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M.akineye 
verilirken 

ingiliz hava 
kuvvetleri taarruia 

geçtiler 
Almanlar buna 

mukavemet 
gösteremiyecekler 

Gelecek aene 1 ngiltereye hava 

Başvekil dün 
gece 1/atag'a 
hareket ·etti 

Ticaret Vekili de 
Başvekile 

retakat ediyor 
Ankara 30 (A.A.) - Ba,veltU Dr. 

· bukını tarihe karıtmıı olacak 

Refik Saydam yanlarında Tie11ret 
Vekili Nazrni Topçuo~lu oldu~u hal
de bu akşam saat 21,30 da. Hataya 
Citmek üzere {Jehrimlzden aynlml4-

· unaanda Alman haneiye nann, Moekovada Sovyet - Alman pakt1mn ımza.u 

Alman Harici e l~"'" .............................. :···········ıı Rusyada matbuat 
Nazırı tayyara ~le Askerl vazıyet 1 pa~t hakkında 
Moskovaya gitmiş ~~v~:~!!:~s:; neşrıyata başladı 
lla.ber henüz 

teeyyüd 
etmedi 

YAZAN 

Emeldi ~eneral 

H. Emlr Erkilet 
cSon Posta, nın ulterl 

muharrirl 

S
Seyahatin gayesi : .Aaçüzlü ittifakın Sovyet 

U Rusya cihctinde takib et-
OVyet Rusyayı ÜÇ tiği maksadın ve bu tarafta elde 
t etmek istediği hedefin ne ola-
araflı misaka bileceğini ketfetrnek pek. mil-
•th 1 himdir: bundan batka Sovyet 1 

Pravda 
gazetesinin 

makalesi 
"Bitaraflık siyasetine 

kendi elimizde 
olduğu nisbette 

devam edeceğiz" l a etmek Rusyanın. kendi•inin dışında 1 
1, kaldığı ittifaka karşı olan duygu 

QPon hlilrii ve dütüncelerinin ne olabilece- i ((Diğer bir meıele de paktı 
l~ meti Ingilteretle iini tetkik etmek faydalıdır. ~ imza edenlerin nüfuz bölge-

rtı et eden Jopon tebaa•ını Çünkü harbin ı:idi~i. Avrupa ve : lainin taldimi ;,int!e 

Londra 1 (A.A.) - Yarı resmi lardır. 
bir tebliğe göre )ngiltereye karşı BaşvekU doktor Refik Saydam is
hava harbinin bidayetindenberi Al- tasyonda, Relslcünıhur namına U -
manların zayiatı 2000 tayyare :ve iyi mumi Katib Kemal Oedeleç Ue baş
yetiştirilmil 4000 pilot tahmin edil _ y~ver Celıll üner ve Husus\ Kalem 
meldedir. Müdürü Süreyya Andriman, B. M. 

Londranın iyi mııliimat alan mah- Meclisi Relsl Abdülhalik Rlnda, Ve
felleri İngiliz hava kuvvetlerinin killer ve Parti Genel Sekreteri ve 
şimdi taarruza geçtilderini bildiri - Parti Umuml İdare heyeti aıaları, 
yorlar. meb'u.slar, VekA.letıer Ueri gelenlar1, 

Salahiyetli bir l}ahaiyet ~öyle de _ Ankara Vali ve Belediye Reısı. Em -

miştir: 
Pek. yakında layyarelerimiz öyle 

bir harekete geçeceklerdir ki, Al -
manlar buna muk.ayese kabul eder 
hiç bir mukavemet ~österemiyecek. -
lerdir. 

1 00 aenedenberi ilk defa kayde
dilen bir lı:urulu~da geçen Ağustos 
ayı ve istila için en müaaid olan Ey
lul ayt, dü~mıın istilaya leşebbüs da
hi ederneden geçmi~tir. Gelecek se
nenin Ağu~toa ve Eylul aylannda 
ise harb Avrupa kıt'ası üzerine çok
tan nakledilmiıt olacaktır. O kıt'a -
da, orada Almanlar Londrahla•a 
muvaffalciyetsiz bir surette uzattık
ları yemeğin ilk lezzetlerif'i ~imdi -
den tatmnktadtrlar. 

c .. te(""f"lt .-tırn,.nin A~mtO!t vr Ey
ldl aylannda lnv.iltere iizerinde bir 
hava baskını artık tarihe kan,mıt 

niyet Müdürü ve Merkez Kumandanı 
taratmdan u.turl~tır. 

Mektebler açıldı 
Maarif Müdürünün 

verdiği izahat 
ls tan bul da yeniden 9 ilk okul açıldı, mevcud 

ortaokullarada şubeler ilave edildi 
b• ı 1c r··················· ...................................... ·-··········-·····-·············· ır e ey o aca tır. 

eınleJı~•-· Aaya karalarının en bUyıilc dev-ı •• 1 ll L ol 
._awnne dönmeğe Jetinin karaı- ve hareketlerile lu en muva a~e up 
clauet etti pek fazla müteeuir olabilir. olmıyacalclarulll'.)) 

N - Almanynnın harhe batlama-
•. evyorlı: 30 d S t Rusyayı batı dev- Moskova, 30 (A.A.) - Tae a-
Jlnaıııd ' (A.A.) - Roytf!r an, ovye b" · b "ld" · 
~ lln. letlerinden çalmak için onu ır Jansı ıd ınyor: . B ı· d . 

