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Bayanlar askerlerimiz 
için yün örecekler 

tıııu,Oniinıüzdeki pazar ıünü lstanbulun kur• 
~ bananudır. Bu bayram için hazırlık
~ devam edilmektedir, Taksimde yapıla· 
"ııaı olan . bu mcra~ime bütün mektcbler, 
t\tl, . te:nuyetl<'ri de ist.irak edecektir. Halk· 
•ıı ııtınde de İstanbulun kurtulu,u hakkında 
~ 't'thJlar verilecektir. 
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Ankanı (HusÜ.I) - Y,pdım Sever Ba· 
yanlar Cemlyetl. bir toplanb yaparak, her 
bayanın evinde aske.rlerlmhı: için yün örıü 

yapmasını teklif edecektir. Örülecek yünlerin 

fekli hakkında alikodar makanılarm fikirleri 
sonılacakhr. 
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alebe sabah derslerine yetişemiyor! ı!~~~~r:ri 
Dahiliye Vekili şehrin 
llmumi nakliyat işlerinin 
tanzim edileceğini söglügor 

o 
ı,, l&tı.den itibaren kapılarını yüzlerce talebeye açan ve talehe"'inden bir ço~nnn vasıtasıılık yü.ıü.nden derslerine 
··ı.ı.bı reç kaldıiı anl•şılan İstanbul Erkek Lisesi 
~tt erde saat sekizde.. ve sekizi lunmaua garaja çekilecek, mevcud'.J tinde derse yetiştirmek için, bütün va-
.~e denılere başlanmaktadır. daha ziyade azalacaktır. Ed;rnekapı ile pur, tramvay gibi l\Bkliye müesseseleri 
~ ~ talebe, diğer senelere nis- Cihangir arasındaki otobüslerin miktarı nezdinde tefE!bbüsler yapılnuştır. Bu 
,~~b. ~rkenden sokağa çıkarak on taneden fazla değildir. müesseseier de ellerindeki vawtala;!a 

lllınck mecburiyetindedir. b~-ı hrlml kli bu iıi b•••-aktadırlar. Eminönü • Be ıeh · Olo ... er, .. ıdı bir na ·re ~~ 

Ankara 1 (A.A.) - Reisicum
hur İsmet İnönünün doğumlarının 
yıldönümü münasebetile, İngiltere 
Kralı Majeste Altıncı George ta
rafından kendilerine hararetli bir 
tebrik telgrafı gönderilmiş ve 
Milli Şefimiz de samimi teşek
kürlerini telgrafla bildirmiştir. 

Ribent rop 
nerede? 
Alman Hariciye 
Nazirlnin nerede 
bulunduğu bir slr 

haline geldi ! 
Mos'lıovada mı? 

Hayfada mı1 
Sayfiyede mi? 
Madrlde göre 

llladrid 1 (A.A.) - cRcuter.: İnfor· 
maciones gazetesinin Berlin muhabiri
nin telgrafla bildirdiğine göre, ,~on 

Ribbtntrop, halen Berlinde değildir ve 
bir kaç saate kadar sansasyonel bir 
diplomatik b8dise beklenilmektedir. 

Muhabir, von Ribbentrop'un Sov -
yetler Birliğinin üçler paktına iltihakı
nı müzakere için Moskovaya gitmi' ol .. 
duğunu il.ive eylemektedir. 

Londraya göre ct 'ttl rıınizde nakil vasıtaları, himneti yepUğı için. tramvay idataine bek hattında tramv~ seferleri aıalmış 
' "ltiy ebeyj mektcblerfne. t.afıya• yardımcı bir rol ı!a etınekı. idi, halbu- ise, buna mukabil vapur nferleri var

""'11 •tı.. değildir. Bunun ıebeblerl ki otobüsl•rin miltlan azaldıkça. bu dır. Bu ltibarla talebenin mektehe geç Londra 1 (A.A.) - Ribbentrop'un 
l'.lı>ıı. • izah ediliyor: hizmet ifa edilemiyecelr. balı gelmek- kalması yerinde bir şikayet değildir.o Moskovaya gittiği haberi Berlinden ne 

~ •y idaresi mal e e nokaanlı~ı dir teyid, ne de tekzib edilmektedir. Fak.at 
c '• bazı sem' tle dz kim b ı rın te ' ~ Dahı"lı"ye Vekı"lı"nı"n Alman radyosu Kont Ciano ile Suner 

.._"" ı.._ - r e ara a a • Her halde tramvay idaresinin talebe-

."\ ı- ~ı dePo a ekmiştir Bil tkikl • Berlinden ayrıldıklan zaman Von " '<ııin·· .. y ç . • nin vaktinde mekteblcre yetişmesi için, te erı 
~ onu Bebek h tbnda 1~18 Ribbentrop Berlinde olmadığı içinken-•baJ...; - a ,. • sabah .. rvı.ıerine daha çok itino et-%r. li n miktarı daha ziyade a- mesi llumdır, Dahiliye Vekili Faile Öztrak, ,ehri- dilerile vedalaşmadığını kaydet.mi;.tir. 

"- ~ril) albuki Eminönü - Bebek mlzde bulunduğu müddet zarhr.d;ı Bu formülün von Ribbentrop'un Mos-
'Q', bun de de 18 mekteb bulunmak- Maarif müdürünün tramvay tdaresinde tetkikat yaparak, kovaya hareket ettiğine herkesı ınan-
~~~la.t bu mekteblerln talebe·d } d ki şehrin nakliye ihtiyaclan hakkında a- dıran Yabancı memleketlerde tahmin-
'~ da Yer bulamadıkları için aÖy e İ eri li.kadarlardan izahat alm~tı. Faik Öz- !er tevlidine matu.1 olduğu anlaııl -
t~ &eç kalmışlardır. Talebenin. vuıtasız.lık yilzünden tr.l.k. dün aktam Ankaraya lidt>rken, maktadır. İhtlır.al Almanyada üç taraf-

~~ liarbiye ve Şişli .. Sirkeci mekteblere geç kalman bAdbeıi hak- bu tetkikleri hakkında fU mal11.matı lı paktın Sovyetler nezdindek.i aksü -
'4ll işl kında Maaril müdürü Tevfik Kut bu vermi~tir: 18.melinden endişe edilmekte ve bunun '1. ... ldı• •Yen arabaların da mlk-

'llt ı.-: 1&ı için, bu hat üz.erinde de sabah bir muharririmize fU izahatı ver- •- İstanbulda bulunduğum b~r lki için \ 1on Ribbentrop'un Sovyet itimo.t-

~ıç ültle tramvaya bı'nmektedtr. mi•tir: sıtlığını iz.ele etmek ve belki de pa-v gün içinde muhtelif ~ler üzerinde tet-

~ t zarlık yapmak üz.ere tayyı.ıre ile Mos--
re gelince, otobüs servisle- . •- Şimdiye kadar mekteb idareleri, kikler yaptım, bu arada tramvay ve kovaya gitmiş olması vaziyete uyg'.ln '-e :neye naz.aran azalm.ı'i'ht. talebenin tramvaylarda yer bulaınudı- elektrik idaresinin bazı ihtiyaclan Ü- düşmektedir. Almanya için Molotoru 

,.."b_'.>Yile Çarşamba arasında iş- ğmdan dolayı geç kaldıklarını haber zerinde durduk, mümkiin oldu - Ber1ini :ziyarete ikna etmek elbette da
... ~slerin mevcudü l4. tanedir. vermemiştir. Bu hususta bize resmen ğu kadar kısa bir zaman içinde, elimiz- ha uygun düşerdi. Fakat Almanya her 

erin de yedek aletleri bu-- aksetmio: bir feY yoktur. Talebeyi, vak- den gelen herşeyi yapacağız.. türlü avansta bulunmağa amadedir. 

B~af~ve .,.......,..kit~Bu sabahki cinayet :ı::.~:; 
~Adan ada Yenicami arkasında bir kadın ~ussolinı dun 
~~~~~~g:; ~e~~~:ı:d~k~: yüzünden bir adam öldürüldü lspany~I ~at~•· 

... t l Nazm; Topçoğlu oldulı:u rı•ıe gorU &' U ,.. ı...,. 3 te Toros ekspresile '°hri- Bu aabah 1881 doku1.a dcğru Yeni- - Ben bu cinayeti n•mw um isin !#' 
~,t4h V!! istasyonda Vali ve hü- camide bir cinayet iflenntlftir. Burada i,ledim! demekte ve asabi buhranlar Roma ı (A.A.) _ Stefani Ajansın .. 
~~tarafından karşılannuştır. sıra aıra çalıpn daktilolardan Seyfi, ıeç-irmektedir. Bu fÜD MüdJeinmu- dan: 
,,~0 trenin tevakkufu esnaısın- sabahleyin işi ba'1Jl.8 gelmış, bir müd milikçe yapılacak sorru.sunda facia • Serrano Suner, bu sabah Villa-Ma-

"' ,~ toplanan halkla konu,- det oturup çayını içtikten sonra kar- nın taf:"iihi.tı me)·dana çıkacaktır. dama'da Kont Ciano ile 10 dakika gö-
. , lrtnle yollarına devam et- şısında göz.leri dönmüo bir r.dam be- d b b hk• rüşmüftür. 

~ lirmiştir. Bu adam, Seyfi ile biraz ko- Eyüb e u sa a 1 Suner ile Kont Ciano, saat 11 de Du-'t ---o- nuşmak lstedii;inl aöylemi.ş ve yan- çe'nin yanına gitmişlerdjr. Görüşme, !in ı· - yana geldikleri bir sırada ani olarai< kanlı vak'a &aat 11.35 e kadar devam etmiştir. 
il sa talyanların ceketinin iç cebinden çıkardtğı büyük Saat 3 ten biraz sonra İspanya Da-.il 

111 
, bir bıçakla Seyfinin üzeıine çullana- Bu gece sabaha kartı saat 4 te E- hiliye Nazırı, kendi şerefine Kont 

'qrı rak, gelişigüzel 11plam.ı,tır Seyfi bu yübde kanlı bir hidise olmuştur. E- Ciano tarafından verilmiş olan ziya _ 

~I Ye hakkl-ndak"ı darbeleri yeyince olduğu Y"re yıkıl - yüblil kasab Zekinin kayınbiraderi fette hazır bulunmuştur. 
mış, Mehmed Ali ismindeki cnrih de Tahsin ve İnhisar tütün depolarında • • 

hl 
bıçağı elinde oturup beklefT'i$tir. Bi- çalışan Hahcıoğlulu Osmılıııa Saraç-e • • dJ tt• raz sonra hidise polise akRtmiş, ge- haneli Hamdi, gece sabaha kadar iç- Roma 1 (A.A.) - İyi haber alan 

'

! -Jlaerını re "e 1 len memurlar Mehmed Aliyi yaka .. tikten aonra kavga etmeye başlamtf- mahlillcrden öğrenildiğine göre, Su-
-~'-1 }ayıp karakola götürmü.olerdir. Seyfi tardır. ner'in Roma ziyareti iki gün sürecek-
h.ı 2 (AA.) _ Kahire- derhal cankurtarıın otoır.obilile Gül - tir. Suner, ispanyaya dönmek üze~• 

~ l)'t hane hastan"sine nakle.iilmitse de al- Neticede Tahsin bıçağını çekerek Romayı perş;embe sabahı terkede~ektir. 
·,., Verildı'g-ı'ne go"re Suri- d r dığı yaralardan vukua gelen dahUt Osman ve Ham iyi ağır surette yara-

1
. , I' 'J 

'lİ f !ansız hükumeti mahal- nezif dolayısile bir müddet sonra öl- lomıştır. Tahsin hadiseyi müteakib spanyanın Yazıye 1, 
tıh... lrtıdi S . d b 1 müştür. Katil Mehmed Ah, mütema- kaçmı,,yaralılar ise Cerrahpaşa has- Londra 1 (A.A.) - Reuter Aıans1nın 
~ "'t urıyc e u unan tan . kald ı1 1 d 
1ı ... tayyarelerinin Oniki a- diyen: elllJl• ır mı.ş ar ır. diplomatik muharriri yazıyor: 

