
34.000 metre sitil ipi. 
50,000 adet yarım yuvarlak halka. 

150,000 adet alüminyum kapsol 
·Yukar1da yaulı dört kalen1 mal-

zeme 9/91940 paJ:art~i • gtinti ~at 
1.5 de Toph.mede L\' .; A~irUği satın 
alma komüıyonunda paz.cirhkla satın 
alınacaktır Jiepsinin tahmin bedeU 
6212 lir;t ilk teminatı 505- lira 90 ku
rıı ş_tur. NUmuneleri Jı:;om'f:syonda gfr• 
rtilUr. İsteklilerjn belli saatte komis-
yona gebneleri. .326• •8147> 

* 3000 adet tevhid semeri iskeleti 
ô'.i.lınacaktır PaznrJıkla eksiltmesi 
11/9/ 940 çarşamba günu saat 16 da 
Tophanede Lv. Amir1iği satın alına 

kon1isyonunda yapdacaktır. Tahmin 
bedeli 12 bin 1ıra ilk teminatı 900 
Jiradır. Nümunesi Ko. da görülür. 
İsteklilerin kanuni veı;ikaJarile bel
li saatte Ko. na gelmeleri. 

(936 - 8280) 

• 
10,250 ınetre ı 40 santim eninde 

tevhj<i semerliğ:j silteUJc bez aJına

~ır. Pa:ı.arlıkla eksiltmesi 11/9/940 
çarşamba günü saat 15,30 da Top
hanede Lv. Amirliği satın alma ko-

8- Cl'LUL 19~ 

n1i~yon un d;.ı y<.ıpıl a c;ı k tır . Tahı ı ın 

brde li 13,837 lıra 50 kurus ılk te
miııa tı 1037 lira 81 kuruştur. Nü ·ı u
nMı i kuını syond~1 göru!Ur. İstekl ile ... 
rı n bclh "- ;ıot.tc kom _yona gf'lmelc-
r>. (934 - 8278) ... 

10 ton k«i kılı alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiJtn1csi 9/ 9/940 pazarte
si günü saat 16 da Tophanede Lv. 
Amirlilı satın alma kom.isyonunda 
yapılacaktır. Nüınunesi komS)•onda 
görültir. İ."itekHle.rin ka~'i teminat
lurile belJı saatte komisyona gelme-
ler;. (350 _ 8328) 

* 70 ve 250 ton saman ayn, ayrı~ 
pazarlık.l.ı i:atın alınacaktır. Eksilt
n1esi 9, 9/940 pazartesi günü ı;aat 

14,45 de TophanC'dc Lv. Amirliği sa
tın .ılma koıni..c:yonunda yapılacaktır. 

İ::;t.eklilerln be.fu saatte komisyona 
geJemPlerı. (344 - 8320) 

* 207 ton kuru ot alınacaktır. r>a
zarlıkkı t·ksiltn1e.si 9/ 9/ 940 pazarte . 
si günü s::ı:ıl J 5,30 da Tophanede Lv. 
An1irlıgi satın alma korrnsyonunda 
yapılac~kttr. isteklilerın kat'i tenıı
naUarile bellı saatte komisyona gel-
meleri. (337 - 8313) 

* 30 ton ı;aman alınacaktır Pazar-
lıkla eksiltmesi 9/9/ 940 pazartesi gu
nU f;aat 15,45 de Tophanede Lv A
mirliği satın alma konüsyonunda ya

pıl~caktır. İsktelilerin k.at'i teminat
larile belli saatte komisyona gelnıe-
leri. (349 - 8325) 

* 200 ton arpa ve yulaf ile 140 ton 
ot ve ı::aman naklettirilecektir. Pa
zarhgı 10/9/940 Salı günü oaat 13.30 
da Tophanede levazım 3mriliğ"J sa
tınalma komigyonunda yapılacaktır. 
Nakliyeye i.st.eklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. •8419 ~ 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden 
Açık eksiltme ilanı 

1 - Taşdelen membaı yolunda ınşa olunacak J, tinad du"·arları 24/8/94l 
tarihinden itibaren 9/9/940 tarihine kadar açık ek~iJtmeye konulrnuşttı: 

2 - Bedeli keşfi .3643> lira c.5> kuruştur. 
3 Muvakkat teminat 273 lira 23 kuruştur. 