B ı . h 1. • d.. J Bu yd •inema, kahve vegazinolara devam eden talebeler 
er ın a a ısı un gece : zabıtanın da ittirakilc daimi kontrola tabi tutulacalı 

ııdyo ·j k . d "kl · · lmakta serbest Prav a gazetesı u er ın e ımza 
~f Arn "k e netriyatta bulunan mn- to kste ı ke_rflnı :ımişti Netice- edilen üç taraflı palttı, baflığı altın- 5 saat sığınakta kaldı \.. .................. -----·--- ................... ·----,-
li illillnı:n Vlı gıızetecilerden Wythe dırasması Ra g bi ~ürü mü- da yazdığı bir batmakalede diyor 

Ilden b' ?" Ribbentropun Ber- e ovyet usya, r k" 
~o•Icov:susı .ta>?'aresi ile alelacele aaadelere ve hc~yjle; ı;::;b~- ı: 2 7 Ey lu lde Beriinde Almanya, 
lr ettj•{a ~.ıtmı7 olduğunu istih- bil Almanfya~ı H In da Bel: İtalya ve Japonya aralında bir aa-

\Villi!rnnı aoylemittir. Norveç ae en ve o alnarı • esna- keri ittifak palttı imzalanmıttır. Pak.-
~ly s, Flln R 'bb f ı'ka ve Franıta aaval • d'l . Id ı:.. • • • a, A.l ı entropun - ç d b bıraktı ve bunlar tın metninı netre ı mı'f o u~u ıçın 
~ lllÜııa~nya . ve Japonya arasın- sın a aer eat. . B lık em· bu metinden uzun uzadıya bahaet-
t-rıın da •. Yenı miaıı.lcı So\-yet Rua- olurken kendısı de, a ~ _m ya ıl rnek faydaınzdır. Pakt Sovyetler 
11rıılllct.. ılmdza etmesini temine ça- leketlerile Polonyanın °~ - B" ı·x.·ı ı"çı'n tamamen belelenmedik 

'" O X... C !" 1 burnU Kana- ır ıli J Uıs"nn ilave etmittir. rıaını ve a ıçyay ff k ldu 1 bir oey olmamıotır, zira hak.ikatte 
• 1' ok aponyanın kararı madan almaya :ı:nuva \ o d "." : bir taraftan Almanya, İtalya ve Ja-
llnaı1u:0h tO (A.A) - Domei a- Almanya harbedıyRr ve .•n Ar j ponya Ye diğer taraftan da lngilte-:0" büyük el . v1.~~djiğine ~öre, Ja- küyordu. Sovy~t. usya ıse lar:nı! re ve Amerika arasında esasen mev-
tıbt ~trnelct e çı 1 11ı ngiltered~ ika- man ~aferlefıdn k" jkeyvatop- i cud münaaebetlerin tesbitinden bat-

han J ı~ıye baliğ olmakta bu- luyordu. '1 
1 

sayfa.da) : yet hükumeti üç taraflı bir paktın 

Londra 1 (AA.) - Aaaociuted 
PreMin bildirdiiine gÖre dün gf!ce 
Beriinde harbin batlangıcındanbcrl 
en uzun süren alarm itareti veril -
miştir. Berlin ahatisi bütün gece tam 
bet saat bir çeyrek sığınakta kal -
mıtlardır. Ingiliz tayyareteri Alman 
payitahtı üzeıinde uzunluğun:ı ve 
genitliğine uçmu~lar, aınai hedefleri 
bombardıman f'tmi,lt!rdir. 

Ingiliz tayyareteri bu 
sabah Manştaki üsleri · 
tekrar bombaladılar 

lu eıı 750 k- ~lan ve adedieri tak-ı xahmettız ve e 11 
t\f ı eız i ka bir teY değildir ve yine zira Sov-

tt111~te ~~~:!•rı~ ~a~on8yaya avdet <Devamı ne j yakında im:ra edileceğinden Alman 
(De ~" mı8tır. u davet t- \.. ............................................. _. (Devamı '1 nci sayfada) Londra 1 ( A.A.) - lnııiliz tay-. F nnu ' nci sayfada) yareleri bu ııabah erkenden Man, -

bulan infillkların tiddetinden In -
ransanin m·lrasl Kaybolan çocuk ~~.~~!x:.n~~:t~'!nüı}::!~e aa~~ii~d= 

Al giltere aahillerindeki evler sarsıl -. manya ·1~8 mı,tır. 
Dün mektcblerln.- aiden ilk olali ~ocuklan 

lt 1 
• k •• ı b • k d Kale limanı ve Girine burnuncia-a yan Genç ve ço guze ır a ın ki UZtln menzilli top mevzilerinin 1 n ar as 1 n 1 Id taarruzun hedefini teşkil ettiği an -

ı anası tevkı• f edi i latılmalctadır. Alman üslerinden çı-rn, açacak ? 0 an kan alevler ingiltere sahillerinden 

A.ı K
- d hkemede agwlıyarak: "Anam, babam görülm_elt_t_e _id-i. ___ _ 

lll F a ın ma b. d t A ·k C h · 
1 anya ası b . d.. ek beş çocuklu ır a ama me res mer1 a um ure1s 

-.. a tnak istiyormuş enı dC?lver Bütün kabahat onlarındır, dedi namzedi "Amerika-
... ,. - ver ı er. - d ıçır. .1 hUkO tl 
.. Ver cleuletl -: . Akdeni- k siyahlar giyinmi,tit·. Baeit, fakat a urÇI ma 