~'lrıd ·ı --- · -- İtalyan gazeteleri ve radyoları Su-

~~~~[~!~~~ ~~~d~~erTn~i~=~~!~ Manifatura f iatları 1 Berline yaptlan ~ka~:ı·tineşabyRui:ı..mo;nyu'~mrtzıu~yzyd:e .. eki~:m2~:;ıa .. ara~~~~d~~ 
~tltıı~ .1 İtalyan taleblcrini -

·'.1~::~r. ı ı"k"ıncı· ı·ıstesı· hu'" cumun tafsilatı ::y;~;ıı:c:~~ .. ~~ :;:~·~n·:: 
~~ a.r.. talyanların taleb- ki aşikar bir teşebbüstür. 

~ @tbı mevaddın mu"'tare- H N t Haydi Suner'in Romada hakikaten 
il fi t'- Londra 2 (A.A.) - ava ezare ı · ~ Ticaret Vek&letl man ahırı a u.nnı herhangi bir hususi anlaşma imza edip 

l t Yazıl 1 d • ı't' •rı· '-Ubbarat servisi evvelki gece Rerline 

~ ~ I o ma ıgını .. ilin etmişti. Bu fiatlann ne zaman tat· Q etmiyeceği tahminlere yol açabilecek tccld · 1 d" yapılan hava hücumu hakkında bııf- 1 "~t' Nmıı er ır. b"k dil •t h kkınd Ticaret •ıınta - d t bir şey olsun, fakat yeni Uç l><ral ı \ l d ı e ece., a a u silAt vermektedir. Bombar ıman saa pakta iltihakı hakkında bir anlaşmrı 
l:ı. d ka mu"'dürü Avni Sekmen. bu sabah l>ir k d ·· b çuk t "r 

~ 
\;; avasın a 22,10 dan 2 ye a ar uç u saa 111 im:ıa etmiyeceği çok muhtemeldir. İs-

muharrlrimlze fU malılmab vermiştir: mü-tıtür. Tahrib edilen hedefler arasın- panyanın Amerika aaleyhine bu kadar 
't\-. • •- Vekllet tarafından ilin edil~n fi- da Klingenberg elektrik aantraJi ve açık bir surette müteveccih olan bir .. :(•}1.ı.:zı"n kararı atlar, bundan ııonra dışarıdan gelecek garb santrall vardır. Evvelki bombar- vesikaya iştirak etınesl pek gayrimuh-

~ dımanlarda esasen kifi derece tahrib temel görülüyor. 
manifatura eıyasına aiddir. PiyRsada 1 k 1 (}l edilen bu sonuncu santral tenvir iıe - En mühim Alman gazetelerinden bl-

tlt~d Ususi) - Yusuf Ziya mevcud manifatura qyası için de bu- lerile hemen tanınmış ve bombardıman ri Roma görüşmelerinin Akdeniz mesc· 
"'~' ijşlarının alôkaclar bulun- gün blr liste daha beltleyoruz, bu liste- edilmiştir. Bu binalarda blr infi!ik vu- lelerine ve bilhassa Cebelüttarık ve 

\ı'.:~tı,::•~ında m>hkumiyket ka de Uln edildikt•n sonr., fiatların kon- kua gelınlş ve bir çok yııngınlar çık- ıimal Afrikasına taall(ık edeceğini ih-
~ ,~, zulmu,, beraat arar su etmektedir. 

"'hniştir. troluna baflayıcatız.• awıtır. 

yakınlığı 
-İNGİLTERE ELÇİSİ, 
GORDELL HULL VE 
AVUSTRALYA ELÇİSİ 
A RASINDA MÜLAKAT 

Londra 1 (A.A.) - Röyterin diplo
matik muhabirinin öğrendiğire göre, 
dün Vaşingtonda, Amerılta Bırle~ik 
devl<!tleri Hariciye NaZ!l'ı Hull İle 
İngiltere büyük elçisi Lord Lothian 
ve Avustralya elçisi Cas:ey arasında 

bir toplantı yapılmıştır. Bu gi.irüşmc
nin mevzuu hakkında Londraya he -
nüz hiç bir tafsilat gelmem~tir. Maa
mafih Uzakşark meselesinin bahJs 
mevzuu edildiği sanılmakta.:iır. 
Paktın şimdiden verdiği netice, İn

giltereye verilecek Amerikan mü • 
himmatının imaline yeni bir hamle 
vermek olmuştur. Başka tesirleri he
nüz kat'i ve tam olarak mütalea e
dilemez. 

Japon kıtaatının son günlerde Hin
diçiniye girmesi İngiliz menfaatlerine 
olduğu kadar Amerikan menfaatleri
ne de aykırıdır. Şimdi Japonyanln A
merikan müsamahasının devamına 

güvenerek yeni sergüzeşte 11tılmadan 
önce bir müddet beklemesi mümkün 
bulunmaktadır. 

Müşterek menfaatlerinin en tesirli 
bir surette müdafaası tarzı hakkında 
Londra ile Vaşington arasında müte
madi görüşmeler cereyan etti~ini kay
deden Times1 yazısına o:u s'.lfetle de
vam ediyor; 

İngiltere ile dominyonların Ame • 
rik:a tarafından Pasifikte derpiş edi • 
len bütün iktısadl tedbirlere iştirak 
edec~kleri aşik8rdır. 

Nihayet gaz.ete, antikomintf'rn pak
tın Akidleri arasında yeni bir bağ hi
dis olmasına karşı likayd kalamıya
cak olan Sovyetler Birliği hük-Umetilc 

Yukarıdaki resim: Amerika Hariciye 
Nazırı CordelJ 1-lulJ - Aşağıdaki resim: 
İngilterenin Vaşington elçisi Lothian 

[Biri golf oynarken, 
diğeri omuzunda kedisile] 

de teması muhafaza etmenin şüphesiz 
ihtiyatlı bir hareket olacağıru kay • 
deylemektedir. 

P akt Amerikı ile 
İngillereyi birbir i ne daha 

yaklaşlı rmışlır 
Londra 1 (A.A.) - Timcs gazetesi 

Almanya - İtalya - Japony.ı p:\lrtırun 
tesirleri hakkında neşrettiğı başma -
kalede şöyle demektedir: 

Pakt, ne dünya vaziyetini, ne de 
Amerikan siyasetinin esasını değiş -
tirmiş olmamakla beraber, Amerika 
efkhı umumiyesinde büyük bir sad
me teşkil eylemiştir. Paktın te~irle -
rinden birinin, İngiliz dav:ı.•ına müza
heret etmenin doğru bir hıırckf't olup 
olmadığında Mlıl tereddüd eden kü
çük bir grupun da endir, erini izale 
etmek olacağına muhakkak gözile 
bakılabilir. 

Tobrukdan M u savva 

bombardıman edild i 

Londra 2 (A.A.) - Kahiredcn bil -
dirildiğine göre Tobruk İWyan limanı 
İngiliz tayyareleri tarafından şiddeUG 
bombardıman edilmiştir. İngiliz tay -
yarelcri aynı zamanda alçaktan uçarak 
Muı:ıevva'yı da bombardıman etmişler
dir. Bir çok tayyareler ve binalar talı· 
rib olunmuştur. 

Fiab 3 kuruş 

Milli Piyango bilet· 
.., . 
~ız h 

Her « H A K İ K A T » okuyucusuna 
iki defa denemek ve birden talihini 
olmak fırsatını • 

zengın 
• 

verıyoruz 

.HAKİKAT•, 3 Birincitee:rin, yanndan itibaren 3 iki.nciteşrine (dahil) 
kadar neşredeceği ku90nları kesip idaremize ıöndermek ıureti.le 
·HAK İKA T. okuyucwu olduklarını bild..irecek okuyucular aruında 

kur'a çekerek 142 okuyucuıuna Milli Piyan&o bilt!Ueri hediye etmeie 
karar vermiştir. 

Bu biletlere ald hediyelerimlz şu şekildedir: 

B irinci ikramiye : 

1' Te<rinisanide ı;ekilm•ie boşlanacak olan yeni terlib piyaıııo için: 
3 çekilişe mahsus 80 lira deierindo liç tam bilet kuned. 

İkinci ikramiye : 

3 ~kilişe mahsus 40 lira deierinde üç yanm bilet karnesi. 
Bu karnelerdeki biletlerin son rakamlan O dan 9 a kadar olduğu lcin 

her biri muhakkak her keşidede amorti kazanacaktır. Yani okuyucu
larımız arasında bu karneleri kazanan talihlilerin talihleri sonradan 
devanı etmez de büyük ikramiyeleri ve hatta küçük l.kramiyelui kaza
namazlana muhakkak her seferinde amorti. alacaklardu. 

Diğer ikramiyelerimiz : 

10 kişiye: Üç •ylık birer tam bilet 
20 ki,iye: Üç •Ylık birer yarını bilet 
30 kisiye: Bir keşideye mahsus tam bilet. 
80 kişiye : Bir kee:ideye mahsus yanm bilet 
l:'ani yekfuı olarıok okuyucularımıza 450 liralık Milli Piyıuııo bilet! 

da~tılacaktır. 

Müsabakamıza istirak sartlarl 
Mii&abakamua iştirak için '81't

larımız tı.ınlardır: 3 ilkteşrinden 
itibaren her gün gazetemizin ba
f1na bir kupon koyacağız.. Karl· 
lerimiz. 3 ikinciteşrine kadar neo:re .. 
dilecek olan bu kupon!11n toplı
yarak idarehanemiz.e getirecekler 
ve bir makbuz alacaklardır. Bun
dan sonra müsabakaya iştirak e· 
den1er arasında Noter huzurunda 
bir kur'a çekilecektir. \ 'e pi.yanıo 
biletlerini kaz.ananlar, gazetemiz• 
den alacaklan bir kiğıd mukabi
linde MilU Piyango idaresinin 
Dördüncü Vakıf Hanındaki git•· 

' ' ralılc, 60 tane 1000 liralık, ŞO tane 
500 liralık ikramiye vordır. 

7 btrincikinundakl ikinci çeld
lişte: 40 bin liralık büyük ikrami
yeden başka, iki tane 10 Lin, 5 ta
ne 5 bin, 10 tane 2 bin ve 90 tane 
1000 liralık, 150 tane 500 liralık 
ikramiye vardır. 

7 lkinclklnundakl son çekiliş 
çok ı:en.ııtdir. 50 bin lir...lık büyüle 
ikramiyeden başka 3 tane 10 bin 
liralık, 8 tanı 5 bin liralık. 5 l•ne 
2 bin liralık, ı:ro tane 1000 lir•lık, 
180 tane 500 liralık ikramiye vardır. 

sinden bileUerini seçip •'abilecek· · -K_u_p_o_n_la_r_ım_ı_z_ı_b_lr-lk--'""' 
!erdir. 

Ne kadar para tlrmeOe ba,ıayınızl 
kazanabilirainiz? MUsabakamıza ı,ıı. 

Mili! Piyangonun yeni tertib çe- rak edlnlzl Servetin, 
k.ilişinde gerek miktar itibarile, f h d t 
gerek aded itibarile çok büyük ve re a ın, aaa e in : 
mütenevvı ikramiyeler vardır. HAKiKAT oldu~unu 

7 ikinciteşrindeki birinci çeki- I d ki Ö 
llşte: 30 bin liralık, 10 bin liralık, • z e ya nen g -
iki büyük ikramiyeden başka 2 reblllrslnlz 1 
tane 5 bin llralık, 5 tane 2000 il·=-===-=,....,,,,.,,,-=.,,-----· 

~E c.e1.,~'-' 
p& l lıl' • 

en... h.eAFanJ... .. rorn.a.rw-
Ne~rettiği hikiyeler ve romanlarla ıuıi.f bir okuyucu kütlesi ara• 

ıında büyük bir alili ve takdir hava5ı yantan deferll ve mümtu 
yazıcınuz PERİDE CELAL'in en son ve belkl de en (Üıel eseri olan 
.. ANA - KIZ . ı önümüzdeki Perşembeden itibaren tefrikaya baolı
yoruı:. l\otevrulannı seçmekte ve kahramanlarının karakter ve ruh-
1annı tahlilde reaJlst olduiu kadar yüksek bir kudret ıösteun mu
harririn adı . ANA .. KIZ. üzerinde :zaid medihlere lirifmekten bl.zl 
müstağni kılmaktadır . Ayni kandan iki kadının miu~ farklarından 
doian büyük bir faciayı bu eserde derin bir allli ile takib etmek 
im.kinını bulacaksmu:. cANA - KIZ. yalnu bu kış mevsiminde Türk 
edebiyatına hediye edilmiş ıüıel bir eser değil, yemvi gazetelerde 
şin1diye kadar tefrika edilmiş romanların da belki en ıüzellerindcn 
biri olacak ve okuyucunun seve seve takib ettiii aayılı eserler ıın.• 
.smda yer alaaktır. 

(ANA • KIZ) ı Perfembeden itibaren 

« HAKİKAT » ~ ~u~nuL 

• 
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2 HA K l !{ A 'f 

• Günün yazısı 
Çocuklarımla hasbıhal 

lnanılamıyacak kadar ııüzel bir ıonbahann hep böyle ıurup 
sidecekmit hisıini veren ılık &ünlerini yaııyoruz. Dün sabah, bu ha
va içinde, tenha sokaklarda dolaıırken dört talebeye tesadüf 
ettim. Kuılar gibi cıvıldaf'U'ak mekteblerine gidiyorlardı. Yanım· 
da olmıyan çocuklarımı hatırlatıtılar. Dütündüm ki, çiçekler bu 
kadar renkli, sular bu kadar sakin ve kutlar bu kadar pkrakken 
bahçeleri, kırları, ııüneıi bırakıp sınıfa kapanmak ve muallimin 
karıısına geçip ders dinlemek güç ıeydir. Beraber olsaydık, bu 
sabah evden çıkarlarken onlarla ıöyle hasbıhal edebilirdim: «Fa· 
kat, yarın gireceiHniz hayat, bundım yüz bin defa güçtür. Bu gü.. 
ne mahıua süçlükleri yendikçe, yannın daha büyük aüçlüklerini 
d~ timdiden yenmİJ olacağınızı bilerek çahııp öğrenmeğe bakı
nız. 

EH 1 R iv Gandon'dan SİHiRBAZ 
Çevlrenı Ömer Nejad 

Monbel, kel dağların aruınJft fe - nekten kaymak eibi süt ıetirt~~ 
na bir ,ekilde örülmüt gri taş duvlU'lı du. Gariru sırık gibi boyu, çı .,~ 
evlerile yeisli bir manzara arzediyor- benzlyın çeneıi, dik bıyıkları vı ~ 
du. Köylülerin yaıadıklan güç hayat kık yanaklarının üstünde durJY'li ,o:• 
şartlarını biraz hafifleten domuz; ıürü- bir çift kıvılcun gibi dönen ultk ~ 
!eri ve sütlü inekler köyün pis sokak- lerHe hakikaten korkunç bir ~ )ıi4 
larında koşuşuyordu. Bu dar ve ka- Onu Monbel köyünde ve civa ~dili 
ranlık. sokaklarda daima korku, büyil kims• 1evmediii halde, k~ ri • 
ve ay ışığından geldiği söylenen me1- kendi.sine k1.11ı bir hürmet goste 

Her babanın, her ananın en büyük saadeti çocuklarını aiyd irip 
uıattırarak, doyurup ellerine çantalarını vererek mekteblerine 
göndermek ve mektebde muvoffak olduklarını görmekten ibıı· 
rettir. Onlar bu saadete nail olabilmişlerıe bunu ancak, ıUin bu 
sün raslamakta olduğunuz zorluk1an hiçe ıayar11k çalıımı,, İt ve 
iÜç ıabibi olmut bulunmalarına borcludurlıır. Çok ıevmit oldu
iu mektebini hili unutamamıf biri sıfatile ıize tunu ıöy1İye
yiın: Mektebin kapııınd•n girer girmez evinizi, mahallenizi, dı
pnda bıraktığınız arkadaflan unutunuz. Eviniz. mahalleniz, ar· 
kadatlannız mektebin kendisidir. Orada eşsiz zevki, tek zevki, 
hakiki zevki bulacaksınız: Öğrenmek zevkini. Bana bir kelime öğ
retene kul olurum, sözündeki manayı, bir gün gelecek, anlıya .. 
('akıınız. Fakat, mual1im1erinizin yürek tüketerek verdikleri ders· 
leri.n pahasını, bilini7. ki onlara kul olmakla da ödeyemezsiniz. 
Muallimi, hiç kimse, kendisini dinliyen ve öğrettiğini belliyen ta· 
lebeıi kadar memnun edemez. 

Zamanımız cocuklannı mektebe verirken: «Eti senin, kemiği 
benim» derlerdi. Etiniz de, kemi~iniz de sizindir; yeter ki, çalıtı
nız. İnsan çalı~mak İsterse her türlü tartlar içinde çalıtabilir. Ka .. 
rnuıun mevcud olmadığı zamanda bir fakir gene, Ayaıofyadan 
Fatihe, geceyansı, fenerini yakarak, bir kelimenin manasını öğ
reiımeğe, muallimine giderdi. Bu &ayretli çocuk, günün b irinde, 
Batvekil oldu. 

Hepinize en büyük mansablar, en hüvük mııkamlar. ve bir ke· 
lime ile, saadet temenni ederim çocuklarım.• 

Naıubi B A Y O A R l ......................... p .......... , ......... v .......... i ........... s .......... "'A .......................... I 
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Macariıtanla 
ticaretimiz 

Türkiye - Macaristan ıra ndRkl 
ticari münasebetler in lnki :th it;ln 
yeni bir ticaret wıla~ması yapıiacak
tır. Hali hazır ticaret an laşması. An
braya gelen bir Macar heyetile ya
pılmıştı. Şimdi yeni bir anlaşma yap
mak için, Türkiyeden Peşteye hır he
yet &itmesi icab etmektedir. Bu he
yetin ne zaman gideceğine dair ma
JOmat yoktur. Bu anlaşma vesı~e3ile, 

Türkiye .. Macari!itan ara ırı-:J.aki ü
ca.ri inldp!rar hakkında öitendikle
ti.mizi a .. ğıya yaı.ıyoru::: 

Harbden sonra Macariıtaınla 1icarl 
münasebetlerimiz çok artm14tır. Ge
çen aene 31 ağustosta Türkiye - Al
manya anlatması temdid ed.ilmcdıti 
ic:in Almanya ile ticari münn~ebct!e

rimiz durmu, tu. Macaris.tan bt:e !la 
nayi mamulAtı satmak hususunda bü
yük bir gayret sarfe tmiştir. 

Macaristanla iş y~pan blr tacir an

latıyor: 

emisyonunun vaziyeti ,udur: 
Baııkanın açılışındw ban- Lira 
ka kanunu muciblııce de-
r uhde edilen miktar 
Banka kanununun 8 - 8 
inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki te
diyat olup tedavülden 
geri çek il miş olduğundan 

bundan tenzil olunan 

Bu miktara banka kanu
nu mucibince alhn mu
kabili yapılan emisyon 
ile reakont mukabili ya
pılan emlııyon 

158,148,563 

310.196 
139,438,361 

212.0o.J,OOO 

368.438,361 

İlB.ve olununca 30 9 '940 taril.inde'ti 
tedavülün umum yekfuıu üç yüz alt
mış !';t>kJz milyon dôrt yü:ı otuz sek.iz 
bin üç yüz altmı, yedi liraya baliğ 
olmaktadır. 

Bu yekUnun 3.'\7 ,333,940 lira c: ı yeni 
harfii banknotlard-.n, mütebaki 
31.104.427 lira.ııu da es.ki harfli bank
notlardan müteşekkildir. 

(_~_O_R_S_A_) 

1 
100 
100 
100 
100 
100 

1 Birincitetrin 1940 
Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
İsviçre franp:ı 
Florin 

5.24 
133,00 

29,6315 

Kömür mese-
lesi hakkında 

toplantı 
Eti Bank 
nakliye 

kömür 
işini üze
alıyor • 

ı·ıne 
Dün Vali ve Belediye Reisi Lt1tfi 

Kırdarın riyasetinde, kömür mest:lea. 
hakkında bir toplantı yapılmıştır. Bu 
topl&nt ıya Etibank umum müdür mu

avini, Zonguldak kOmür işletme mil· 
dürü de iştirak elmiştir, toplantıda 
görüşülen mesele 1fU idi: Etibank ,eh· 
rimi7.e k8fi derecede k:okkömürtl ''erdi
ği halde, nakil vasıtaları bulunamadıK.ı 
için, kömür tevziatı hakkile ifa edile -
miyordu. Şimdiye kadar bu mevzu ü
zerinde bir c;ok tiklyetler olmuştu. 
Etibank bu •ik8yetlere mahal vet·me· 
mek i~ln nakliye işini de ü1.erino alma 6 

ğa karar vermlttir, Bundan hlşkl\ 
,ehrin muhtelif semtlerine yapıları nak 
liye masrafları tekrar tespit edilmh:tir. 
Ye!'<llköye nakliye masrafı 450, Adala
ra 250 kuruştur. 

Bu sabahki toplantı 
Şehrimizin kömür ihtiyacı lçln, bu 

sabah EUbankta bir toplantı yapılmış
tır. Bu toplantıya Belediye reis muavi
ni LUUi, Belediye İktısad müdürU Saf
fet iştirak elmhderd.ir. Bu toplantı 
hakk1nda, &!tediye İktı~ad mUdüril 
Saffetin verdiği malfunata göre Eti
bankın nakil vasıtalarını deruhde ettiği 
takdirde, kömür tevziatı meselesi hal .. 
}edilecektir. 

Cezalandırllan 
esnaf 

Dün Ankara cadde!'inde kahveci HU
seyin ve Eminönü Reşadiye caddcsir de 

kahveci Hüseyin dükk.inlarını temiz 
tutmadı.klanndan, Eminönü Yalıkbışkü 

cadde~inde tütüncü Gullam Ali tasdikli 

tarifeye riayet etmiyerek suyun b.lr

dağını 40 paraya sattığından haklann

da c•za zabıt varakası tanzim olun -
muştur. 

Cezalandırılan fOförler 
Dün Belediye zabıtuı tarafından ce • 

zalandırılanlar ,unlardır: 5 otobi.ıJ bi

letçisi (istiab haddinden fa7.la yolcu al

dığından), 4 toför (sıhhi muayeneleri-

ni yaptırmadıklarından), 1 fOför (pli
kal11ın mühünıüz otomobil kullaııdı -

~ından) 1 1 otobüs toförü (arabasının 

•- Her gün Macaristanrlan maJ 
utmak için teklif mektubl:ırı aJı\-o
ruı:. Fakat 1.lacarla.r, bazı mallan 
•erbest dövizle satmak istiyorlar. Ay
ni zamanda krom, pamuk gibi mt'.d
delerimiıi de p<'fin para ile alnuıığa 

razıdırlar. H<l lbuki ort."lda mevcud 
olan tediye anlaşma~ında strbest dö
v-ize dair h ükilmler yoktur. Bu iti -
barla Macarlarla da arzu edildi ği ka
dar it yapamıyoruz. Kıt gelmeden 
Tuna yolu donmadan Macarlarla yc
nl bir anlaşma yapmak lazımdır.• 

l hracat hareketleri 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Rayişrnark 
Belga 
Drahmi 
Leva 

Çek kronu 
Peçe ta 
ZloU 
Pengö 
Ley 

0,9915 
1,6225 

1 

günlük fennt muayenesini yaptııma
dığından), 4 toför (karne amadan ça-

1 lıttıklarından), 1 tofOr Belediye nlıa-

• I mına aykırı hareket ettiğinden) ve 1 
araba ıürücilsü (ehliyetsiz çahthi'(m -

dan) haklarında ceza 1tesilmi1tir. 

Dinar 
Yen 
Isveç Kr. 
Ruble 

13,90 

26,5325 
0.625 
3,115 

31.1375 
31,005 

Tekirdağında gönüllü 
hem,ireler 

' .. ı Göztepe orman-Halılı 

. Değil mi? I d d .. · 
,, Arlık tramvay pence· ~ a f 1 n a U n um sihir tesirleri vardı. liyordu. şıt 

Çoban Firmen, bir haziran gecesi Bir te•rin ubahında sihlrb•İ• ri>" 