4 - Eksiltme Kadıköy Vakıflar müdürlügü kornisyununda 9/9/940 Pa· 
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

5 - Bu gibi işleri yapmış olan n1üteahhitler h<!r giın ogleden sonr::ı fenn l 
şartname, kesifname, münakasa şartnaesi ve mukavelenameyi olnıak iızere 

Vakıflar Başmüdürlbğünae başm,imarlığa mliracaatları. «776G> 

İstanbul Nafia müdürlüğünden 
25/9/940 CaJ1Mlmba günü saat 15 te İbtanbulda Na!ia MUdürlugü eksHt· 

me komisyonu odasında ( 1996.33) lira keşi! bedellı Be;ikt.'ş 25 nci ok'I 
bması tamiratı açık eksiltmeye konul m,u.ştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayı.'1cltrlık ısteri genel, hususi ve fenni ~tnu~
leri, proje keşif hül!isasıyle buna müteferri diğer evrak daıre inde goruıe

Cl'ktir. 
Muvakkat teminat (150) liradır. 

isteklilerin en az bir teahhütte (1000 )liralık bu işe benzt'r ış yaphg1na 
dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden lstanbul VihiyC>tıne 

müracaatla eksiltme tarihindt>n (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 940 yı·ına 
ar& Ticaret Odası vesikalariyle gelmeleri. (829';') 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonun dan 
Yedikule gazhanesinden alınacak kok kömürlC'rinin 1:-ıtanbul müesse

ı;elerioe tahliyesi dahil olmak il.zere beher ton icin 180, Kuru ('eşme depo
larınan if;tanbule:1ki müesseselere 210 kuruş ayni mahalden Beyoglu !'l

hetindeki müesfe~lere 180 kuruş tahmin edi1miştir. 

İsteklilerin 194-0 Ticaret Odası vesikası ve 187 liralık muvak at temi
natlarile 19/9/940 perşembe günü rektörlükte yapılacak açı~eksıltmiyc ış-

tirak etmeleri. 

Şartname rektörlükte gOnilür. •8135> 

Beykoz Kor Satınalma Komisyonundan 
l - A~keri ihtiyacı için aşagıda yau1ı erzak ve m.alzem( pazarltkla f:l\

tın alınacaktır c 

2- Pazarlık günleri asauıda IÖt:iterilen tarih ve saatlerde 
Ilalk Parti!'inde a~kerj satın a1nıa .komisyonuna muraeaatla:ı. 

Bf'ykoı.da 

•8381> 
SUI D. 

Tavla halatı sikielerıJe beraber 
Su koi:ası 
Su fıçısı 

Eşya urtusü 

CARMEN PADY 

PARK OTELİNDE 

BUGUN MATiNE 

17.30 DA 

'8('.\·oğlu i inci Sullı IJukuk Hi
kirnlliindeo ; 

Nıkvliııın B~iktaşta eskj Sö.:üt

lü sokak 20 No. da Kemaleddın aley

hme açbğı davarun muhaken1rsi ne

üc~ınd<ı 270 liranın tah::ıiline dair 

ao. 8/ 940 tarihinde verilen kararın 

müddeialeyhin ikameteAheı.ın meç

buliyetine mebnı iltı.nen tebligine ka

l"llr verilmiş ol<lugundan müddet.i 

kanıın1y~i 1.arfında itiraz Yeya ten1-

ytı etn1«-nı1. hüJ.;~:ı i hliküm nıak:il

mına k Hl' olmlı)· ti;erc ıl1ı.n nıunur. 
(28964) 

Aded i Tarihi 

150:200 
150:200 
450:500 
030:040 

10091940 
10/9/940 
10/9/940 
12/9/940 

14 
16 
15 

15 

30 
00 
00 
110 

Askerlik işleri 

Bayanları vatani hizm•t• 
davet 

KıuWc<i11 Aıikerlik Şu.bemı -
den: 

1 - Hastahanel~e ~ılacak 

yardınıcı hemsireler )curcuna 
gayri İslam Bayanlar dahi istı-

1 rak edooileceklerd:ir. 
ı - 2 - 15/9/940 gününde acıla -

cak !tursa de"\';ı.m ıstei!inde bu
lunan havanların 14/9/940 giı -
nüne kadar sulı<.'1Tııze oııllraca -
atla kavıt olunmalan ilan olu -
nur 

Feyzi 
DOKTOR --. 

Ahmet Onaran 
Clldt;,.e n ıdlhn'>'be a lleh11uq 

Adrt.111~ JtabıiU Cafaloflu 
7ok111u lı:6'eslnde No. 43. Tel. Z3ııtl 

İmtiI•• Sahi!ıi ve Neşriyat Di
- rekforü: E. İZZET. Bası l dıl!ı yer: 

SON TELGRAF Baunıcv.i.. 