Qicl "h • ennın Beş aylık çocuğunu ı>rt~dan yo düzgün bir şiveyle konuımakta~ır. k )(ı diyOr 
iht~l"hrcuları araıında eden gene; bi; ana duR·n hdlı~ey~nd:= Jsticvab için huzurun ., çıkaı•ldı~ı uracayiZ" 

1 Q/ ta • 1 ·ı ittir Ömer kızı u at ısml sulh ceza hak"nııılc macerasını ıöyle Detroit 1 (A.A.) Birleşik 
lo __!la arı ki ":,u kadın, birkaç RÜn t'V\'C ç~- anlatmı,tır: cümhuriyetçi partinin cümhuneisi 

~t .rıdrfl, 30 ( "' ·ı birlilıcte Karamüıselden ~~ - d h b d namı:edi Vendel Willkie, dün bir 
lı·· etbı A.frı''-~n A .. A .. ) -Times ga- cuguvıeelsttnbula gelmittir. Fakat, «- Be:ı, -anl'lm an, a am an 8 • ıı:.. b h"k" s ··ıü b la nutuk irad etmiş ve Sinik bir reJ"im ,... ., .... ,._ .. ! ın aatılebalı ha'-kında mış ~ yanında olmaması burııı- davacıyım ay "' ım. oJ n un -

'"' ··• ıı:.. K • nun 1 b b ld k · d" tavaif ettiği Naziliii şiddetle tenkid 
ı '~te d" e neıretmi~tir. dçocugu d kl rının nazan dil:kBtini ra on ar ·~ t'! o u, yo aa, ~ım ı 

... ı,ıh ... dıvor k~: albtanı . ıt. a Hadise poliee ihbıtr e- kendime Lir yuva kurmuş ve mea'ud etmiştir. f 
"'-Fı h ·• ış 1 • • • ce etrnıt ır. h olmuştum . Beklır bir adamla evlen- Willkie ngltercyi medhü aena et-
lirıd •ok• rrı"lrajetının mümeyyiz c:J'l k yapılan tatbikatta Hu at~n mek üzereydim, iote tam bu sorada mit ve demiştir ki: 
""den Ve rn · kı et erin kuvvetsi7li- ı ere ' yolda ortadan kaldırdıgı 1' b ki b" l ı<Bı" rle•"ı'- Amerı"kada bir Çör,.il ·• arı · u; iılle ._ l yavrusunu ortaya ev ı ve eş çocu u ır ua,- .. K ,. 
•ıra. ı ıstifad re maruz All ma- 1 1 ı tır Fakat, bunun ne su- l b ükörneti kuracağız. ı> 
Allll ıtar11 Ya.~ıtmelc kararıdır. Mı- an aoı;.d~ğ~ tesbit olunama~ıt!.ır. kası çıktı. O, loni metr~ tutmka is-
li h:llYıının In ~lll halyan taıırruzu rcetle kadın belki c.ocu~mıu oıdu!- tiyordu. Adı Bayrnmdı. Anam. bıı
t~hb~" hUcuı"')v,ı tereye tevcih etti· U~nç b lk ı' de onu yolun tenhn bır bam beni dö' d ü ,. r, ,yapmadıkları 
1 .. ili "l!tını hl! d fh .. m e e · • Ancak kalmadı ve nihrıyet 7.orla c adama tll(y etrnek ü ı::ı u aa asına '- .. ' . bırakıverınıştır. • 
tilt~ lltı "'keri h ıere başlanmı~tı. ır.oşesıne ' iri ne de bli.i olarak he- metre• verdiler Sınıdı ondan ıi)Tıl-
~ırıdre hıırb;,..· llm)e kesafetinin ln- ç?.cukb le a m~dığı için, hadise bir dım. Kocamuslı,fapaşada H.ııııdı iıı· 
•tce:, Muasol~n. ~ukaddcratı hak· nuz u udna aı.· alt örtülü kelml'k- minde biriyle yn~ıyorum.» 
... .:ı h ı ._ ınının ı;:ör"" 1 .1 d ğ ' enar per e. Genç kadın, mnhke nede hıçkırn 
·••tk 1 lıı:ıcınd u~ erı e e ı- d • . ""1 - b 1 h" k" V çlrı 1 ... h hİ tahminler }Ürüt- ta ır. • k't( ü iunıumiliğe hıçkıra ag ama•;.ı nş amıştı, ll :ım 

oll ~hh e er vardır. OUn jlCÇ Rvn hı tm ~O !llaıında. sordu: 
entropla Mu .. olini a.,.a- aevkolunan u a • 

Alman!arm dUckU ta)•yare 
zayiata 49, Ingilizierin 

22 ye balig oldu 
Londra 1 (A.A.) - Dil n İngil

tere üzerinde vukubulan muhare -
belerde Almanların kayıbı 49 tay -

reye baliğ olmuştur. Ingilizierin 

Şehrimizdeki bütün ilk okull:ır 
dört aylık bir tatil devresinden 50n· 
ra dün sabah açılarak 940-941 den 
yılı tedriaatınn ba~laır.ışlaı dır. 