dışarıda yağmur yağarken, ortasında dıç Delfin'in kapuıını çaldı. çe 
isli blr bakır tencere kaynıyan oca • girdi. , eııe • 
tın başında bana fU korkunç hik& - Kendisini ka~ıhyan Delfin e 
yeyi anlabnıştl: rini ate1te ısıtırken: ıiJ 

- Bjliyor musunuz mösyö? Yıban- - Sana blr evlenme meseleti ıtto"' 

\, 1 

'. ;;.~;;~~;~~~~~~!:~m- ı geceki yangın 
ı vayların her iki taraftaki pen

cereleri açık kalıyor. Sabfthları 

hava daha ziyade ~ğuk olduğu 
) ı için, iki taraftan gelen rii%gir ve 

her iki kapının da açık bulun- / 
ması, yolcuların hasta olm:\c;ına 1 

kifi bir sebeb değil midir? Mek-
) ı tebler açıldığı lc;ln, çocuklarımız 
)'ı saat yedi, yedi buçukta bu tram- ( 

vaylara biniyorlar. Daha ziyade (ı 
1 hastalık tehlike.sine maruz olan ~ 

bu yavrulardır. Arhk Tram\'ay 

i 
idaresi, yaz mevsiminin geçtliı
ni gözönünde tut.arak. h1tfen pen
cerelerin kapanmasına müsa:ı.de 
eder mi~ .. 

Haklı değil mi? 
1'?rF 
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lktıaad 

* LİNYİT İHRACATI - Dün Yu
naniJtana 100 ton linyit kömürü lhrac 
edilmiştir. * KİBRİT FİATLı\111 - Dünden 
itibaren kibrit fiatlan 10 para ırt -
mı,tır. * ALTIN FİATI - Piyasada altın 
fipıtı 2140 kuruştur. * SÜT FIATLARI - Saman, ot 
ve kepek Hatlarının arttJğınl ileri sü
rerek sütçüler dünden itibaren süt 
fiatlanna 4 .. 5 kuruş zam yapmışlar
dır. Belediye İktuad mildilrlüğU key
fiyeti tetkik etmektedir. * BUGDAY FİATI - Suğday li
atları borsada artmaktadır. Dün, 0-
fısin yedi kuruf& verdiği buğday, bor
sada 8 kurut 12 paraya yükselmiştir. * KENDİR - Dün ~lacarİ5landan 
mühim miktarda kendir gelmiştir. * 900 TON BAKIR - Sakarya va
purunun italyanlar tarafından mu -
sadere edilmesinden sonra, vapurun 
i~inde bulunan 900 ton bekır1n iadesi 
için yapılan teşebbüsler neticelenmi• 
ve dün Mersine gitmekle olan Dum
lupınar vapuru Leros'a uğı·ıyarak ba-
kırları slmıttır. . . * TOPRAK 1\f AHSULl,ERI OFi
Sİ - Ofis reisliğine Belediyeler Ban
ka"ı idare meclisi azasından Htiııeyin 
Kadrinin tayin olunduğu haber alın
mıştır. 

Vilayet ue belediye 

"* E~tİNÖNÜ MEYDAN! - Emin
önü meydanında Yenicamiin muka • 
bil tarafında bulunan büyilk antre 
yakındf yıkılacak ve meydanın bu is
tikamette açılması temin olunacaktır. * PARK - Topkapı dı~ında Fdir
ne asfaltı üzerinde e,hasa m::a.ıısuıı ba-
11 mezarlıkların parka tAhvili karar
lışlırılmıştır. * Kl'RTLU UNLAR - B~ediye 
Sıhhat İşleri müdürü 0l'man ı=:.ıııid dün 
değirmenlerde yaptığı tetkiklerde ba
zı değirmenlerde kurtlu un bulmuf 
ve bu değirmenciler hakkında zabıt 
varaka~ı tutulmutlur. 

Maarif 

* ÜNİVERSİTEDE KA YIDl.AR -
Dün aabahtan itibaren Ütıh·ersitenin 
bütün fakültelerinde talebo kaydına 
bqlanmışhr. Kayıdlar ilkteşrini.n 50· 

nuna kadar devam edecektir. 

Yangın ormanın bir 
kısmını yaktıktan 
sonra söndürüldü 

cı.lar memleketimizi bir türlü anla - geldim. Oilum Timote, zengin sdf'.' 
mak istemezler. Memleketimizi iyice fil'in lcız.ı Zell ile evlenmek ~ . b" 
anlıyabilmek için ıt!nelerce aramız- Muhakkak. ne yapıp yapıp bU if1 
da yaşamak Jizımdır. Ne vakit mem- cermeUsin, diye söylendi. ~· 
lekeUm!ıin sırlanndan onlara hah - Delfin &ihirbaza zeki aöıierl• 
setaek, safhğımııa sillüp 11t:çerler. tı ve: r'!.. 
Ne vakit tehrl ıölgeli~n kel doAla- - Bir kaç ay içinde düğÜJ'fiG ~ 

Dün akfBm Çubuklu üzerindeki rın karanlığında gezilse köpekler bir tırtamazsam, bana sağdıç Del ıı 
Göztepe ormanlarında oldukça mühım ölüm havası içinde havlarlar ve sü- d di mesinler, e ·. ., !• 
bir ormAn yangını olmuflur. Poillnez rülerinl güden. çobanlar bir an evvel et 

' ti Kar,ı kı:ı.tfıya geçtiler ve 11 ~.·~'• köyü yolun• tesadüf eden Said Mo a yerlerine dönebilmek için adımlarını "' --'t""1"" 
1 çlnde bir kaç 'i~e ıarab bo..- ...... çiftliği hududları içlnde funda ıklar tu- sıkla,t.ırırlar. si}ııI...-

1• ıs' - ·u · J • J Bir kaç gu··n sonra Zido.r,_ d·'- » tuşmuş, evve a tinye ı aıyes ça&ın - İşte size ,imdi akrabalarımdan 13ğdıç .,.f'T 

l F kat t d il 1 1 zın ojjlunun Zeli'yi istediğinl ~Ol" 
mış ır. a a eş az zaman a er eru Ş Delfin'in hayatına mal olan sihirbaz- ...... 

- bir L.- k ı Evden c;ıkıp oritti ve bir dahi 1 ~· ve ormanın geru, Al3mını ap ımı•- hk hikiyesin1 anlatacağım: •· JtaP ~ 
tır. Bu vaziyet karşı~ında Üskildar it- medi. Akşam yemeli vakti ıçi: 

Sağdıçlık, memleketimizde evlen- lındı. Zengin Teofil, heyecan 
faiyes.i de yardıma çağırılmıstır ı i ı tır me yaşına eri~n gene er an nş .. i-ri ,,;rdi. Delfin'e l:iakarak: .. , .J 
YanRının söndürülmesi işinde halktn da k ti •· 'h Jk •- •· "' mak ve ızm ge recesı cı •z m - _ Zidor, eve döndü JJ1U• 
büyük yardımı olmuş, fakat atefin ö- tarını tespit etmek için ücret muka- sordu. b ,.,jv'-" 
nüne kolay kolay geçilememiştir. Alı- lind ··ı b' --" dir "'· hl · e göru en ır Vil-Llle · _ Hayır! diye Delfin ceva i 
nan tedbirler saye~inde geceyarısına Delfin bu vaz.i{ede ef.'İZ denilebilı- - Zeli de eve dönmedi. ?d"u1' ,.,_ti' 
doğru yangının hududu tahdid edil - cek bir derecede mahirdi. Elli yaş '"' Zidor'la beraber kaçmıt oııc_,ı; 
mittir. Şehrin her tarafından göı·ülen )arına geldil:i zaman bir hayli albn Biraz evvel nalbandJn aptı.,lylo;,.,'I" 
alev ılıtunle'J. geç vakte kadar devam o ı Z'd • U ~..r ve aratl sahibi olmuttu. i u ı or u gördüm. Bana Zidor'la Ze fiıt .. .t 
etmit ve yan,ın sabaha kadar aöndil- okutmak istememi• ve onu tarlala - de'ye giden yolda Aribal k:ÖP ··j;r.ı 
rülememlştir. Ormanın mühim k.tıunla· rında çalı,tırmağa batlamı,tı. Gent, den geçerlerken ıördüjünÜ ~,JI 
rı yanmış:tır. omuzlu, fındık rena:inde gözleri ola.ı:ı söyledi. Aptala inanmak ls~~~irlıf" 
Hidi"ed~ bir suç olup olmadılı hu- bu ıenc, tuhaf bir çocuktu. Macera, buraya geldim. Şimdi ~n .,..... 

sus\:nda llzım a:elen tahkikata bat· Zidor'un batın• ıeldiil uman o he• ne diyecekıln? tıi~ 
lanmı1tır. nüz ylrmi ya,ına baımıt bulunuyor- Delfin aandalyenln üzerin• 

İklısad Vekilinin 
tetkikleri 

du. O tıte tam yirmi yaımda nahiye- bir halde yıkılarak: r/A 
nin en genit ararl&ine aahib olan Teo- - Ona hakikaU olduiu aibl 
fil'in kııı Zell ile ıık ıık buluşınaya liyeceiim, dedi. . !.l ,. 
ba,ıamıttı. Tarlalar arasında bera - Hemen 0 aklf&l11 Delfin vııı~1?.; berce dolaşıyorlar ve Zidor bir ıöı- hirbaza anlattı ve sihirbazın Ş 

Hopa 1 (A.A.) - İktıssd Vekili le ıürüdekl kuzuları ıözetlerktn di- memleketin Zeli'den daha ,erıfll' <' • 
HW:nil Çakır bugün Cumhuriyet va- ter taraftan gene kıza kekik, yabani kıtlarından birini alıverecetınl 
purile buraya gelmiş, Vali, Vil&yet karanfil ve mersin topluyordu. Zell, detti. Sihirbaz: btıı." 
Parti ba,kanı, Parti ve Halkevl, Bele- cılız kestane ajaclanrun dar gölge- _ Baoına en &on gelecek u. .,;' 
diye heyetleri, Etibank, Murgul ve lerinde örgü örüyor ve dudaklarında dikkat etl diye batırarak orı 
Ku\'arıhan fabrikalar direktörleri ve mes'ud bir tebessümle Zidor'a bakı· dı~rı etti. . tJ. şJ;_ 
kalabalık bir halk kütlesi tarafından yordu. Aradan bir kaç gün a:eçnU-~sft if. 
kartılanmıştır. İktısad Vekili hükfune- Sema mavi 1Ularla dolu bir kaz.an çesine dönen ve süril!üne hl' ~ 
ti, Belediyeyi, Parti ve Halkevinı ıl- gibi kaynıyordu. Kıt çok uzaktı, ka- fin koyunlardan birinin b~dlll"'-; 
yarl!t ettikten sonra Etib11ınk müe~e, rın yatmuına daha çok vakit var:lı . büyük bir yılanın sarılı 0 ~ 
selerini ve yeni in,a edilen otomntik İki ıencin batba,.. bulunması, hayatı gördü. Ertesi ve daha erte~• ~ 
vinci, havai iskeleyi tetkik. eylemlttlr. taUı olarak ıeçlrmek için klfi idi. inekler, koyunlar bacakların bJ'rıf1' 

Bu kır çiçek leri kokan itira&ız. yılan sarılı oldulu halde_ _,,,,, 
111111111111111111111111ııım1111111111111111111111 11 1111111111 111 1111! Jdıv · •. J 
= ft busesiı atk, senelerce devam ettJ. döndüler ve birer birer ö f')I'., 

~ P O [b U S T E ~ Zidor ve Zeli birbirleri lçln ne mana Nihayet bir ıün bütün ha>";:ıı /. 
i111111111111111 1111111•11111111111111111111111111111111111111111111111T ifade ettiklerinl anlamaz görünüyor- bacaklannda aarılmıf birer yı? * TRAMVAYA ÇARPAN TAKSİ- tardı. On1ar ne Aşık ve ne de nı,an1ı rünee Delfin dayanamadı \·e J 

Dün Galat.ada Voyvoda caddeRlııde idiler. Fakat münaM:beUeri dostluk• Garlgu'ya yalvarmağa gitti· batıcC 
191 sayılı tramvayın sağından geçen tan da ileri geçiyordu. Sihirbaz onunla beraber 
1688 sayılı taksi, önüne çıkan bir ço- Zeli 0 kadar güzel bir kız deiıldi. geldi ve evin yanında duraıı J 
cuğu çiğnememek için direksiyon la- Bu iri kıza karşıdan bir defa b:ı.k.an fırını yaktırtb. ft Jt'~ 
vırmış ve tramvaya çarpmı,tır. Tram- onun kireç ve kumla yoğurulmuı ka- O aralık cebinden çı}CB.rd~-.; 
vay ha&ara uğranuş, suçlu fofôr yaka- dar aağ1am olduğunu bir bakı•ta an- tozları yerden aldıj:ı çarnorilk '/ff, 
lanmıştır. hyordu. Ablak bir yüzil, iri bir bur- rıştırıyor ve avucunda k.UÇ .,_ca~ * OTOMOBİL ALTINDA KAr, AN nu, fakat çok güzel ve çok taze bir yaptıktan aonra birer bir•' b•' f 
ÇÖPÇÜ -·Fatih Nişanca Bakkalzadl! ağu vardı. Gözlerinin rengine ancak larında yılan aarılı bulurıllll ~.ıs' 
sokak 11 numarada Emin adında b.;r dağ göllerinde bulunabilen bir ber- lara atıyordu. Yuvarlakların ~J 
çöp amele~i temizlik sıraıı:ında şoför raklıkta ıslanmı• Jiciverd denilirdi. etURl hayvanların baca~ınd~, ~ 
Cemalin idare!lindt.'ki olomobı!in altın- Bu tatlı renk Ş:oyu kumral kirpik - lar çöıülilp yere düşüyorlar ıı:'"' 
da kalmış ve başından yarıılanmıştır 1eri arasından tatlı bir aaliyetle bakı- sürünüp kendilerini içinden 1 'rdJ- {. 
Suçlu yakalanmış, yaralı Ceı·rahpaşa yordu. Ne vakit Zidor, ona bir söz kıran fırının ocai,ına atıyor 9ııd• '/. 
hac;tanesine kaldırılmı,tır. söylese, bakışlarında bir ateo. blr alev Sihirbaz yorulmadan avuctJ.,ıt' A 
* DÜŞEREK YAIC l\LANDl - Bey- dola•ırdı. Heyeti umumlyeıi itibarile varlaklar yapıyor ve işine de"~,.-, 

oğlunda oturan PAvli dün KcprUdek Zeli'ye güzel denemezdi. Fakat fU yordu. Sıra nihay·et en '°:ırı1'tJ f 
çivili geçidlerden geçerken kazara düt- yukarıda taırif ettiğim aüzel gözler, geldi. Son yılan kuzuyu .... ıı;• t 
müf, yüzünden yaralanmıştır. Yal'.t1lı ona çok sevim.il bi r ifade veriyordu. hızla ıüt·ünerek fırının oouıfiJl:,.~.; 
Sen Jorj hastaneslne kaldırı.lrn14tır. Bu ıslak llciverd ıözler ve belki on lirmit ıibi f8.Şkın duran ~sflı~ ~ 

binlerce altın tutan cihazile gene kı· zerine atladı. Boynuna sırtl .. ııt * AGACDAN DÜŞTÜ - Osmanbey O k d a e• zın talihleri eksik olmuyordu. , en- kendisile beraber için en _ı.4f 
Kllidcjyan apartımanında oturan 17 disine her nişanlanma teklif edl!n kıran hnna yuvarladı. ı~ 
yaşında İsak, İspiro kazinosund:ı ığac- k'b ö yö genci, sevimli bir sürpriz ve ı ar- Ve bana inanınız rn ! .'._..rı ~.r 
dan düşerek başından yaralanmıştır. lıkla karşılıyordu. o 18 yatına gel ... Zeli bir daha köyfunilı.~ d.OJ .. ~11~.ı * YANGIN VAR ZANNt:DİLDI diği halde adeta on yatında bir ku Meı'um ılhlrbıızın büy(ıltrı ~I 
Taksim Ayhan apartımanı zemin k"tın gibl evlenmenin ancak çok büyük ve kak kl onları da uuJclardt: I 
da tahtakuruları için yakıh~n kükUrt yaşı çok Uerilemit kimselere mahsus ve öldürdü. ç'I. 
ten çıkan duman, yangın oldu~u un- bir me!lele olduğunu zannediyordu. Çoban ausmuttu. Köyün teri I 
nını uyandırmıf, İtfaiyeye habf.r ve- 0 umanlar köyümUıde domuzlan deresinden kurbaj11ıların ,eı 0ı.ı'f.~ 
rilmiıtir. Vak. 'a mahalline gel~n İtfa- G - · i ı· b" • D d d ve kat' arasında yaşıyan arıgu ıs m ı ır yor"'u. ı•arı a ar 1 SrıJ' 

Yunanistana 100 ton linyit kCSmü
rü ihrac edilml"tir Bu kömüre kııqu 
Filistin ve Suriyeden de talihler var
dır. İsviçreye yenıd n 200 sandık yu
murta, Yunani::t tar.a keJ>E'k, İsviçreye 
küspe, İsveçe tütün ı:ıtılmı ştır. İs -
tanbul Ticaret Od.ast kay1dlarına ıı;ö
re dün muhtelif n1eml~ketle re A2 bin 
liralık mal gonderllm iştir. Türkiye -
Rumınya arasındaki ticaret anla1ma!lı 
da dünden itibaren tatbik edildiği 
için, ihracat piyascı.'>lnda daha ziyade 
ferahlık hissedilmlt, zeytin, zcytinya
jı serbest dövizle u.tılmıttır. 

Tekird•l 1 (A.A.) - Burada oskerl 
hastanede açılan ve lkl buçuk ay del vam eden gönüllil hemşireler kursurU 

_ __ l!S_H_A_M--VE--T- AHVILA ___ T___ devam eden bayanlardan yirmi Uç ba-

* HUKUK VE İKTISAD TAi.E
BELER[ - Bursa ve UJuja~a giden 
Hukuk ve İktısad FakültelP.ri talebe
leri dün ,ehrimize dönmü!$1erdir. 

iye yanJ;tın olmadığlnı görlrck ıeri ~ihirbaz vardı. o, istediğl umanlar kak1arda korku, büyü ve , • rı'I f? 
dönmüştür. köydeki si.ırlılerin sütü kesiliyor ve dan geldiA;i söylenen ıneŞ udLf· 

Banknot miktarı 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasından bildirilmektedir: 

30 ·91940 akşamı itibarile banknot 

Sahte dilenci 
Herıün Belediyeye 20-30 fakir n ü

rae:ıat ederek nafaka istemektedir. Diln 

de Ha.san Eğribel isminde yırtık fl!lbt4;eli 

bir adam Belediye rcls muavinine mü
racaat ederek. aç olduğunu, yataı:ak 

yeri olmadı~ını söy lemif ve yardım is

temiştir. Vaziyetinden şüphelenen Be

lediye reis muavini adamın UstilnO a

ratmıt, 168 lira kiğıd para ile bir mili.
tar ufaklık bulunmuş:tur. Ha!llA-n dilen

cilik suçile mahkemeye vcrilmistir. 

Zimmetine· 960 lira geçi· 
ren Belediye mutemedi 

Bir müddet evvel !)6() lirayı zimm~ti

ne geçirmek iddiaslle tevkif edilen 

Bakırköy Belediye!ll muhasebe mute-

Anadolu Demiryolu 
St\•as - Erzurum 3 

5 

• • 6 
Umum tiyatro 

1 ve 2 

Merkez Bankuı peşin 
Türk borcu 1 peşin 

1938 %5 hazine tahvili 
ErgRni 

40,25 
:0.22 
2e.21 
20.-
32.15 

101,15 
15.90 
50,50 
rn.53 

Dün Beyoğlu susuz kaldı 
Dün Beyo-ıu tarafının sulan kesil • 

mişti, Subr idaresinden verilen malQ

mata göre, KAğıdhanede T•şlıderedc 

büyük bir borunun kırılması Uzıı?rine, 

,ehrin bu semtine su verilememiı;tir. 1 
Sular idaresi kırılan boruların yerine, 

1 

yeni borular takmı" sabaha kartı Be

yoğlu semtine su vennek kabil olmuş

tur. 
Dün bu semtte sular kesildiği için, 

en ziyade apart.ımanlarda müıtkül:ı.ta 

tesadüf edilml,tir. Bu yüzden sakalar j 
bir teneke suyu 25-30 kuruoa kadaı· 

evlere ve apartımanlıra taşımışlardır. 

Antrepolar limana 
devrediliyor · 

medi Bahanın dün sekizinci a!ıliye SirkecJde hGU antrepolar ve B"ledi

mahkemesinde duruşmasına başl anmı~- yeye ald diler antrepolar Liman lşlet
tı::-. Mnznun, asıl auçlunun muhı.ııebe mesi emrine verilecektir. Bundan ba~-
4efi olduğunu iddia elmifı, makl:iUZ':.UZ 1 ka Maliye Vekiletine aid kırtasiye 
olarak paraları ona verdiğ i n\ söylemiş deposu, Fındıklıdaki soğukhava depo

tir. Belediye murakıbı da tahld olarak 
1 su liman işletmeaine devredilecektir. 

Bahanın iyi bir kara.kterJe oldu4unu 
bildirmiftir. lııtahkeme diler .ahidlerın 
çağırılması için tehir edilmi ştir. 

Otomobil park ı yapılıyor 1 

Bir muhtekire me,hud 
cürüm yapıldı 

İzmir 1 (A.A.) - Kuyumcular Ci~r -
Galatadaki Yeni Yolcu salonunun ~ısında bir kuyumcunun altı lir.1 kıy· 

ka rı= ı!Jında bir otomobil parkı yapı- ı metinde bir saati on bir buçuk liraya 
Jacaktır. Salonun karş ı!!ındlki &:e- . 
diyeye aid ıntrepol ıtr hüki\rııet tara- ~attıı}ı ve bu suretle ihtıklr yaptığı 
fınd .ıı n satın a~ına rAk- , vıkılacıı.k . bu- tespit edilmif ve meşhud l'Uçlar ka -
raıı bir park haline ıetırllccektir. J nununa tevfikan adllyeyı vırilıniıtıt. 

yana ehliyetname verilmiştir. 

Liseye nakledilen 
doçentler 

* İLK TEDRİSAT 111ilr--ı•rriş -
LERi - Dün Maarif müdürlüğünde 
toplanan llk tedrl!tat mlife•titif'ri o
kulların vaziyetlerile den,te öğret -
menlerin durumu üzerinde konut -
muşlardır. 

de verilmesi ilzerlne yapılan tı:>tkikat 
netice!'!inde 63 bin parça eşya bulun
duğu te!!;pit olunmuttur. Bun~ar tas
nil edlldikten sonra ithal edilecek -
lerdlr. 

!"::;y::;e:,:t;_;ar;:.;;•u;l;•;";a;.,;•;;;ü~tiı;;,-...,;;k.;,e•;;i.;,lml;.;,;•,.,.;b;;,ir;,..i.-..:g;;o;;,·ıg;,e;;l;er;,..b;;i.;,rı;;,'b;;,irinl;;,-;;;,.k"'.o"'.v'.'.a:'.:lı:Y:0~' ;;; / • 
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Maa,ları Ünlverııiteden verllmtk ü
zere Fen fakültesi doçentlerinden Na
fİd Baylav t1Jtanbul lise!'li kimya hocıth
ğına, galenit doçenti Malik Zafir de 
gene kimya hocam olarak Haydarpa'8 
li~esine nakledilmi~lerd.ir. 

Deniz ue Liman 

* GÜ~ffiÜKLERDEKİ EŞ \"A -
Yıllardanberi gümrüklerde birikl!n 
malların memlekete ithaline mül'na-

* YUNAN VAPURU - Yunanil
tanla Türkiye arasında r.ıuntaıam va
pur seferlerine batlanmıştır. Bu haf
tailk olarak Angroa adında bir vapur 
gelecek ve evvelce Amerikayıt ııı_mar

lanmlf · olan bazı e•yaları getirecektir. 

Sarı,ınlar nasıl 

makyaj yapmalı? 
Şu muhakkaktır ki, aarıtmlar mak

yaj yaparken boyalanru esmerl"!rden 
çok daha dikkatle geçmeye mecbur-

y erli çorab neden dayanmıyor? ;~~~~~;~~~;~:::~~~:f~~! 
, IZ:orunur, dıkkaU çeker. San saçlı 

1 

bir kadına. göze çarpan bir makyaj 
yapınız. Derhal güzelden rlyade ba
yftğı olduğunu göreceksiniz. Sarışın ... 
ların cildleri esmerlerden çok daha Bir 

bunun 
çorab fabrika törü 

sebeblerini anlatıyor 
hassastır. 

j Sarışınları, slze hltab ediyorum. Dik 
kat edinlz, ytizünüze krem koyduAunuz 
1.aman cildiniz solgun bir hal alır . 
Ruj Uive ettiğlnlı. zamansa, kendini