Bu yıl illt okulların birinci aınıf
larına 933 doğumlular kaydedilmit
lerdir. Maarif Müôiıi lüğü 9 34 do
ğumlulard'\n bünyeleri milsaid olan~ 
ların birinci aınıflara kaydedilm'!li
ni alakadariara bildırmi~tir. Oıta o
kul ve liseler de bu sabahtan itiba, 
ren açılarak teJrisatt\ batlnmıtlar
dır. 

Dün bütiin ortn okul ve liselerde 
muallim mecliOJi topiMtıları yapıl
mıo, bu tophntıhrd.ı yeni karholar 
muallimlere tebliP. olunmu,, hangi 
muaHimlerin hangi !ltnıflara den 
vereceği teabıt edılmls v~ Maarlf 
Vekili Has-ın Ali Yücf'hn ders yılı
nın batlamasının nıünasebeıile o
kullara gönderdiği tam!ın okunmı•ı· 
tur. 

Birkaç RÜn evvel Ankaraya gide
rek orta ~ ~drii!at kadroları halekın
da Vekfılet~e temaslntda bulunan 
ve evvelki gün ~t-hrimiu d önen 
Maarif Müd il cü Tevfik Kut, y~ııi 
ders yılı baçınd"l t ~tunbulun tnlc.•be, 
munllim u . okul va7.ivetleri hakkın
da k endisite görüecn bir muharriri
mize r;u ızııhntı vermiştir: 

- lsıanbuld .ı bu yıl ~mdiy ... ka
dar resmi ilk mektebleıin birinci ııı
nırlarına 1 3. 72 5. resnıi ve 

Maarif Vekilinin 
ana ve babalara 

hi tabesi 
"Çocufiu terbiye 

vazifesinde bize 
yard•m edin 1, 

((Evlerinizin hayatını ço • 
cuğıınuzun va~iyetine gö. w.ı.ır·.ı••.:ı·• .. :ı.;• 

r• tanzim etmeli, ona ho • 
cayı ve mektebi hürmete 
layık bir varlık olaTak la
nıtmalı, likri hayatla bir· 
likte it hayatını da aev -
dirmeli ve hiçbir %aman 
çocuğun geri kalmıt olan 
•eviyeaınr miidalaa va • 
%:iyetine geçmemelisin i~.» 

( Yazısım UçUncU 
fada bulacaksınlZ) 



2 Sayfa 

Hergün 
Ame~ika har be 
Girecek mi? 

Yazan: Muhittin Birıeıa 

B u dünya ahvnlinin ne olacc
ğı hakkında, knt"i ve keskın 

hükümler verenlerin cesaretlerine 
hayran ol:namak k bil değildır. Ga-
2eteci olarak. devlet adamı olnrak, 
nleliıde h:ı\k olarıı.k - ve, i:ıteraeniz. 
dünyanın bugünkü i§leıinı ellerinde 
tutnn be, on kişidf"n biri olaıa~! • 
her kim, yarın hı:ık\:ında bir hüküm 
'\•eriyorsa. emin olunuz ki. nihayet 
kendi içindeki «(3-hsi duygusun:.ı » 
eö.«lüyor. Yarımı aid işl~r, o kadar 
lcaranlık, o ı.a-iar karışık, o kadar, 
bizim bilgi ve h~ııb makinderimize 
eığmaz şeylerdiT ki bu:1lann arllsm
da oturup, sırf kafıı kuvvetile yarını 
ke§fctmenin mürı1kiin olabileceğini 
zannctmiyorum. 

Dün için doğru olan bu özler, 
bugün için daha t;ok doğrudur. Vrı
kıB. en hüytik devlet adamından, 
en küçük hal~ mümes!ıilint-, had:a~-
lerle en yakın alilkadar olan millet
ten bunlaro r.·:ı uzak bulunan millete 
kadar herkes ukendmne göteıı bir 
fikir aahibidir. Bu çaptaki büyük 
hadiseler bu nevi tezahürler yap
maktan, vani l:ıerk~,. bir fikir telkin 
etmekten lıili kalamaz. Fakat, bu 
fikirler, bugün için nihayet bir cduy· 
gu fikir» dir. Halbuki duyeul r bi
zim içimizde -doğan, ornda ynşayan 
ve orada ölen ~,.ylerdir. Haclıs .. Jer 
is~. bizim benliğimizin hnıicinde. 

erz üzerinde, kuvvetler arıı.atnda c.e
reyan eder. Beninn \fohj,. ktif n ola-
rak ölçüp «şöyle olocaktırlı> diye 
kesip atmaya imkan bulunaınıu. 
Hadiseler öylerken biz «dinlemek
le>>, yani görmek1t! mül:.:elld oluruz. 

* 
Amen"ka harbe gir~ek mi? Bir 

"aç gündenbe-i herkes kendi kendi
l ine bu sun1i s•>ruyor: büh&e ı. ü
çüzlü Mihverin aon l'IIJı~ı -tıekilden 

1onra bu ınuammayı haiJ<>bnek için 
uğraMnlnr çoğaldı. Heıkeı.in kendi 
kendisine merakla sorduğu bu sualı 
ben de çoktanberi kendi kendime 
1oruyor ve l.afcımdcın flJ cevabı alı
)'Ordum: Amerikanın harbe girmrni 
ihtimali, gırmcmesim: nisbetle çok 
kuvvetlidir. Fakat, r.ıutl.ıka girece
~ likrini kr.st:rip atacak bir ceaarete 
aahib değffim. 