ze lüzumu kadar renk verdiğini.%1 Kadınlarımız, aldıkları çorablar - , zaman, jkide bir kopuyor. Makineyi I yac1arırmzı sordular. Biz de anlattık. 

dan ,ıkiyet ediyorlar. En pahıdı ço• durdurmak mecburiyeti haq} oluyor. Fakat bu tema!llar .kifi gelmemi• ola
rablar bile bir iki defa giyildiği za - Tekrar lpliji takıyoruz. Tekrar ma- cak ki, gene Gemlik fabrikasının yap
man, derhal yırtılıyor. Acaba çorab- kin.ede kopuyor. Akşama kadar böyle tJğı ipliklerden 1lkAyıt ediyoruz. 

zannedersiniz. Halbuki biraı sonra fi\ 'ı I 
kan, normal bir şekHde eevelina bat- buz koymayınız. Sabah, ak~ı- J". 1 

)ayınca, birdenbire çok fazla mak - nüzü. kepekli ıu lle yıka)sft tı 
yajh görünUrsi.lnüz. Buna ml nl ol- GöıJerin etrafında hasıl 01 ıaı""'' ı lar mı fena? Yoksa kadınlarımız mı uğraşıyoruz. Halbuki bu uğraşma bi

fena çorab giyiyor? Fakat bir çorabı ze pahahya mal oluyor. Hem makine 
bUyük itina ile J:iyenler bile, çorab- ikide bir rötar yapıyor. Hem de lşçi
ların dayanıklı olmadığını iÖrÜyor. nin emeği boşa gidiyor. Fakat- ne ya-

Bu meseleyi tetkik etmek \çin bir palım, buna da şükür demeli. Çünkü 
çorab fabrikatörile görüştük, dinle- dışarıdan iplik alam1yoruz. 

Dalgalı çorablar 
•- Şimdiye kadar fabrikaJartmız, 

diklerimizi aşağıya yazıyoruz: 

kadın çorabı yaparken, Almanyadan, FabrikatOrün anlattığına göre, lki
italyadan, Amerikadan ıÔn'i iptık ge- de bir kopan iplikler yüzünden dal ... 
tirlrr.ekte idi Son harb vaziyeti yü- gaU çorablar yapıhyormut. Fabrika
zünden dışandan sun'! ipek ıeti:-ttnek tör, bö}·le bir dalgalı çorabı alarak, 
Pf'k güçleşmlşlir. Hatta n1Un1kü11 bile ııığa tuttu. 
değildir. Gemlikteki sun'I ipek fab- - İtt., dedj, dalgalıdır. Kadın!arı-
rikası, ç:orab fabrJkaJannuı bu ihU • mız böyl• çorabları giymiyorlar!. 
yacını temin etmeğe çalıtmaktadır.• - Acaba yeril ıun'I ipekten daha iyi 

Bir fabrikatörün çorablar 7apmok bbll delil mldir? Bu 
ıuall fabrt1rato ra aordujumuz ~man 

ıöylediklerİ fU cevahı vardi: 
Bu tecrübeleri yapan bir fabrikatör •- Kabildir ... Fakat sun't ipek fab· 

diyor ki: ı rikasının taleblerinl ve lhtlyaelarını 
•- Yerl_i sun'i ipekten 1ik8.yetleri- tetkik etmek tartile... Vak:ıl Gemhk: 

mJz var. ipilti makineye tal..tıtunız ıun'l ipek fabrikasının memurları !htl-

Daha dayanıklı çorab • mak için kabil olduğu kadar hafif şuklara antirlde dedikleri ~,,.. / 
kırmızı koymanız llzımdır. rünüz. Eczanelerde bul~& fi!, ~ 

lar yapılacak Pudralanırken pudranın ilk taba _ Cildiniz kuruduğu takdirci•, i)ı,;ıı 
Kadın çorablarının pek az dayanma· ka!'!ıru sürdükten -.onra esmerlerden kemmel losyonu kutlan1Jlıı:piJJ9" f 

sındaki scbeblerden biri de fena bo- daha faz.la bir fasıla vermelisiniz. Be:ş murt.anın beyazını iyice )(O~ f 
yanma.."ıdır, bunu da Sanayi Birli~indP. dakika kadar yüzü istirahate bn·ak- Buna yarım litre alkol y";ıii"tl"~· 
çorab itlerinden anlayan bir zat anla- mahı:ıınıL Tekrar pudralandıkt.an son- mon ıuyu ili.ve ediniz. ·pi r 
tJyor: ra da yumuf8k. bir bezle, mesel& tül- rilnüz. 4 _ Kurdetenin arı~,r'1~r 

Ç bl k k 1 1 f b bendle yüzünüze koyduğunuz boya- mek için tuzlu su banyosu )' ı•.'A 
•- ora ar, ren verme ç n, a - nın üzerinden btr kı11mını siliniz. A- I'.,. 1' 

rlkanın boyahanesine 1evkedilir, ora- merikahlarm sık sık tekrarladıktan İYi BOYANMAK ISTiVf:ıl ıı&-'~ / 
da boyanır, fakat iplikler beyaz oldu- ,u aözü unubnamalısınız: Yüze çok RIŞININ KULLANACAliıl ~ I' 
iu için, çorabların boyası uzun türü- boya koymalı, fakat ıonra hemen he- Yanaklara: Gayet b.nf ...1 
yor, boyama ameHyeAi esnumda iplikle men hepsini silmeli... pembe renk. ~· 
rin de hayatiyeti azahyor, hatta fena Artık fazla açık ttnge boyanmıt t.-:ı"ıı'.I 
bo r ı - d ı l'kl • Dudaklara: Açık renk ,.,. ' ya ame ıye erın e P 1 er yanmega ıaçlar da moda deiildir. Saçın rengi 'f 
yüz tutuyor. Çorabların az dayanma- tabiate ne kadar yakın olursa, 0 ka- zı;,:_dra·. Mu• ren"' b- ~il der' ,/ 
sındaki en mühim aebeb budur. Fakat dar a:ü;ı:el durur. Sarıtın olmak isti - • • 4 tu· ,,.-

Gemlik ıun't ipek fabrikası bund~ıı yenler için gene en münaıib renk, mıf. , ~ 
sonra, mat renkte iplik yapacağı için, altın rengi sarıdır. Saçlar: Altın renıI ptlt ,çı 
çorablarn boyama işi daha az l'iirc~k. SARIŞl1''LAR1N DİKKAT EDECEGi raL 
bu suretle ipliklerin yanmak tehlikesi ı ŞEYLER ı Katlar: Açık kahve rerıı'·_ilo 
azalıcaktır .. - H. A. 1 - Sivi109ye kartı yüzünüze sakın Kirpikler: Koyu kahvt r<"' 
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~ 
sovn:ru:R BİRLIGİ NE 

>., DÜŞÜNÜYOR? 
beti\:rn Us, ıon üçler paktı münase
l'ı:ıt' •Sov;yetler Birliği ne düş:tinü
~~r· k~:Ye yazdı~ı bir ba~maka!ed• 

• 
lnglllz tebliği 

Londra 1 ( A.A.) 

Hava ve Dohill Emniyet Nturotle
rinin tebliği: 

Çıplaklar Adası .. İngiliz tebliği 
Kahire 1 ( A.A.) 

Mısıra taarruz ve 
İtalyan politikası 

J\olihver devletlerinin kanaatine .-ö ... 
re büyük bir siyasi taarruz olan Ja
panya .. Almanya - İtalya anlaşnıa • 
sından &0nra, askeri harekatta gene 
bir durıunluk his.sedilmeie ba'l)an .. 
mıştır. Yani mihverin en bıh·ük ar
ru:ıı;u tahakkuk etmemiş, barb henüZ 
Akdeni& ve Afrikaya tam manuiJe 
geçnıemJıtir. Belki bu bir zaman me• 
selesidir; helkJ de İtalyan ku\-vetleri• 

f~~ba. Sovyetlcr Birliii, Alman -
ile d h .. - .. Japon ittifakı ka~ısında 
~ ~Unuyor? 1\losko,·a pzetelerinin 
.\J~:•tına göre. Sovyetler Birliği 
~ )"ı tararından paktın imu:unn .. 

Dün ıeceki dü,man hava hücuınlar1, 
yeniden bil.huaa Londrayı btihdat et
miışür. Bununla ~raber, Meney nehri 
boyunca bazı yerlere ve memleket:.n 
ezci.ımle cenubu prkide diğer bir çok 
yeı lerine de bombalar at.ılm.ı,lır. 

Senelerdenberi terkodilmiı vahşi 
bir adada yeni bir tehir dojmu-f bu
lunuyor: Levant adaaıH Bu ada Fran
sada Hyeres adalarmın üçüncü•üdür. 
Orayı mesklln bir tehir haliı:ıe koy-

koymakta gecikmediler. Şimdl ••kl 
vah.fi bakımsız adanın yörilnmez, hat
ta a:irilmez ormanlarında yollar acıl
mış, evler, oteller, dükkanlar mey -
dana çıkmış bulunuyor. 

Umumi karargihın tebliği: 
Koyda deier hiç bir hldise 

mış:tır. 

olma• 

İtalyan tebli;Ji 
ev\·cJ al. . . 

ltı \'e ın umat \·erılmıt olması-
dl(ı ha Pakhn So\yetlere ka~ı olma
\'e 'cli:•ncta metnine bir kay1d ilA
~ t • ' bulunmasını bu (Ün için 
ı, 1-.~tni.n~t addetmJ,tir; fakat üçü.a· 
ltkıi( , .... Sov)·eUer Birliğinin iltihakı 
>tte41 ~ıltn.iş olsa, bunu kabul etml· 
let '8ir~1., h~o;<;ettirmiştir. ~ira So\·yct
tltı.t q ~nın Almanya ile ıtalyanı.n he
hi>·or t ~- :r:aferine inanamadıtı gOriı -
So\l}"~(J l'ıİıhaJet üçüzlü pakt içinde 
lıi:ıt)~riı ~r Biri iğini tatmin için olan 
) .. te "~ tatbikatta kı3·metl ohnı -
~ı,.k trtinatı bir tarafa bırakılırsıı 
tıiilt:va_ :rimamdarlarının istihdaf 
~ anı tıhan,tunul fütuhat enıelleri
"t .\ ~arına ihtimal yoktur .• 

~ 
t SENE NÜKSEDEN MESELE 
~ ~keriya Sertel, Maarü Vekili 
lo,.0 n AU Ytic•in radyoda çocuk veli• 
· a~ Verdiği konferarunn mevzuunu 
~ rak, talebenin imtihanlarda mu
~ . 01anıarnuındaki aebebleri fU ıu-

Uah ediyor· 
-llitce · · · 

~tı.ıı '.''.'!'ıo anahtan tl"rbiye ve ted· 
'd.ir ()~aka e~a11na btinad ettlrilme
'iıtıaİ lt~Y•nuı her tarafında diğer Jç
aı.ıı._ . Cbler tne\·cuddur. Framo.da da, 
tv~d:lt•~dı da fakir lfçinin çocuiu 
~ib tnustakil bir çalı,ma odaı;ına 
,.._ dcii.Jdir. Oralarda da spor ve 
"ıılilrd vardır, l\ledeot bayatın cazibesi 
~lard 11 daha ıenişür. Buna njmen 
't~ti 11

• D1~kteblerio tam randıman 
O ha hi ıort.ıyoruz. 

it.ili, ~de ~e':'eyden evvel mektebi, 
'ıtııdı tetrıiru, ve tedris heyetini ıılab 

~ € '·· 
~!-SABAH 

Londrada ve Londra banliyösünde, 
bcmbalar genif bir aaha il.zerine ser
pilmiştir. Bir miktar ev tahrib edilmiş
tir. Şimali tarki banliyöıünde bir kaç 
ölü ve yaralı vardır. Fakat alınan ha
berlere göre, hasar ve telefat, umu ... 
mıyet itibarile azdır. 

Mersey nehri ıahillerinde bazı yan
gınlar çıkmıt ise dı çabukça arindü -
ıiilmüştür. Hiçbir büyük hıuar yoktur. 
Hiç kimse, ciddi surette yaralanmamt,
br. 

Merkezi İngiltore mıntakuının .-r· 
kında bir ffhirdo, bir mlktor binoya i
sabet vaki olmu,tur. Bir miktar ölü 
ve yaralı vardır. 

Memleketin dij;er mıntakalarındısn, 
diıjer bir çok hilcumlar yıpılmıt oi.ına
sına rağmen. pek az ha~ırrır ve telefat 
vukua ıelcliji bildirilmektedir. 

Londra 1 ( A.A.) 
Hava Nezaretinin tebliği: 
Dün Jece hava filolarımız Bertin 

mıntakasındaki askf!ri hedefler üzerine 
devamlı taarruzlarda bulunmuolardır. 

Bafka filolarımız. IAune ve Hanovre
da petrol tufiyehanelerlnl, Roterdrun, 
Rotenburg'da tayyare fabrikasını, 
Maıdeburı yıkininde bir mühlmmat 
fabrikuıru, Breme, Ehranı1 Oanab
ruck, ~tannehheim ve Brülu;elde mar
pndiz garlarıru ve dem.iryolu münaka ... 
lel~rinl, Cux.haven ve Am.!lerdamda 
dokları, Ostcnde, Dünkerk, Calait ve 
Boulogne ve Le Havre limanlarını ve 
muhtelif düşman tayyare meydanlarını 
bombardıman etmiflerdir. 

Harb esnasında Lavin adası boşal
mış bir halde Jdi. Adanın sakinleri 
kadın ve erkek hepsi vaıi!eleri ba.şına 
kofmutlar, dattlml$1ardı. Fakat ada, 
timdi yenJden canlanmaya, çıplak -
larla dolmaya başlıyor. 

Lavin adasında asırlarca evvel kor
sanlar yafal'dı, Daha 10nra oraya 
töbek8.r olmuf gene: mahpuslar ail -
rüldü. Şimdi ise çıplakların cenneti 
haline gelmiş bulunuyor. Adada gayt"t 
güzel ormanlar, mükemmel tabit 
pl8jlar vardır. Ne tarafından bakılsıı, 
manzara harikulidedir. 
Çıplakların bulunduklal'ı hususi 

ikametgiha, daha doRrusu küçük kö
ye varmak Jçin limana çıktıktan son
ra, otomobille üç kilometre &itmek 
ki!idlr. 

Bu üç kilometrelik kısa aeyahatten 
aonra, otomobil, kapıaında .çıplaklar 

merkezi. yazılı bir ytılun ojzında du
rur. Artık buradan öteye geçmek iı
tiyorsanız, bütün futünüzdek.ilerl çı
karmak, ,.ı.ır lcyafetW torketmek 
llzımdır. Çünkü biz, şehirde bir çıp
lak gördüğümüz zaman nuıl hayret 
içinde kahraıık, bu ada Ak.inleri de 
giyimli bir kimsenin kar,ıaında ayni 
hayreU duydukları gibi onu aralarına 
alm•yt kabul etmezler. 

Çıplaklar şimdi bütün dünyıı ile ı
likasını kesmiş, &ak.in bir köşedir. 
GUnde iki de!a ufrıyarak yiyecek 
getiren kamyonlardan b.,fka z.iya
retçi yoktur. 
Adanın biricik lokantaaında ıebze 

ve meyvadan başka bir şey buiıınıa:
sınız ve sütten başka da içki yoktur. 

Cıplıklar ıdısının mes'ud sa.kinlerin
den biri sandahnı tamir ederken 

bel ılolaııp 
yanlıt olur. 

eğlendiğin! düşünmek 

Çıplakl•r içinde bir çokları adanın 
bathca i•lerini deruhde etmişlerdir. 
Adanm teWz telgrafçısı Longet bun
lardan biridir. Gişesinin arkıısında 
y.tnız bir surette it gören bu adam, 
belki de dünyanın biricik çıplak pos
ta, telgraf memurudur. 
Fırıncı Reymood da adwın aahib

lerinden biridir. Ayni zamancla lo .. 
kanta itletir ve gaıete Mtar. Pot .. 
aonnean ismlndt"ki İngiliz, adaya ilk 
ıelenlerden biridir. Çıplakların ayak 
kabılarını tamJr eden odur. Çıplakla
rın arasında bir de eski mimar VArdır 
ki, gemileri tamir eder. Adada en çok 
satılan ,eyler de tun1ardır: Sandal 
ve küçilk mayolar. 

, ltalyada bir mahal 1 ( A.A.) 

116 numaralı İtalyan tebliği: 

Şimall Afrikada, düşman tayyare
leri b~zı hUcumlard• bulunmuttur. 
Tobruk'ta, ablan bir kaç bomba, bazı 
hııfjf hasarı ve bir kitinin yaralan -
masını mucib olrnu,tur. Donanma ha
va dali bataryaları bir düşman tay
y:ırcsl dUş:ürmü,tUr. BU: tayyare mey
danında, 6 ölü ve 6 yaralı sayılmıştır. 
Bu meydandaki maddi hasar ehem
miyetsh:dir. Avcı tayyarelerimiz, düş
man filo!'luna, dönütte hücuma mu· 
vaffak olmuştur. Blenheim tipinde bir 
tayyare düşürülmüflür. Ayni tipten 
diğer bir tayyarenin de düşürülmü' 
olmuı muh~meldir. Ayni t.ıpten di
ğer bir tayyare ise, bir kaç kt:re isa
bet vaki olmakla beraber, uzaklaşa .. 
bilmiftir. 

Dünkü tebliğde tayyarelerimizden 
biri tarafından atılan bir torpilin isa
bet ettiği muharebe gemisinın takib 
ettiği yol üzerinde yapılan bir kaç 
kefil uçuşunda, denizde ıenit mazot 
lekeleri müşahede olunmuftut. 

fnp;iliz: ... Mısır Sudanında, tayya ... 
relerJmizı But.ana köprüııilnde kamp
ları ve zırhlı otomobilleri ve Elhagiz 
ve Aroma demiryolu istasyonlarmı 
bombardıman etmiştir. Bu ikl bU.ı

yonda yilklil vagonlar tahrib olun -
muttur. 

Düşman tayyareleri, Gura üzerfne 
bir hücum yapmıtlard.Jr. Bot bir pa
viyon hasara uğramıştır. Yaralı ve 
ölü yoktur. Avcı tayyarelerimiz, bir 
dütman tayyaresini düıtirmü;tür. 

ni.n Alman teknisl enleri, Aln1an ı_u ... 
bayları tarafından tam manasıJe tak
viye edileceği an beklenmektedir. 

Atrikada harb, hele bu «\in itin 
büyiik bir ataıct devre!iine gimıi~tir .. 
Bu durgunluk, l'tlı,.ınn da niçin der• 
hal harbe (İ.rmedlğinl izah eder 
sanınz. Öyle anlaşılıl·or ki, Mı..:ır. 
kendisi barb ilin edip de kuvvoUeri• 
ni harcayacak ve şehirlerini bom • 
balatacak yerde, yalnız İn&iliıleri çar
pış:brmajı mu\•af1k görmektedir. Bu, 
İngilizlerin l'tlısırda kurduktan cko• 
nomik al.Jtemio tam ten:i, bl.r askeri 
sbtemd,ir. l\lt5ınn vaziyeti •ben ıtır• 
bette değilim, gu.rbcl benim itinde. 
dJyen plıin haline ne kadar da çok 
benı.iyor. Çünkü l\lı 1ınr, harbde dciil• 
dir. Harb ltlu:uın içindedir. 

İstiklil mefhumunun teJAkki edi • 
lim tanı dJ,ında, Mısırın Dbıl harb 
Uin etmemekte bazı menlaatleri var ... 
sa, İtal.)·anların da l\lısı.rın bitarafhğı
ru muhafaza etmesinde bü.)·ük men
(aaUerl mevcuddur. Bunları iki ktima 
ayırabiliriz: Birincisi labiatile aske
ridir. l\fwr kuvvetlerinin, İngiliz 
kuvvetlerine ll&ve edHerek kar~ıla .. 
rına çıkrn•lannı İtalyanların arzu et ... 
m~dikJerinJ baha biJe hacet yoktur. 

\t.\ı Misl\Kls AMERİKADA 
b,; "11.\PTJ(;ı TESİRLER 

Bu harekit emuında bir bombardı
man tayyareai deniz üzerinde bir dli.t
ma.n tayyaresi dilfürmilftür. 

Donanma tayyarelerlmlılı blrHkte 
harekitta bulunan aahll müdalaı:ı tay
y5relerimiz Rotterdam ve Vlaardingen 
de dokları ve petrol depclannı, Ostende 
de seyrisefain ve iaşe tesisat.Jnı bom
bardıman etmif ve Hamstede bava 
meydanının bil' petrol deposuna ateş 
verm.işJerdir. 

Adaya ıiyimli aeJenler daha kapısında 

Buraya aeJenler, tabiata yaklaşma
yı, medent dünyanın bütün icablarını 
terkeclip elbloelere kodar hepalnl bir 
taralo bırakarak, bir nebot gibi oçık 
havada, gilne-fle yanmayı pren3ip ltU
haz etmiı insanlardır. Erkekler ve 
kadınlar, yalnız bellerine kadar ma
yo blle denemlyecek küçücük bir 
kumaı parçasUı örtünmektedirler. 
Yalnız çocuklara çırçıplak geunek 
hakkı vorllınlftlr. 

Bu mes'ud şehre girebilmek için aı 
bir para vermek, aakinleri gibi çıplak 
yatamayı kabul ebnek kifidlr Ora
do ffhrln gürültüleri, hay•t didi, -
meleri ve nihayet harb yoktur. Ora· 
da günef, deniz, derileri kararmıı 
sıhhatli, güleryüılü lnsan1ar vardır. 
Havva ve Ademler .. Fabrikaların du
mıınından, tramvayların «\irilltüsün
den, soluk yüzlü muztarib zavRllı in
sanlardan haberi olmıyan mes'ud 
tehir!.. 

ALMAN VE İTALYAN 
MATBUATI RUSYA Y 1 
TATMİNE ÇALIŞIYOR 

ikinci ıebeb, siyasidir. Çünkil İtal
ya, Mısırla bir harbe girecek c.Ju~a, 

bütün A(rikadaki islitmitk ilemini 
kti3tilrecektir. Şimdi, müstemleke ... 
lerindeki müslümanları, İoı;ilizlerin 
Ü.Zerine ıevketmek kolaydır. Halbuki 
o uman, o müsliimanları, gene nnis• 
lüman olan l\fısırlılar üzerine şevket
me.k kabil olnuyacak, belki de bu, Bin 
prlde, Trablusta bir fok kanşıklık -
lara yol açacaktır. lblbuki, İtai.)·a 
timdiye kadar isli.mın bimisi olarak 
ıeçinmcktedir. Hatta, Mussolini bu 
maksadla, beyaz bir at üzerinde is
Jimın kılıcını alnııfhr. Bundan dola
)'ldtr kJ, İtalyan politikasıtıdA islim 
dostluğu başlıbaşma bir unsur ol • 
muştur. Bu politika, fİmdillk Muırın 
da işine gelmektedir. 

1 q,,, . 
lfl ~ın. Cahid Yalçın, yeni miaa .. 
~~'n er.1bdaki tesirlerini anla -
"tt~ 1 şırndiki halde Amerikanın 

lli•rn · d hıl e~ın e bir fayda olmadığı-
~.~~12 ln&iltereye yardımlarını 
-title&~nı Yazdıktan sonra diyor ki: 

'1"Jlı.ı 11J k Aınerika, ancak Japonya 
~r. ~ faydalı bir surette baı b e~ 
.. ~ b' 11 h11ırb artı.k: ictinabı im • 
~ kallt~r fel&kettir. Çünkü Japoıı
~\ı.:.,k lrında bir &ed görmezlerse 
~ orıd tan butün beyaı.lan çıkar•• 
l. fıtıakl a muaır.am bir imparatorluk 
L'ltııJ.ı l.tı vaıceçmiyecek kadar 
'"'~iti • kapıJmı,ıardLr. Son m.i"'ak 
""··1• )'a~a doğru aWmak istenen be, ... , b" 
.._ _Jıt>o ır adırndır. Fakat Amerika
.'~ iti ny~Yl kat'I bir darbe lndJr
~bre n. lyıce harır olması ve bı.itüıı 
-..q il lll1Jarını temin etmif bulun-

bq ""'"''· ~~l'tlar bu gün mevcud mudur, 
~ ~tle · Burasını bi7zat Birleışlk 
ttı~_ıı t tayin \'fl takdir edecektlr. 
~."""t"rı ~Unu diyebiliriz ki harb bu 
~lijt tanır! vo muhakkok bir bole 
.\ l' · Fa.kat zamanı Le:;t.irileıneı.. 

'--' .\ N 
ııQii-

tltN SOFJ'ALIGA DOGRU 
~•d GİTMiYELi.~ 
~de lô~rnın, Maarif Vekıilotinin li'da ce tedriJ.ata karar vennesl 

·ıı.ı. diytır ki: 

~· •d ":lerdo !&!ince okutmaktan 
~~ lJ ' ılet,iimiı fili verim ne ola
~~~ı:Ierıınııdeki dil üfretme lm -
'i ~~ •taba kaç talebe, ötrendiği 
ltt ~. Ilı.~ istifade ederek, klisik ec;er
k}!ttn,1 ~el]( ll!!ıanlardaki pek gü.ı.el 
i'tt e nd~n isUfna duyacak \'C 
.~ berı · \rl •liı1ta erın ashnı okuyaeıtk ka-
~~oı-u "1n.1 derinleştirecek? Bunlar\ 
~~'tı.'1ıt. iyi niyetle atılan bir adım 
~ ·• ot •ksı sabit oluncaya kadta 

tı} ~ tnal-ı. tercih ediyoruz. 
bu ·· \ı: ~ ist . nıuna~betle tunu bahr-

~ tııq 'l'lı: Cihan medrnl)·etinin 
"-· ı.k hr ltlahsullerile temas ihtiye· 
"'>•tıtn •kit olarak du)·arken, kendi 
'•~ldıtltlı olan temfts imkiolan ... 
~ ~li uu \e burünkü nesil otta
~l)ı;,, ~e ~ı!ıra ineceğini de lıahr
'-. -..ı dili d •ııyet cidden korkuncdur. 
~ b.t ~ '. Ylrıni be, sene evvrl ya
~~hanr erın bir milletin yeni ıırsli 
l;ı"ıi 'ı ı." bir dit haline ı•hnesı ıö· ,>,11 :. drğildlr. E. ki yunoncayı 
~ ;

1
."Yunan ta!ebed ııı..vvur 

1~ti1t . 
r,1 aranın 6 aylık mas· 
~ ... ı,s milyar liradır! 

lı, "<l4ıu1 <A.A..) - ·Reuter•: İçinde 
,ıo.ı....;:u. nıali senenin ilk allı 
~ltıo.13 lnııtıtorenin od! muarlf 

.._ btr , ~78 ıterlin liron g!bt ıru 
~..,.ııın • ına baliğ olmufltır. Gc
.., lıa,b aYtıı devreoinde, yolnız bir 
~~ı'"Uddetı d•hll olmak Uzer• 
~ <ı, ııı/•lnız 5\;2.028.216 sterllnl 
~ ~'ri~t ' Son altı ay zarfında ale
\ oııtı.. 425.518.411 sterlin rc1dde ... 