Okuyucubnrn:n meraklarını iza
leye ynrdıln etmek için beni bu tar;ı
dn dütündü •en scbeblf'ri izah ede
)'im: 

914 hnrbin,., Ameıika ,,hlıınnun 
bir talwn yübek duygulu, hüyiik 
Ideaili keiimeleril·! pıirmı;ti . Faknt, 
ldı:al bakımından aıfır bir nr•hce ile 
çıktığı ve buna dıı. koli\ylıkln rll7ı 
olduğu için, nsıl st-behin söylenen 
sözlerin hnricind~ bulunduğuna 

hükmetmckte hata yoktur. Bu asıl 
1ebebi ise, seul"ler ~eçtıkten aonre., 
Fransadaki Amerik'\ ord\.':$Unun er
kanıharbiye reisi. yazdığı bir kitah-
da, kısaca w.: açıkça eö~ lrdi· •Ame
rika harb:: Morgan banl:alaı:- grupu
nun Avrupnda'lci alacaklarını kur· 
tarmak için girdi)) dedi. Filhnkikl'l, 
Amerikanın. kendi irızMile temi'l 
ettiği znfe:de~ elde etrii!i yegane 
müsbet netice, bo nlncaklann - na
zari olarakl - t.-ınininden ibaret ol· 
duğu d m:ılumdur. Şu hald~. o 

hareketi idare edt'n erkfinıhıırb rei
ainin ııöylediği d~ğyudur. 

Bu defa Amerika Avrupaya borç 
vermiyor. Acaba, bundan, barbe gir 
mİyccek net.icaini ç-ıh rabilir miyiz) 
Hayır. Çünkü bu dcfak: muharebe, 
bir alacak. verecek davası değildir; 
ondan deh~ detin ffi("!!elel~le nlii
kadardır. Bu defıı., Mihver ve onun
In birlikte Japonya, dünyanın bü· 
tün maliye ve lktısad nizamnıa \.nr-
p, fiilen harb cıçm~ vaziyrttedir. 
Demek ki, bngijnkü davada Amt'ri
l:nnın alakadar olduğu bahis, :ade 
5ennayenin küçiik bir ka:ıancını:ı 
ınyat ve memRu d,.ril bizzat Sı:r 
naye denilen ş,.virı sı·Linıetidir. E 
ier, üçü:r.lü Mihverin istdiği oluna, 
ıalen saltnnl'lt merkezini t\ew-Y or ka 
klebniş b.ı~onn:ı ~n büyük dünya 

mparatoru hnEmetlu St'rmaye de; 
tral Karolun akıbc·tine uiinyacak
ırl 

* Bu heaabn göre. istese de isteme
de, Arnerikı-nın haıbe ş:irmesi 

eab eder ve gidi1 le onu göııtCTir 

arzdadır. Fakat, ((girecek!» tar
'lnda bir kesip atmaya irr.knn olıı

nnz. Çünkü, hadi el(•r o kadar karı
;ık, bunlann içinde bıfı:ı.-nızn vazıh 
ıir ufuk ternin edecek m lurnlar o 

nz ve mt'çhullcr de o kadar 
ki, bu yaziyette, kendi ken-

j ine hürmet etmesini bilen hrr l)b
ma:ıtık, meçhul jçln genit bir 

rdurl 
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Resimli Makale: Tarih bir kuvvet kaynağıdır 
Sözün k ıs ası - .. ·-

Ramazan geliyor 
\ E. Ekrem Tala ...) 

Y arın, ya.hud öbür gün mübaf81 
Ramazan gelip çatıyor. es'ki 

den bu ayın ba.şl~eını tayin eds%l 
fen de~il ŞeyhislAm kapısının bu ll 
için 8TU'dıitı üç ~ ~a göz toyııt' 
bir takım herl!lerdi. 

Ç<ık deta., bn,kala.n.ndan tetJ.k dııf· 
rn~a.k parayı ceblne indınneJ 
mnksadDe, bunlardan biri, ıuıkiıd 
vakt.inden evvel k~a koşıı. gelir: 
-Ayı gördüm! derdi. Ve keru11 gl

bflerden iki tane de §ahlde, sözüniill 
sıdkını teyid ettirerek caizesini aııt, 
giderdi. 
Şimdi öyle §eyler yok. Dlyanet işleri 

reisli~i, mübarek ay ve günlerin W' 
ylnlni fennin şnşmıya.n ve aldatmı
yan hesııblarınn Jst.i.nad ettiriyor. 

Bir Fransız muhnrrlrl ~u cümlelert yaZIDl§f.ır; Fransız muharrlrlnin müta!ensı Fnuısa için olduğu kadar bütün mU _ 

Ramazan, an'a.nelerimize göre, et· 
serıyetfmiz tarafındım dalma menl
nunlyetıe, sevinçle k.ıırşılanan bir cı1· 
dır. Hayat §artl.nn çok büyük :lstih1" 
lelerc $adıtı, acı hnkikat, maışeı 