1. •114, ıı· . 
"1t~ • ınaenaleyh muiilrıfle 

ı.~., tıs1.617.315 sterlina beli~ 
.... '3( 

! ~ı le rn11rtta nihayet bulacak 
ıı,,;,,l\f "' için tahmin edilen al•
,.~. ban lııhnıinleri ı,. 3,'.62,?90,000 
l. :..·.ıcı. 1 ~ olnıa:,tadır. Alela -
~ l\ı.·· !)· h:nınleri ise l.3ı;<l,l91.000 
~' '""'1rı4 1-ln hazinece verilmiş olan 
~ ~Jrırn h~ıineye giren variclatın 

"'ıtır. unıyet olduğunu gOster-

Toyyorelorimlzden bet tanesi byıb
dır . 

Bu iyi hava müdafaası aayeslnde, 
ancak pek az miktarda dilfman tay
yaresi, pek yüksekten uçarak, Bcrlin 
mıntakas.ınııı varabilmiftir. Bu tay • 
yareler, ancak bir kaç bomba ata -
bilm1tlerdir. Bu aebebden dolayı, ge
rek Berlinde ve gerek Alınan arazisi
nin dil•r kwmlarındo vukua gelen 
maddi ha5ar pek azdır. Fakat buna 
mukabil, yenJden, halk arasında ölU 
ve yaralılar vardır. 

Düşmanın kayıbl..arı, 88 tayyareye 
hali! olmuıtur. Bunlardan dördil ge
ce avcı tayyareleri ve altı tanesi hava 
dafi bataryaları tarafından düşUrül
müftür. 31 Alınan tayyar05J kayıbdır. 

Alman tebliği 
Bıırlin 1 ( A.A.) 

Alman ordulorı bafkwnandanlıtıruıı 

tebhti: • 
Dün gündüz ve aece, hava kuvvet

leri, ıerek filo halinde ve ıerık müte
addıd münfe.rid u;utlarla, İngUtırede 
ukerl bakımdan ehemmiyetli hedeflere 
hücum etmişlerdir. Bu hUc:umlar, bil
hassa Londrayı vo İnaflterenln nhil 
mıntakolarını istihdaf etmlftir. Olduk
ça kalın bulut tabakalarına ve siıe 
rağnıen, ekseriyetle bombaların yt1ptığı 
tesir müşahede edllebilmittir. 

Oldukça pddotll bir müdafaaya 
ra&men, bilhasaa ıündüz. Löndraya ya
pılan hücumlarda parlak muva.Uaki
yetlor elde edilmiştir. 

Londra ve Liverpool Umanları mın
takalarında. yeni yansınlar çıkmı.;tır. 
c~nubi İngilterede, cenubu fll'kt 

sahili üzerinde bulunan bir tayyare 
fabrikıısile bir tayyarı meydanı ve bil 
liman, bombardıman edilmifür. 
Alınan orduıunun uzun memilli top 

bal&.ryaları, müşahede edilen bir mu
vaHak:iyetle, Douvres'da demirli baıı 

aemileri ate, altına almııtır. 
İrlandanın cenubu ıarbt deniz mın• 

takasında bir Alman muharebe tayya
resi, tam isabet eden bombalarla, 10 
bin tOnU&to hacminde bir dü4man ti
caret gemhini batırmıştır. 

i.,koçyanın .-rk aahill oçıklarındo. 
Aberdeen hiularında bir İnailiı gemi 
kafileol dağı!ılmlfbr. Ctmıuı 10 bL~ 
tonilito hacminde iki vapurda. tam 
i.sabet eden bombalarla yangın çıknrıl
mıttır. Bu iki vapur, kuvvetle yauo 
yermıt bir vaziyette durmuştur. 

Bir denizaltı gımlsi, ceman 34.760 
tonllito hacminde olb dümıon oıl!lılı 

ticaret ıemis.inl brıtımuttır. 
Diğer bir denizaltı ıemis.l, cıman 15 

bin tonilito hacminde iki dü.fman ti
lihlı ücııı.rat gemisini batırmıt. dl,er 
iki vapuru cidden hu.ara uAretmJ,hr. 

İngillz tayyor•ler~ tfmall ve ıorbl 
Almanya üıerindı yaptıkları bir hU
cum WtebbU.ündı, her taraft&. gece 
avcı tayyarelerile hava dafi bataryala
rının ışiddetU müdafaasile karplatmıt
lardır. Bu suretle, bombaların ıehtlgü
:ı.el atılmasına ve herht,ngl bir hedefi 
nltan almaıına mlnl olunmuttur. Bir 
çok tayyare dilıürülmiıştür. 

Antakyada bir pasif 
korunma denemesi 

Antakya 1 (A.A.) - Dün oehıiıniz
de elli daklkı aüren bir pa~lf korun
ma dent-meııi yapılml-f ve Be1etliyenin 
yeni aetirdiği canavar du JilA'ünUn saat 
17 de alarm l-f8.l"ltini veı·:nl!slnJ rnüte
akib üç dakik• içinde hütün ffhlr 
halkı sığınaklara girmlttlr. Deneme 
tam bir muvaffaklyetıe ~na ermif 
ve tayyare hücumlarına karJ.l varJfe 
almıt olan ıenclik te,kil"tı fevkaliöe 
bir intizam içinde ödevlerini yap • 
mıılardır. 

aoyunmaia mecburdurlar 

mak, yerle'1?1ek, çıplakları, tabiab se
venleri oraya toplamak fikri 193.2 dı 
doktor Caston vo Andre Durvlllo lı
minde iki Fransızın aklına geldi. Bu 
lkl adam fikirlerini _mevkii tntbika 

* BİR AKTÖR, DOKTOR 
OLUNCA-

Şehir Tiyatrosu ortl.stlerinden E
min Beliğ, tıb mezunu.dur. Fakat ti
yatroya hevesi ~u tam yirmi bet ae
nedir sahneye bajlamıttı. Aktör E
min, bu yirmi bet seneyi doldurunca, 
doktorluğa dönmeye karar vermiı ve 
sahneye veda etmiştir. 

Bu veda ile kim kazanıyor, klm 
kaybediyor? Emin Beliğin bu l4te ne 
kazanacağını bilmeyiz; hatta dok -
torluk için onun iltihakı bir ka1anc: 
olacak mı? O da meçhul. Y,lnız sah
nemizin kayıbı muhakkakbr. 

* YORGAN Gİ'ITİ; FAKAT 
DAVA HENtlz BITMEDL. 

Rumanyarun halinden bahsetmek 
istiyoruz. Artık Rumanya ne demok
rat devletlerle, ne Balkan dev}etlerHe 
bağlıdır. Bütün eski tııahhücUerini 
reddediyor. Bu ıünkü haline bu dev
letler sebeb olmu, gibi. .. 

Balkan itU!akına bir Bulgarhtan 
ithal edilememit ve bu yüzden bu it
tifak daima :ıayıf kalmıttır. Bulgaris
tanın ittifaka alınma~ı için bir tek 
çare ve ili; kili idi: Dobruc:anın ia
d~si. Fakat Rumanya hem Balkan -
!arın, hem Dobrucadan ıayri toprak
larının seli.meli uAruna bu fedaklr • 
lığı asla yapamamııtır. Dobruc:a, ilç, 
bet ıene evvel Bulgarlara verllaeydl, 
Balkan devletleri bu (Ünkü Avrupa 
harbi kartısına 80 mUyon1uk bir tek 
cephe halinde kartı çıkacaklardı. 

Rumanya, yalnız Dobruc:ayı delil, 
BPsarabyayı ve Transllvanyayı da 
kaybetti. Yani yoq{an gitti, oma Ru
marlyada henilz dava bitmemiftir, 

* SÜITEN CAM YAPIYORLAR; 
FAKAT-

Almanların ersatzı methurdur. He
le bu harbde her teYin bir uydurma
ııını icada batladılar. Ama Ameri ... 
kalıl3r bu husuıta da Almanlardan 
geri kalmamak ızm.lle olacaki sütten 
kırılmaz cani imaline betlamıı1ar. 

Sütle camın allkasını beyhude dil
•ünmeyin, bulamaZ&Ulu. Bu allkayı 
ancak Ameriblı düşünebilir. Fakat 
bu y~ni icad münasebetile ben 'öyle 
dütündüm: 
Amerikalıların ıUtten k)rılma:-: cam 

icadı. Almanlan kızdırac:akhr. Çünkü 
orada süt bol olmadıiı için fayyare 
bombalarının imha ettiği camların ye
rine sütten eam yapamaılar. Fakat iı
ter misiniz, Almanlar eam kırık1arın
dan süt yapmaya muvaffak olıun ... 
lar? .. 

* İŞ VE MEMURİYET HAYAl1 

Maaril Vekili, anaları ve babaları 
çocuklarını memur yetı,Urmly~rek it 
ve teknik hayatına sevketmeye tef -
vik ediyor ve: 

•İte ve teknlle giden faaliyetıeıJ a
rayıp tercih etmekle çocuklarınız için 
daha emin bir yarın hanrlamı, olur· 
ıunuz.• 

Diyor. Yani lt adamı yetiftirelim, 
mühendis, mimar, kalfa, çırak, ziraat
çi yetiftirelim. 

Fakat büro hayatına batlı memur 
bizde çoktur. Bunlara ı;.rtık ihtiya -
cımız olmadığı için yeni yeti.-cek o
lanlar, memuriyet bulamazl.ıır; ıç ka
lırJar demek istiyor. 

Bu aö:der MeşrutJyetı,.nberl çok 
ıöylendi. Fakat hlll memuriyete, bü
ro hayatına giden yolda binlerce gene 
yetifmekte iken tekıı1k Vt İf baya• 

Ada halkının &abohtan ok .. ma ka
dar plijlarda, ormanlarda tembel tem-

Moskova 1 (A,A.) - .Tass.: İzvestia 
gazeteli de üç taraflı Bertin anlatması 
hakkında anahatlan Pravda aaute~ın ... 
de çıkan ve dün neşredilmiş olan ma• 
kaleye benzer bir makale neşretr.ıiş· 

tlr. 
tına 7etitmek üzere pek az gene ha- , iyi dereceden mezun olanlar tetkll 
zırlanıyor. Maarif Vekili, memuriyet etmhıUr. • 

Roma 1 {A.A.) - Stefml Ajan.un • 
dan: 

için mektebe &itenlere artık kolayca Çocuklan Lt ve tekrJk hayabna or
şehadetname verilmiyeceğini de Uive ta okulda heves ettirnıek, bir tara{
etmcktedir. Fakat böyle tedbire de tan velilerin ve bir ta"aftan da O.t
lüzum yok. Çünkü bu ted!Nz çoktan Mtmenlerin ff,I olmalıdır. - 8. S. 

Popolo dl Roma gazetesi, İtalyal"-Al 
man - Japon misakının Rusyaya kartı 
tevcih edUmJt bir ok olduğu suretinde 
İngiliz propagandasının yapmakta ol
dulu tevUltın uğromıt oldutu mu -
vaffıklyttslıllii tebarüz ettirmektedir. 

alınmıtbr. Artık hangi mekteb de .. 
vamsız ve yarı malCi.mat ısahibi bir 
talebeye şehadetname veriyor kl.H 

Talimhanede kapıcılık eden bir 
gencin bir taraft11.n da Üniversiteye 
devam ettilini ve çok çalı~tıjl1n1 bili
yorum. Bu gencin gayesi memur ol
maktır. İki münhal memuriyete hü -
cum eden yüilerce kitinin çoıtunu 
liselerden vı yüktek mıkteblerden en 

(siNEMALAR) 
BEYOGLtl TARAFl ı 
• ALKAzAR - Metum ıtman-Mulr:ell aet 
• 1PBX • 1'.ralm JıaalnM1 
• Mil..J:K • ötu.ncer• kadar 
" SAKARYA .. Talib •UJ:ıtıJ1 • Poll.ı pen. 

çeaind.e 
• SARAY ... Kaııad.Jı tadı.nlar 

• 8ÜMBR ... uJ'tr Hnelerl 
• TAKSİM .. SU.det YuYı&ıl 

• YlLDiz .. Çtkmu tokalt .. Vl&tern 
• TAN .. Sevda kamın ... Yaralı ltarlal 

isTANBUL TARAF! ı 
• ALEMDAR - Madam •e totörU .. BUVUk 

it .. 
• AEAK • Tılmu AIJ .. Muc~eler 1a.ratan .. .,,, 
• ÇBMBSllLİTAŞ .. Ot.el Emper1al • Tay. 

yare l)09 t.a.11 
• P'J:RAH • Ot.el :Em1>9ryal • Ta..1'f&rt 

l'09t.ul 
• Biı.AL .. Kutub Jtldun .. ltorkUIU& ~

ıun. • Lorel Bardı ı. araror 
• MİLLİ .. Madam •t tof6rU - BUyUtr at .. 
• MARMARA • C>ebeıtltt.arık cuu.u .. 
eonıu. AP' 

• TURAN • Yıl.mu All - :w:ucl~eıer yara 
tan adam 

ıtADJKÖY TARATI: 
• HALB • Şark ceeareu .. -Zeya.ı peri 

menıar hlklml 
• OPERA - Oll uma. kan ar11nrum 
• stlRBYYA - ÖIUm maıar&I\ - BUyüt 

Val• 

tlSKtlDAR TARAFI ı 
• HALE • DUmbüllü İamall Uva.tmtn 
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~ RADYO~ 
~llttıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltf 

BUGONKO PROGRAM 
18,00 Program ve memleket ıaat 

oyarı, 18,03 Müzik: Cazbend (Pi.), 
18.30 Konutma {l.tatiıtik umum 
müdürlüğü), 18,45 Çocuk saotl, 19.15 
Çocuklar için müzik, 19,30 Memleket 
saat ayarı ve ajans haberleri, 19,'3 
Müzik: Fasıl heyeti, 20,15 Radyo 
gazetesi, 20,45 Mü?.ik, 21,10 konut ... 
ma (Operaya dair: Yeni çağhı.rda 
opera), 21,25 Mü?.ik: Geçid konseri, 
21,45 Müzik: Riyaseticumhur ban .. 
dosu (Şef: lruan Künçer). 22.30 
Memleket saat ayan, ajans ha~rle
ri, ziraat. esham - tahvillt, kambiyo
nukud borsası {fiat), 22,45 Müzik: 
Dans müziği {Pi.), 23,25/23,30 Y•· j 
rınkl program ve kapanıf. 

Meb'uslarımızın 
konferansları 

Edirne 1 (Hususi) - Bu Silbah E
dlrneye gelen Denizli meb'usu Necib 
Ali Küçüka, bu akşam Halkevinde 
mühim bl.r konferans vereli. 

Halkevi bu münasebetle elektrik -
terle donatılmı~tı. Batmliflıvir, Vali, 
mıntaka Parti müfettişi. meb'uılar ve 
bir çok Edirnelilerin bulundulu bu 
konferansta hatlb, Edirnenin mııh ... 
telif bakımdan yüksek değer ve e
hemmiyetini tespit ve tahlil ettikten 
sonra, dünya ahvaU karş:ısında mil -
!etimizin durumu mevzuuna geçmif 
ve neticede, biz böyle zamanlarda 
Milli Şefin etrafmda toplanma~ıını bi
len bir milletiz, diyerek milli birllk 
ve bütünlüğilmilzü tebarüz ettirmlş 1 
ıık aık alkıflanmı,tır. 

Aydında 
Aydın 1 (Husus!) - Ş•hrlmi -

ze gelmit otan Cumhu:iyet Halk 
Parti~l umumi idaıe heyeti •
zasından Ankara meb'usu Mümtaz 
Ökmen tarafından dün Halkevinde 
çok kalabalık va seçkin bir dinleyicJ 
kütle!ll önünde bu günkü dünya va
ziyeti kartısında Türkiye mevzulu 
bir kon!er•ıu verilmi,tir. 1'1ülhakat 
Parti ve HRlkevleri tetkilitlarına men 
ıub bir çok heyetlerin de hozır bu
lunduğu bu konferaru ayni zamanda 
şehir içinde muhtelif noktalara ko ... 
nulmuş bulunan oparlörlt!rle halka 
dinletilmi,tir. 

Mümtaz Ökmen şerefine öl1eyJn 
Parti tarafından ordu evinde ve ak· 
şam da VallmJz tarafından VaH ko
natında birer ziyafet verilmi,tır. 

Filvaki yarıresmJ Pravda gaı.etesi, 
İta1ya, Almanya ve Japonyanın kendi
lerilı Sovyet Rusya arasında rne\.·c:ud 
olan statüyü hiçbir veçhile tadil etme
mlf olduklarını yazmaktadır. 

YarJre~mt Alman gazeteleri ise 1'1'oa
kovanın bu misakın ahkinı.ına muttali 
olduğunu yazmaktadırlar. Şu halde 
İngiliz propagandas1nın, tayed mukte· 
dir ise. botka deliller tedarik elmed 
icab eder. 

Berlin gazetelerinin 

ne,riyatı 

Berlin 1 (A.A.) - Gazeteler, üç ta
raflı misakın neşri hakkındaki I>ravda 
g:az:eteıdnln miltaleaısını tebarüz ettir ... 
mektedirler. 

Bu gazetenin bu mak•lesi hakkında 
m\italealar yürüten Corre.s Pondance 
Politique et DiplomatiQue, bazı meha
filde bu yeni muahedenamenin Rusya
ya karşı bir tehclid olduğu iddiasını ne ... 
ri tilrmüttür. Hatta Almanyanın Kaf
kasyada teveMÜÜ istihdaf eden emelle
rinden bahsed1lrniştir. Fakat bu tevi
lita k&rfl verilen cevablar Arih ve 
kot'lclir. 

Nifak tohumu ekmek lstiyenlerin 
Xaffe.~ne kar•ı Moskova, yaln1z misa
kın akdine kendilerinin sebebiyet ver· 
mJ' olduklarını söylemekle iktUa et
memif, belki üçüncü devletler tarafın
dan bazı nüfuz mıntakalarının n\ilda
faası mevz.uu bahsolmasına nazaran 
Rusyanın kendisinin bu misak.la bıUh
daf edilmemi.-f olduğunu beyan etm..1$
tir. 

Yarın SARAY sinemasında 
TRADER HORN filmine nazire olaraık yapılan mevslmin 

ilk süper filmi FllANSIZCA SÖZLÜ 

KARA G ÜNES 
• 

STANLEY ve LIVINGSTONE 
Şaheserini takdim ediyor. Bat rollerde: 

SPENCER TRACY RICHARD GREEN 
Bakir ormanlarda, 3 sene mütemadiyen çalışılan ve 11 milyon dolara 

malolan ve binlerce figüranın iştlrakile vücude •etlrilen 
DtlNYANIN EN BÜYÜK l\IACERA ve SERGÜZEŞT FİLllli 

Dünya sinemalarında 6 ay müddetle gösterilmiştir. 

SlnemaSI Yalnız TÜRKÇE Sözlü İPEK 
YARIN 

Filmlerine Başladı 

A K Ş A M TÜRKÇE SÖZLtl 
ŞARKJLAJIJ,A 

L E l( E L 1 K A 

Fakat daha l'tfısır harbe Jirmemiş • 
ken, I'tfuı•ırdaki İtalyan harckilı bir 
duraklama devresine girmiştir. İtıl • 
yanlar evveli Sollum'u almışlar, son
ra Seydl Merrani'yi ele ge~irnıi.şJ .. r, 
fakat hareketlerini l\.lerq ft.Iatruh'a 
do;ru genlşletememi~lerdir. 1913 te de 
Sünu!'İlerin ilerile)·işine karsı İnıi.Jiz .. 
ler ayni t•biyeyl kullanmı~lardır. Ya· 
ni Sollum'u terketmişler, Seydi Ber ... 
rani')i vermi ler \'e sonra ilk mii • 
dafaa me\Lİlerini l\Iena i\Iatruh'ta 
kurmu,lardı. 

f\.funrJn timalindek:I büyillc hareki
hn Mer!'ia l\Jatnıh üııiinde inkişaf e
decefl tahmin olunmaktadır. Fakat 
ne ı:aman? Çünkü İngilizler &erek çe• 
l<llirken yollarda bıraktık.lan kara 
maylnlerile, ıe.rek denizden yaptık • 
ları bombardımanlarla İtalyanlann 
va1Jyetlerlnl hayli boımuşlardır. Hat• 
ta ecnebi ıaıetelerinio yaptıklan neş• 
riyala Scydi l\lernınl bombardım3 • 
nınıla 10,000 den laılo İtalyanın ;;ı • 
diiğü bildirilmektedir. 

Fakat ita.lyan ilcrleyhıinin de ken• 
disine ıöre husu~iyetleri vardır. İtal
yanlar, bir taarruzda en çok yola e• 
hC!mmiyet vermektedirler. Çünkü. yol 
sa7eslnde mcnt.il teşkilitlarmı ve 
la" merkezlerini kola) Jıkla tesis et
meleri kabildir. Trabluı sabili boyun• 
ca1 ti Tunuıa kadar yayılan 2000 ki
Jomctrelik otnsradın sebebi budur. 
Çünkü bu sayede Tunus hududile ~ıı .. 
ıır hududu ara'iında kuvvetlerini çok 
müteharrik bir hale getirebilirler. Öy
le ıörüliiyor ki, İtalyanlar eıiındiye 
kadar aldıkları yerlerde de, İngiliz 
filosunun müsaadesi ni,petinde, yol 
ln"'8sile mc gul olmaktadırlar. 
İtalyan tabiye.ı, bir çeklr(• tabi· 

yesidir. Bir sekme tabiyesidir. Yani 
bir Rkip durmak, ondan aonra bir 
daha sekip durmak ve böyle böyle 
Uerllemektedir. ilk merhale SoUum 
olmuş, sonra Se)·di Berrani'.ve sek• 
mlşlerdil'. Mersa l\latrub'a ıeknıeie 
hazırlanıyorlar. 

Fakat bir sıçrarsın çekirge, lki c;ıç• 
rarsın çekirge, nihayet üçüncüde .... 
diye de bir hikhe vardır. Bu dçıincıi 
de l\fersa l\1atruh olsa gerektir. 

Mümtu Faik FENİK 

RİBBENTROP~UN 
M O S K O V A Y A 
GİTTİGİ HARERİ TEKZİB 

EDİLİYOR 
Berlin 1 {A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyı::ır: 

HMiclye Nazın Von Rlbbent.rop un 
Moskovaya hareket ettiği hakkında 
bazı yabancı gazeteler tarafından neş
redilen haber ulAhiyetli kaynaktan 
tekzib ve bilikli Von Ribbentrop'un 
kısa bir istirahat için Berlin civarın
da bir mevkide olduğu be)·an &dil • 
mektedir. 

ÇİNL. İl.ER YENİ NİZAMI 
HİÇBİR Z A M A N 
TANIMIY CAKLARINI 
SÖYLÜYORLAR 
Çunking 1 {A.A.) - D. N B. 

y u 

Çankaytek hükUmetinin HariC'h·e 
Nazın, yapmıt olduğu bir beyanatta, 
hükıimetin büyük Uuk~rk sahasın• 
da yeni bir niıamı hiç bir z::ıman t.a-

rollerde: Mısır uhne hayatının ve nımıyac:atuu Vt! bllha!lsa bu ı;:aluıda 

lill•••••••"n•kıllİymDieltlli•ikl•İylıl1d1ızı•••••••••iLiıııııİEiııımylm;rıLİiilllA.iiıı•illlİlııılUı.ıRİİıı.IAlııı.ITı. •• ıı j Japon hegemonya!;ını kabul etmiye • 
coJılııi tebarii.z ettirmiştir, • 

su i v E B B 



Balkan oyunlarına girecek Helen ve 
Yugoslav sporcuları yarın geliyorlar 

Balkan oyunlarına iştirak ~ece k 1 
Helen ve Yugoslav takımları yarın sa
bah trenle Sirkeci istasyonunda hazır 
bulunacaklardır. 

u 

Milli takım atletlerimizi tanıyalım 
Atletler Suad.iye otelinde, idareciler 

de Parkotelde misafir edileceklerdir. 
YunanWar IJU atletleri göndermekte -
d.irler: 

Bizbas, Yakovidis, Neranzis, Stra
takos, Karayorgo, Velkopuloı, Mavra
postolos, Ragazos, Kiryakidis, Kusidüı, 
Mantikas, Drapanasltis, FilipidiJ, Le
katsas, Lambru, Kiinis, Elefteriadis, 
Lambrakis, Palamiotis, Marinakis, Go
natas, Hacini Kolau. Tanos, Prokıpsal
ti.s, Papas, Papayorgiu, Lukopulos., Ste
fanakis, Teryazos, Sil.lu, K.ampaflıs, 
Dimitropulo, Nikitopulos. 

Kafileyi Mr. Rinopulos, Mr. Nikolo
pulos, Mr. Parisis ve Mr. Karambatis 
getireceklerdir. 

Kafile ile birlikte iki matör, bir 
antrenör ve beş gazeteci de gelmekte
dir. 

Yugoslav atletleri ton mm&.bakala
rında qağı.daki dereceleri elde etmiş
lerdir. Balkan ikinciliğini bir defa kay
betmiş olan Yugoslavların bu sen~ de 
çok kuvvetli oldukları anlaşılmaktadır. 

800 metre: Zagar 2.0.2. Flaş 2.0.9 
Sırıkla atlama: Lenert 3,73, Dakov 

3,43 
Gülle: Kovaçevlç 15,26, Vuçekiç 14,87 
Uzun: Lazareviç 6,73, Urbici 6,61 
110 manialı: Basukak 16. Erlih lM 
200 metre: Despot 22,7, Kling 23.5 
100 metre: Urbiçi 11,1, Kling 11.2 
5000 metre: Kotnik 16,43,4, Galoviç 

16,59,8 
Disk alma: Çörçiçi 43, Kleot 41,13 
tx400 bayrak: 3,39, 3,41,8 
400 metre: Despot 51,4, J\likiç 52,6 
1500 metre: Kotnik 4,9,7, Galoviç 

4,10,9 
Çekiç abna: Stepisnik 50,24, Goiç 

46,66 
Cirid atma: Markosiç 59,98, Likiçeviç 

54,65 
4X100 bayrak: 44.2, 44.3 

Balkan oyunu biletleri 
Balkan oyunları biletlerinin sat.Jş 

yerleri çoğaltılmıştır. Biletler Bahçeka
pıda Zeki Rıza ve Hacı Bekir mağazn
lannda. Kadıköyünde AltıyolaA;zında 
Merke:ı ec:ıanesinde ve Hacı Bekir ma
iazasında, Karaköy ve Beyoğlu Val!On
li acenta1annda, Üı:.küdarda perük:i.r 
Saim ve Emin nezdinde, Tepeba~ında 
Egespor mağaza...~da ve Taksimde 
bölge binasında satılmaktadır. 

General Taner geldi 
Beden Terbiyesi ~nel Direktörü 

~neral Cemil Taner Balkan oyunla
rını açmak üzere dün akşam oehrimize 
gelmi,tir. 

4273 çocuğa 

yardım edildi 
Ankara 1 (A.A.) - Çocuk Esirııeme 

kurumundan bildirilmektedir: 

Ankarada Çocuk Esirgeme kurumu 
genel merkezi poJikilinJğine müra -
C!_at eden 541 hasta çocuğun muayene 
ve tedavileri yapılmış ve diş bakım 

evinde 304 çocuğun dişleri tedavi e
dilmiştir. Kurumun Çocuk aarayın -

dald ıüt damlasından on beş günde 
1786 süt çocuğuna 910 kilo çocuk ıü
tü tevzi ve kurumun sıcak banyola
rında 1215 çocuk ve anaları &ıcak 
banyo almışlardır. Bunlardan başka 
çok çocuklu annelerden 58 hastanın 

muayene ve tedavileri yapılmıştır. 

Kreş cgündüz bakımevi• Ce 117 ~o
cuk gündüzleri bakılmıt ve bun
lara 2912 kap s.ıcak yemek verilmiş, 
bir çocuj;a elbise ve 13 çocuğa ç:ıma
tır verilmiş, 13 çocuğa da 43 lira pa
ra yardımı yapılmıştır. 

Çocuk Esirgeme kurumunun Keçi
örendeki çocuk yuvasında daimi ba
kımı albnda 225 çocuk bulunnıakıa
dır. Bu •uretle 16 eyl(llden 30 eylül 
akşamına kadar on beş günde Çocuk 
Esirgeme kurumu 4,273 ç0C11ğa yar
dım elini uzalmıftJr. 

• 

İkinci küme maçlar.ı 
ikinci kiline lik maçlarının ba,Iatıl

ması maksadile Futbol Ajanile bölgenin 
ıPor servisi şefi dün Karagümrük ve 
Çukurbostan stadlannı teftiş etmi'
lerdir. 

Bu stadların, maalesef bir futbol ma
çı yapılacak tekilde olmadığı anlaşıl -
mış olduğundan ve cumartesi gUnleri 
rnekteb maçları yapıldığından ikinci lik 
maçları şimdilik: yapılmıyacaktır. 

ABONE ŞARTLARI "'\ 
Türkiye için : 

Btr aylık 90 K~ 
Uç aylık 250 
Alb aylık 475 • 
Senelik 900 

l'•bancı memleketler için! 

Alb aylık 850 Ku"" 
Bir senelik 1600 

lmtiyn sahibi ve Başmuharriri: 
Neeip Ali KUÇUKA 

Umum nepiyab idare eden 
Yazı lş!eri Müdürü : 

Maratoncu 
atlet oldu ve 

Balkan oyunlarında memleketi tem
sil edecek fampiyonlarımızı tnrut -
ma serisine bu gün de devam ediyo
ruz. Bu gün size Şevkiyi, en uzun ko
f8.D atletimizi takdim edeceğim. 

Şevkinin kıymetini anlamak ic:in 
vapura yetişmek üzere elli metre ka
dar koşmak k8.fidir. O vakit bir de
ğil, üç değil, kırk ild kilometre ve 
195 metre koşmanın vücudden ziya
de dile kolay olduğu anlaşılır. 
Şevkl le.rcümei halini f<iyle anla -

tıyor: 

Gellbo!uda 1329 da doğdum; at -
letizme 935 te Ankaragücü kulübün
de başladım. Daha evvel futbol oy
nuyordum. İki sene 5000 ve 10000 koş
tum. Fakat daha ziyade çok uzun 
koşulara istidadım olduğunu an~ıya

rak 1937 de 25 ve 30 kilometrelik iki 
müsabakaya girdim ve kazandım. 

Sevki, nasıl 
• 

nasıl çalışır? 

Balkan oyunlannın 35 kilometrelik - Hususiyetleri: 
'leçmesini de kazandıktan sonra Bük-
reşle yaptlan 8 inci oyunlarda 37 ki.şi Şevkinin en büyük hususiyeti rejim 
içinde beşinci olabildim. 1938 de Bel- yapma!n ve çok mütevazı olmasıdır. 

O, yalnız sebze ve meyva yer. Hele gradda hasta hasta koştum ve 2,55 
domatese bayılır. Her sene kamp -saatle üçüncü oldum. 
!arda ona yemek beğendirmek. imkılnEn iyi formumu geçen sene bulmuş-
sı1dır. Yalnız kırmızı domateslerle dotum. Fakat son günlerde Balk:ın o-
lu t.&bağı görür görmez Şevk.inin göz

yunlarına iştirak edilmiyeceği kararı 
leri gözlüğünün altından fÖyle bir ... eritince, idmanlan bıraktım ve Ati-

na müsabakalarında 30 uncu k.ilomet- parlar ve sizin bir biftek yerken göı-
ıd terdiğiniz iştihanın bir kaç mislini rede yarışı bırakmağa mecbur o um. 

~vkide bulursunuz. 
Antrenmanlarımı sabahları yapı • İdmanlarını sabahın saat beşinde 

yorum. 
Bir maratoncunun idmanlarını ve 

hazırlanmasını Şevki şöyle anlı\tıyor: 

c- Bir atlet dört, beş sene 5000 ve 
10000 koştuktan sonra maratona ça
lışabilir. Ancak bu işler görüldükten 
sonradır ki, maratondan randunan 
almak mümkün olur. Senelik çalı, -
malar ikinciteşrinde başlar, dört ay 
arat.ide haftada iki koşu ve iki yürü
yüş yapılır. Dört ay sonra a;Yni prog
ram yollarda tatbik edilir. Ilci ay da 
pistte çalı,ıldıktan s0nra müsabakaya 
girilir. Maratonculuğ\ın ilk üç senesi 
zarfında yalnız bir defa, ondan sonra 
da yalnız iki defa maraton koşmak 
doğru olur.• 

IF' ffe\ v [Q) ffe\ iL o 
BiLGiLER 

GELiP GiDEN TRENLER 

HERGUN HAYDARPAŞADAN 

MUHTELiF YERLERE HAREKET 

EDEN TRENLER: 

Baret et 
uau 

9 ow:nart..ı. Pazar. saıı. Perıembe 
ıünlerl Ha)'darpata. Ankara, Pa.
zarteaı, Ç&rpmba.. cuma ıünıerı 
Anl:ars 0%ertnden Adana JOlUe 
BaQ:dAda kadar yıldırım tren1. 

9,25 1'.aklşehtr. x:onJ&. Adana ~ 
DlyarbaJur 

14.45 Haydarpaaa. - Ankar• mulıtellt 
katan. 

15,45 Haydarpaaa - 8&m.1uıı, H9"d&r· 
pqa • Erzurum. Bardarpqa • 
DlyarbıJnr, Afyon • Uıak roıtle İz. 
mir, Afyon 70llle hputa-Burdur
Alla.ncak., Ankara yollle Adana. 

19 Anadolu eUpreat. Bayd&rpap -
Ankara. 

20.G Baydarp... • Adapau.n. dolrU 
tren 

HERGUN MUHTELiF ISTAS· 
YONLARDAN HAYDARPAŞA

YA GELEN TRENLER: 

Geldtl;t .... 
7.45 Ankara muhteıtt katarı 
s.._lQ Ankara ekapred. 