- ııHerkes söyledi ve yazdı, ki Fransızlarm esaslı zatıarın,dan biri leUer için de dol:'l'Udor. Zira çok uzak ve ~ yakın tarihin bütün safha-
içlerinden QO~un kendı t::uihlerinl, güzel, büyük tarihlerini bUmemeleri lannı bilen millet, yükselme ve alçalma devrelerını bütün teferrüatile 
olmuştur. Fakat nasıl bileceklerdli' Mektebe giden çocuk tarihin 1789 da hatırda tutan mUlct daima kuvvetıı olm~tur., zlm m.a.z!nln tecrübelerin-

hususunda tnth hiilyalnnn yerlne 
paktan kaim oldulu hnlde, el'an JUY 

büyük ihtfl6.11e ba'ladıgmı ~renlyordu. Ondan evvel e.saret, açlık ve den istifade etml§, an'a.nelerinde kuvvet btılm~tur. iddianın en büyük 
setalet vardı, hürriyet, şerl:'f, refah sonra. geldl.:t delili beş nsır iŞgal nltındıı. kaldıktan sonra istlklftle b.Vl.IŞan mmetıerdlr. -mazanm bereketine iman e~ olall-·······Q····· ... ·;rk··········-···Q····· .. ·Q·······fDitifE~---·fji(fjjj······~m\?3 LA\~ ii;;········-·--· 

te ~ · 
larmuz bulunur. Bunlar, o ıbereketlD 
kendilerine neye mal oldu~u cıJ1' 
cak bayramdan sonra, bakkal ne bC• 
sab görürlten anlarlar da. gene ısııı.Jı 
olmazlar. 

Tuveyleye 
Iran ph lanndan Fet ha U, eeki 

devrin eultanlan gibi 1iir meraklısı 
idi. Sarayında birçok pirler besler, 
onlarla mü~aerede bulunur, ve her 
eeferinde kendi ynı:dığı şiirleri oku
maktan zevk alırdı. 

Bir gün melikü§şÜıırnsını huzu
runa kabul etti, v~ ona o gece yaz
mış olduğu bir şiirini uzatarak: 

- Bak bakalım, dedi. Bunu oa
aıl bulacaksın) 

Gönlündelti aa.n· at atkını hiç bir 
şeye değişemiyen ve bu yolda icab 
ederse ke1Iesini bile verrneğe hazır 
bulunan ~Sir, 1iiri okudu. Yüzünü 
buruşturdu, ve eseri uluorta ten -
lı:ide başladı. Bunu gören Fethali 
şah fena halde köpürdG, mabeynci
sini çağırarak: 

- Almız. f!1 miskin, bunağı 
crtuveyle» ( 1 ) y~ atınız •. dedi. Ara
dan bir müddet geçti. Hiddcti ta
hanesi ( ~ ) yalışan Fethali ph, 
MeliküMiiarayı tekrar huzur.ın ça
ğırttı, ve onıı. yeni bir 'iirini verdi. 

San'atkar ~iri dikkatle gözdt-n 
geçirdi. Engin bir saygı jestile kağı
dı şaha uzattı, ve geri geri yüril -
rneğe bnııladı. 

Fetholi tah hayr?.tle 1ordu: 
-Ne o~ .• Böyle nerf"ye) 
Zarif Meliküoşüarn sükunetle ce

vab Yerdi: 
- Tuvey)eye tahiml .. 

Bernard Shaw 
ve balo 

Bemard Shaw"u cemiyeti hay
riye menfaatine verilen bir baloya 
çağırdılar. 7...arif ve hieivci edib, ge
celeyin erken yatmnk itiyadını bo
zar k, davet edenlerin gönlünü kır
roadı ve baloya gitti. Gece yan ına 
doğru bir aralık, tnhsınd:l bütün çir
kinlikleri toplıye.n kara kuru, gayet 
sısk bir genç Ingiliz kızile <lanse -
derken, genç kız heyecanındnn pem 
bde~rek edibe: 

- Ah üstad. benim jçin ne bü
yük. ne bulunmaz, epiz bir aaadet
tir iki, bu gece sizin gibi dünyanın 
en büyük ıoöhret1~rinden yüksek bir 
üstad, kıymeti ö!çiilemiyen bir var
lık ile dansetmek mazhariyeline u
laşmış bulunuyorum •• dedi. 

IriAndalı edib hafifçe gülümaedi. 
Daima yan aralık duran aol gözü
nü biraz daha kapadı Yo genç kızın 
kulağına: 

- Bundan daha tabii n~ olabi -
lir ki... Mi ... Zinı, cemiyeti hayri
ve balosunda bulunuyoruz... diye 
fısıldadı. 

Hahambaş1n1n 
cevabi 

Ingilteredeki musevilerin haham
(Devamı 4 üncü sayfada) 

(1) Tuveyle-Ahır. 

n V an •• o •• 

Babadan kalma. antik& kılıcını .s&
t.arnk para.slle Ramazanlık erza.k dl1-
zen adamın otıu, evlerinin kap!Sln • 
dan !çeriye giren sandık sandlk re • 
çellerf. ka.r:evı kazevi plrinçleri, dcst' 
deste gilll~rı görünce: 

- Baba! Şu .Ramazan ne bereketli 
aydır, deı!U m l? diye sormuş. Bnba61 

. ~: 
- 19 - Ingllizdi. Vcdad yru}da bir erkek da- dim. Her iş h:wrdı, parn d& artık su-