11.50 Baydarpaşadan 1.'5. 1S te hareket 
eden trenin lıi:arptıtı. 

18.55 Diyarbakır, Adana, Konya. Zalr..1-
tthlr treni, • 

19.55 Haydat'pap.dan ubab aa.at 9 da 
hareket eden yıldırım treni tar· 
111111. 

HASTANELER : 

Beyoltu Butaneaı 
CerrahP&J& Hutaneıı 
Çocuk Bast&nffl (Ştıll) 

Em.razı Akllye ve At&blye 
Haataeal 

Gureba Buta.neat CYenlbahçe) 
Haaetl Hutaneal 
Haydarpaşa NUmunı Baat&netl 
Hayvan Haatan .. ı 
ıtudws ı:nııtıtüaü 

UakUdar Çocuk Bakım.evi 
zeyneb.KJ.mU HMt.anesl 
Verem DL"lpıntrrl 
Verem Sanatoryomu (Heybeli) 
Prevantor}'om (Valdebalı) 

ITFAJYE: 

latan bul 
Berotıu 
Xadlköy 
Uııtüdar 

~fon 

HJ476 
2007;6 
80014 

16 .. fiO 
2<3AS 
2·15ri3 
60:163 
23400 
42774 
60771 
60179 
20213 

5~/4:11) 
60261 

24!:!~2 
44644 
60020 
60625 

x.cıcoıc .-otrauar lçla telefon memu
runa (Yanetn) demet kltldlr. 

SlllHl OIDAD: 

yapar. Arkadaşı Ali ile birlikte ka -
ranhkta kalkıp otelin kapl!tnı açar
lar ve Maltcpeye kadar şöyle bir ge
zinti yaparak gidip gelirler. Bu, her 
sabah böyledir. İşin tuhafı, onlar, er
kenden kalkmalarına, her sabah ko
şarak koca bir seyahat yapmalarına 
rağmen diğerlerinin. yanında hiç de 
yorgun görünmez ve mahmur arka
daşlarına neş'e aşılarlar. Ben, kendi 
h<!"~Obım11. maraton birinciliğinin en 
çok Şevki ile Aliye yakı ~tığmı iddia 
ve onlardan birinin stad kapısından ~ 
ilk olarak girmelerini ve stadyomu 
alklftan yık.tırmalarım tem~nni edi-
yorum. 

Füruzan TEKİL 

köşesi 
TAŞRA 

Dikili Bclediye!'linin 75 lira üc
retli fen memurluğu miinhaldir. 
Talihlerin meıkUr belediye rıya
setine müracaatleri. 

* İklt5ad Vek&leti 35 Ura mıı
aşlı müfettiş muavinliği için 17 
birinciteşrin 1940 perşembe ;ünü 
bir müsabaka imtihanı yapacak
tır. Aranılan evsaf şunlardır: 
(A) memurin kanununun 4 ün
cü maddeı;inin (A. B. C. V. ve 
Z) fıkralarında yazılı evsafı haiz 
olmak. Fazla ma!Umat almak ü
z.ere İktısnd Vekaleti Teftiş he
yeti reisliğine müracaat. 

* Askeri fabrikalar Kırıkka
lede istihdam etmek üzere ta -
bib ve sıhhiye memuru alacak 
ve 3656 sayılı kanun hükümle
rine göre ücret verecektir. is
teklilerin ellerindeki vesika ve 
hal tercümelerini islidalarına bağ
lıyarak umum müdürlüge ınü
racaa ti eri. 

* Milli Müdafaa Vekaleti Ha
va Satınalma komisyonu Eskişehir 
Haav okulunda öğretmenlik yap
mak üzere 2 elektrjk ve telsiz 
mtihendiı:;i alacaktır. İsteklilenn 
evrakı müspitelerile 10 birinci
teşrin 940 perşembe günü d}q;a
mma kadar Ankara l\1:illi Müda-

~ faa Vekaleti Hava müsteşarlığı
~ na müracaatleri. 
\~-=-=~---=---=---=---~-~ 

ŞEHİR TİYATROSU 
Bu gece 

TEPEBAŞI DRAM KIS~rnmA 

f~~;:'!"i o iai 20~ ~ o 
•I[' i . 
' ' 

BEYOliLUNDA isTİKLAL 

Caddesinde Komedi kısmında 

Saat: 20,30 da 

YALI UŞAGI 
Her tarafa otobüs temin edilmiştir. 

Cemal Hakkı SELEK 
Basıldıtı yer; 

\. Cumhuriyet J\.fatbaası 
t .~tanbuı ve Beyotlu 

.) 1 BUtün An~dolu J&.k.Ul 

Telefon 

44998 
60;;36 

Kızılaya Üye 
Olunuz 

H'.A':JCIKJ\:T 

'isi. Komulanhğı Salınaı.;;;Komisyonu ila;ları 
As.kert ihtiyac için aoağıda cins, miktarları yaz.ılı inşaat malzemesi 3/ 

10/940 günil ıaat 10.30 da pazarlık1a satın alınacakbr. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on bet kat'i 
teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık aatmalma komisyonuna gelme-
leri. (9273) 
Cins! Miktan Eb'adı J\luhammen Be. 

Tahta 
Kiriş 

Kalas 
Dikmelik 
Başlık 

KU$aklık 

'Aded l.Jra K. 
780 J\lubtellf 
180 • 
32 • 
30 5X4. OOXO. lOXO. 10 
30 5X4. ooxo. loxo. 10 

100 5X4. ooxo. 1oxo. 5 

137.900 7584.50 -&kert ihilyac için ıeağıda cins ve miktarlan yazılı inşaat malzemesi 3/ 
10/940 günü aaat 10 da pazarlıkla sabn alınacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. İstekWerln belli gün ve saatte yiizde on beş teminatla
rile birlikte Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (9274) 
Cinsi Miktan Eb'adı Muhammen B• 

Aded LiraK. 
Dilune 
Payanda 
Tahta 
Kiriş 

Mertek 
Kadron 

135 J\lubteli! 
330 • 
751) • 
65 5X5. OOXO. 16XO. 08 

250 5X4. ooxo. lOXo. 04 
25 5X4. OOXO. 05XO. 05 

144.505 79·19.78 -Asker! ihtiyac için 562 ton saman kapalı zarf usulile eksilbneye konul-
muştur. Eksiltmesi 5 blrinciteşrln 940 günü saat 11 dedir. Muhammen bedeli 
22480 lira olup ilk teminatı 1686 liradır. Şartnamesi hergün Komisyonda 
görülebilir. hteklilerin belli günde muayyen saatten bir saat önceye kadar 
teklif mektublarını Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna mak
buz karşılığı vermeleri (8784) -Askeri ihtiyac için kapalı zarf usu1ile yüz kırk sek.iz bin be$ yüz. kilo 
patates sabn alınacakbr. Eksiltmesi 12/10·940 günü saat 12 de Fındıklıda 

Komutanlık Satınalma Komb;;yonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli on 
bir bin yüz otuz yedi lira elli kuruş olup ilk teminatı sekiz yüz otuz beş 
lira otuz bir kuruştur. Şartnamesi hergün Komi3yonda gOrülebilir. İsteklilerin 
beUi gün ve muayyen saatten bir saat önceye kadar teklif mektublnnnı 
~u_:anlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. (9231) -Asker! ihtiyac için 4/10/940 günü saat 11,30 da 200 ton yemlik kuru ot 
pazarlıkla aatın alınacaktır. Şartnamesi herı;tün Komisyonda ~Örülebilir. Mu
hammen bedeli 13000 liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on bef 
kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (9277) -Askeri ihtiyac için pazarlikla 4 birinciteşrin 940 günü saat 11 de aşağıda 
cins ve miktarları yazılı yağlar satın alınacaktır. Şartnamesi hergün K,omis
yonda görülebilir. Bu yağlar ayrı ayn taliblcre de ihale edilebilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatte yilzde on beş kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Ko
mutanlık: Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (9236) -

Haydarpaşa askeri hastanesinin havagazı tesisatının ilanali işi açık eksiltme 
ile yapbrılacaktır. Eksiltmesi 18.'10, 940 günü saat 11 de yapılacaktır. Keşif 
bedeli 8331 lira kırk kuruştur. İlk teminatı 624 lira 82 kuruştur. Şartnamesi 
hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilqrin belli gün ve saatte ilk teminat
ları ve kanuni vesikalarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. (9377) -Askeri ihtiyac için 4110/940 günü saat 15.30 da pazarlıkla on ton kuru 
üzüm satın alınacaktır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İstekli
lerin belli gün ve saatte yüZde on beş teminatlarile birlikte Fındıklıda Ko
mutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (9376) -A!>keri ihtiyac için 9/ 10/940 günü saat 11 de evsaf ve nümunesine göre 
aşağıda cins ve miktarları yazılı soba malzemeı=:i pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartname ve nilmuneleri Komi~yonda göriilebilir. İsteklilerin belli gün ve 
saatte yüzde on beş teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. (9375) 

C i N s i Miktarı 
Soba borusu 3000 aded 
Sobaya takılacak d 250 > 
Alafranga dirsek 250 
Dış dirsek 250 
Soba tahtası 250 
Ate, küreği 250 • 
Soba karıştıracağı 250 

İstanbul Kız Öğretmen· Okulu 
Satınalına Komisyonundan : 

18 ·x ı ı940 cuma günü caat 14 le Beyoğlu İstiklil caddesinde 349 numa
rada Liseler Muha5ebecili~inde toplanan Okul Komisyonunda 798 lira 89 
kuruş kl'şif bedelli İstanbul Kız Öğretmen okulundaki elektrik tesisatı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele: Eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname
leri, keşü hulisasile buna müteferri diğer evrak okulda görülebilir. 

Muva!ı;:kat teminat (60) liradır. 

İsteklilerin en az bir taahhüddc (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dair idarelerinden almış olduğu vesikalara btinaden İstanbul Villiyetine mü
racaatle eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 1940 yılına aid 
Tic<ıret Odası ve~ikaları ve teminat makbuz1arile Komisyona gelmeleri. (9349) 

-.... 

KENDiN BiRiKTiR 
1940 İKRAMİYELERİ : 

• 

BANKASİ 
1 aded 2000 liralık = 2000 lira T. 1$ 3 1000 • = 3000 • 
6 500 • = 3000 • 

1940 Küçük 
12 • 250 • = 3000 • 
40 • 100 • = 4000 • 
75 50 = 3750 

Cari Hesablar 210 25 • = 5250 

İKRAMİYE PLANI 
Kesideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 
1 Aiu'Itos ı İkinciteşrin 
tarihlerindo yapılır. 

TOPTAN smş YERi. ISTOJM. Sllt.IAN HAi.ili IWIOI en GEÇlıt N• ll·lil ıtL: f~ 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Yeşilköy ve Osmaniye Telsiz istasyonlanmız kışlık kömür ihtiya.cı ~ 

19 ar tondan 38 ton Türk Sömikok kömürünün alımı açık eksiltnıeY' 
nulmuştur. • 

Eksiltme 16/10/940 çarşamba günü oaat 14,30 da B. Postane blnası J<1 
mıda Valde hanının ikinci katında idaremiz U. Depo Muhasibliği od,.sP"" 
toplanacak Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapılacakbr. ~· 

Beher tonu muhammen bedeli 26 lira, hepsinin 988 lira, muvakk&t 
na\ 75 liradır. ,,; 

Talibl~.rin olbabdaki şartnamelerini görmek ve muvakkat tcıni?.8tlfoJ 
yatırmak uzcre çalışma günlerinde Büyük Postanede mez.kUr Müdürl~ tı" 
Kalem Levazım kısnuna, eksiltme gün ve saatinde de 940 senesi için ıtı~~ 
Ticaret Odası vesika!!. ve muvakkat teminat makbuzile birlikte KopıJFl(~.:tıı 
müracaatlerı. 

İstanbul Ziraat Mektebi 
• 

Satınalma Komisyonund~' 
Cinsi l\1:iktan Fiatı ilk teminat Teslim yeri 

Kilo Kuryş LiraK. .~ .. Ekmek 40000 10,75 322,50 Mektcbde te,liıtı ,.,~"' 
ve kiloda 75 
nakliye verllY 

Yeşilköydc ,•a!'iı..s' Odun kömürü 5000 6 112,50 
Odun 300 çeki 400 •elli çek.isi gürgen• yükleme tes~ 
Kok kömürü 60 ton 2600 117 • ~ 
Motorin 6500 kilo 
Benzin 6500 • 

13 
36 238,88 J\lektebda t•~ 

C' miktar t l' ! k . e~ttııı',,ı ıns, ve es ım yer yu arıda yazılı Istanbul Ziraat rn ~ 
mayıs 941 sonuna k~dar ihtiyacı olan ekmek vesairenin 8/10/940 sa*.,~ 
saat 14 te Beyoğlu IstiklBl caddesi 349 numarada Liseler Muha,ebcC beli! 
toplanacak Komisyonda açık eksiltmesi yapıalcakbr. İstekUJeritl e i/I 
.saatten evvel ~luhasebe veznesine yatıracakları iJk teminat makbı.ız:U ~ trıa' 
mali yılı Ticar~t Odası vesikasile birlikte eksiltme saatinde KomisY0~~ 
racaat etmelen, evsaf ve oartnameleri hergün adı geçen Muıı.se (,pfl 
görüp öğrenmelerL 

Maliye Vekaletinden: 
~· 

2/14177 numaralı Vekiller Heyeti karanna bağlı toprak tevzi ıaliJ1" ıçl' 
nıesine tevfikan tevzi olunacak topraklann kadastro tahririnin ic:rV' 
aşağıdaki fenni malzeme mubayaa edilecektir. lı<"'ı 
l - Mubayaa edilecek Aded Bedelinin fiab Tamamınııı 1'· 

levazımın cinsi Lira K. Lira oO 
Takeometre 25 850 21250 

00 Mira 50 40 2000 
Planı metre 25 so ~ 

Yeklın 100 Yek\ln 24750 OO 
2 - Keşi( bedeli· 24750 liradır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı : 18.16 lira 25 kunış, , 1 ır ~r 
4 - İhale evr.:1kını görüp almak isleyenler Maliye Vekaleti Mi1U :&ıı11V 

dürlüğüne müracRatleri. 
5 - İhale ~ekli: Kapalı zarf usuli1e. . / 
6 - İhalcnın yapılacaf::ı mahal ve tarih: 23/ 10/940 tarihine musadif ç 

günü saat 15 te Maliye Vekftleti Milli Emlak Müdürlüğünde. t ıJ' 
7 - Teklif mektubları: 23/10/910 tarihine musadif pazartesi günü 58' 

kadar J\laliye Vek&letı Milli Emlak J\lüdürlüğünde kabul edilir· d ıJi 
8 - J\lalzeme ihale tarihinden itibaren 90 gün içinde l\laliye Ve1"1' cfl" 

Emlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. .5865•/ 
,-: 

Usküdar İkinci Sulh Hukuk Mahkemesiııd 
~™ ~ 

Üsküd:trda Sel8mi ali mahalle!'inin Karakolhane sok11ğında eski. ~ı1 
kerrer yeni 84 numaralı evde sakin iken 313 tarihinde ölen ehli fi."~ 4t • 
ve. borçlarının bir ay v~ vera5et iddiasın~a bulun~nların da Ü(' aY jçJ~ 
saık ve senedatı kanunıyelerile birlikte Usküdar !kinci Sulh Hokıık .. f(" 

liğine müracaat eylemeleri ve aksi halde k.ınunu medeninin 534 iifl'tl rı~! 
desl mucibince terekenin aid olduğu maka!lla teslim edileceği i~ 

Belediyesi İlanları ı lslanbul 
'-. l 

K • B F b · J·•8c>1' ~ . araagaç uz a nkası ve Soğukhava mahzenleri tesisab için a u• Qtli Ş 
k!lo am~nyak k.11palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bCtlİ' . 1 
Iı:,a .~: .. ılk lem~natı 506 lira 25 k~ruştur. Şartname Zabıt ve :r,.foarrt s,t Pır' 
durlugu kalemınde görülecektir. Thale 14 rıo 9·10 pazartesi günü 9'ı ,):z 
Daimi Encıtimende ~apıl.acaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz ve'i' rı~ ..i_ 
ları ve 940 yılına aıd Tıcaret Odası vesikalarile 2400 numaralı kaflt1 V"p: 
falı çevresinde hazırlayacaklan teklif zarflarını ihale günü saat 14 e ı'Y 
Daimi Encümene vermeleri lizımdır. / 

Yüksek Deniz Ticaret mekf~' 
binden bir memur aranıyo~~ 

~,t 
Seksen bet lira ücretli dahiliye memurluğu ıııiİ 11 ~ 

Mektebde kalındığı müddetçe yemesi ve yatması mektcbce tetı'itı ~ 
Llakal orta mekteb mezunu bulunması, sabahlan talebeye ~ ~ 

kcUeri yaplı..racak ve akşamlan sporilif oyunlan idare edecek jc:J tfo 
vukufu bul:.ınması, ya.ş ve sıhhatinin bu işlerde faaliyet gösterrnesift' / 
olması l3:ıımdır. . 1 

Bu şartları haiz olup da evvelce mekteblcrde talebe işlerile uu-"' .i.' 
bulunanlar tercih olunur. O 

İstekliler vesikalarile birlikte Ortaköyde J\lekleb J\lüdürlüğ(İ"' "' ,
edebi!iı'ler, 