Vedadın mizacını te~rlh etmiŞ ol- ha k:üçuk bir m çocukları varclı. Er- yunu çekmiş ve bizi anc:ı.k İstanbula - Onu benden değil, IJU duvardall 
mak için anlatmak isterim; ben esa- kek çocuklarının _ 'kısaca Alec diye kadar götürebilecek bir raddeye :in - giden Ziilliknrdan aorı cevabını ver• 
sen çocukların terbiyesinde dayalt u.- ça~ırıldıkları pek zeki, pek .h~ bir mlşdi, nihayet Muammer ve çocukla- miş. 
suHinün mü!ld olmaktan ziyade mu- çocuk - odasını Veelada hasrctmeğe rını öperek, dostlam veda' ederek Rnmnzana dair Folklorumuzda dSY 
zır oldu~una kanl'im. Aciz kalmadık- muvafo.kat et<iiler. Temiz evlerinde Lnusanne...dan hareket et<ilk. ha ne lfı.tlf fıkralar vardır! 
ça., naslha.tin, ıta.vslyenJ"-' tekdirln bir piyano vardı. Analan çıocııklarUe Burada rıc'ı .blr naza.~ıa Vedadın Bunların hiç birinde. mağferet aY" 
!A.'ide vermedi~ine kn'il almndıkçıı zaten ingllızce konuşuyordu . Vedad yaz ta'tlli ba.otangıcında ısviçrede be- ruı. kar~ı bir saygısızlık kastı bwuıı• 
dayağa müracaat! pek nadir kullan- Için bu 113anda mümnrese peyda et- raberce yapılan bir cevelAnda.n bab - mn~ en büyfik deiU. hep 0 tıtrıl" 
dım. cNush ~e yola gelmeyeni etme:U m de pek münru;!b bir usul... Kendi sedeceğim. Başlıca e~emmiyet ve~. - ların, en koyu ve şuursuz bir tn ass~ 
tekdir - tekdır ile u.slarunayarun hak- çocutları evde blr delik bulmuş, ora- dıtim vazl!elerden bıri çocuğun ı:or- b n hüküm sUrdil~ü devirlerde uY • 
kı' köte.kdlr. ka'idesine vlüut olmakla ra yatacnkdl. Sonradan ö~reılildi ki gü sahasını ~eniı}letmek ve ona bol d:.Uımuş ve kulaktan kul~a naklc-
beraber son tedbid kullanmak en son - çocuğun bir l'tirafUe - odasının ki. bol seyahat vsilelcrl vermekdl. dilml~ olmasıdır. 
ve en geç hatınma gelir. Vedad hak- ra. bedeli ona 'Verilecek ve onunla Bir çün. karar verdim, onn alarak b tlkt f tin ı1ef 
kınd.& lbütUn hayatmda bu tedblre kendisine elbise yapdıracakmı§. Ye - Territet ve Montreux'yü gösterdik _ Aynca u, n e ve zara e tJ ıı.t 
yalnız, evet, yalnız bir de!'a müra - rnekler pek mugaddi idi, kadının bir den, bir ~yi de oralarda geçirdlk- ~~ ~e ~er ye~de ~tr n:ıı Jm z~il 
ca•a.t etJ:n,j,şdlm. Henüz on y~rında dolabı vardı ki bQfdan nşaA"ı küçük den sonra Ol)erland Bernoı.s tatarlle ~~ ü du u~u ~ ib~t. ~· pel 
Idi, bir para işinden dolayı bana ver- kıı.vanozlarla muhtelif reçelleri muh yola. çıkdık. Lnc des Ountre Cnntorıs h r n~~ :del ~IBe n ı.rlJl' 
d.lti cevnbda hümıete mugayir bir tevi idi. Ö~leden sonra, çay zama - ve eivannı dolaşarak Lucerne..cıe iki ILm 

1 ır. er ' IJt\ 
kelime lst'imal etmı,dl, bu kelimenin nın da bu laıvanozlıı.rdnn blr1 çıkarılır gece kaldık ondan sonra asıl mn k _ M eyhaneler IJeytüllı.ararn. 
ma"nnsııu ı~o bilmeyerek ... El- ve bol tercya~ı ne çocuklar doyuru - aud olan İtalyan İsvi(}re.sine geçmek Piri muğan şeyhülharem.. 
lerini tutmnşdum, birkaç şamarlıt o.. lurdn. Hattfi bu çaylardan birine be- lizere tekrar yol.n çıkdık. En hayret ve Dem in h d ki· 
na vurmuşdum. Bnnn mnte'akib fe- ni de da'vct etdiler. Bu ıki ay Içinde temaşaya ~ayan olan Saint cottard es e, yn u · 
nra.n eden hay.slyet.ı. izzeti nefsl, ya.- ben bir aralık Wlndsor-dan inerek geçldleri idi. Demiryolu inşaatı zeml.- Mescidü rneyhıinede, 
~ud kısa bir kelime ile klbri öyle bir o~ehıy-de bir viDA.ya yerle§dim, her ninde uzun yılların blrikdlrdl~l mu'- Kcibede .. puthanecle, 
amir bulıranma sebeb oldu ki o gün gun Veda.d bana gelir, ı>iyano çalardı . ele kf1 tlnde hAlh bl harika ol- Çağınrem: c.Doıt! Dost!:t 
«Du çocuk için hiç blr uman dayak Bütün vilH'ı. sakinleri benimle bera - eı~ ~yeteb~lndcn lnme;en. bu Alp Diye hicranını l!a.de eylem~Ulf 
ç&-esine müraca'ot o;~nmamaJıdır:t ber onu dinlerler ve bu husust con- :aiJ,arı~~n karnını müte'addld delik- taharnmill edecek kadar olgunlaştn* 
kararını nrm!Jj ve dA. ıma o karara ı cert.:ler bitınce onu ve beni te br lk e- ler 0 arak bir delikden öbür deli~e ı 
sadık kalm~ım. Tekdir hususunda derlerdi. Y • ar. SÖ" 
da her zaman onun hay.slyetinl kır - Bir yandan da ben memlekete dön- girmek için ~ların ynma.c~dan tır- Ramazana ald ~u h~ fıkra ne 
mayacak mu'tedil bir I Isan kUllan _,me k çli.relerini arayordum. Türk ta-~ tttm.ana ~~elen bu geçld- zümii bltirecı®m. • 1 
ma.ğa ihtiyaç hls.o;ederdlın; fakat o lebeden bana yardım edenler vardı . lerı.- g~düz gazlle .- ben de blr~_cl Bekt.a.şiye demt.şler Jd: cEren.ıe! 
gece sekiz on kelime 1le yupılan tekdir Vakt.Ue Rumilinde zabita Işlerinde defa görüyordum. Nihayet bir küçük Ramazan geliyor!:• 
öyle acı. öyle .Kert oldu ki ÇQcuk kol- ısiahat terasına me'mur ?lan muhte- kasabacıkda. Jmdik.tarB dcğ:tlr:rek Lo - - Oel~i varsa., görece~ de ~ı 
tuğun üstüne Meta. yı~ıldı; onu o Ht hey'etde çalı.şını~ bir Itıılynn za _ c~0-ya geç ura. o.stum ve deınJş. 
halde bırnkarak fırladım, misafirler i- blıti, o sırada İtalya konsoloslut n - koy kOJll.lum ~·:mn~ Nurüdldinıiıe _ Neden? Ne yapacaksın? 
min yanına koşdum. Artık onlar ne zifesile Lauını.nne-da bulunuyordu. Bu Ved1ı.dın çocu u ark aşı ~A u a- - Siz tutacaksınız .. Ben de yiyce" 
düşündüler, banu bilmek Istemiyo _ zat konsoloslu.k vnzlfeslle beraber, anııla bnluşduk. Şehri VI golü doya ~imi 
rum; o gecenin ılıatırası bugün bende belki ondan .r:lyade, memleketlerine doya dolaşdık, ild geceyi orada geç! - J;;; J;;; 1 ,.,--
ne acı b1.r te'sir yapıyor, yalnız onu gitmek isteyen Türk gençlerine mu'a. rerek Lngana-ya atıadıt. Burada §e- (._,. l...-kt!~M • L..---alll 
biliyorum. Bütün babalata tavsiye e- venct etmekle .mükellef olmalıydı ki hir ve göl bizi iki gün alakoydu. Artık ~ 
diyorum: oocuklanna. karşı sonradan Fransızların İngilizlerin inadına rağ- avdet edebilirdik ve hep beraber Ltın- :tl' 

' .. ö .. ük. birlerinden Bologna..da kim bUir 
kendilerinde azab do~urncak olan bir men Müdafa'ai Mllllyeye iltlhak et sanne-a u nu tant h d h n vı bJl~ ~ 
h.areketde bulunmıısınla.r. rnek üzere vatana dönmek ipin sabr~ 4te her fırsat düşdükçe çocuğuma ml u anı • yladuku ~-~e a e slnbtr o-

al k 
, "ft k ere zem n o u-....... sonra a.sr 

Vedadın ~ımda k aca ancak tükeneo gençlerin bir taçını yola çı.. imkAn M ireslnde yer g....,.terme • se- tel haline Ura~ edilen eskl blr tonY 
üç, !beş gilnu vardı, Bern~ avdet e- karmak çarc.sinJ 'bulmn.şdn. Bunlar _ yahat etdlrmek, görgfistinii genlşlct- ~ d 1 ek, daha. }~.{edi-
derek derslerine başladı ve tl ynz tfı.'- dan biri _ki sonra genç ~nda -,.efat mok usulüne teba'lyetle artık lıviç - ~~ aingeceı:rer başd ~nra rıa!lot 
tiline kadar o orada ben Laosanne-da eden Harundu _ bana delMet etdi ve reden memlekete dönmek fırsat.ı zu- c - ber •~u-DC ne, . üma.n ~~,.,,.1 Jll h ta . h b n . d tJfad tm k me an~ e, zengın n unegı:r.u...... 1-
.ar da bırkaç kere mu a ere e ik - bu t.onsolo.run telgrana Romaya mfı- hur edince bundan a 1s e e e dolu Floronsa..da iki gün kalarak ıı 

tıfa eyleyere.k ayrı yaşadık. raca'atl üzerine azlınet müsa.'ade.si istedim. Taranto-dan blzl alıp İstan- hayet Romaya atladık. Burada bU iY * · alabildik. Nihayet on dört ay silren bula götürecek olan vapurun h.~re - ztm ve tarih! hayatı nice fı.sarile brııa 
Beme-de bulundakça ingUbıcesinl bir gaybubetden.' tG.rlü tizüntülerle keti ~nüne kadar. oldukça musa'id yaşayan İtalya payitahtını ta.mıırrııl' 

ta'til etmişdik. Bütün dersleri alman. dolu bir tah~ürden sonra vatana bir müddet vardı. Italyayı Mllano - görmek ve anlamak için günlerce (l&

ca olduğundan bu llsan kendil~lnden dönmek. l'ıleye, eve ta.vu~at Jm - dan bQi).ayarak kademe kademe gez~ ğil, aylarea•kalmalı idi; fakat bit1:0 
Uerllyardu. F'ra.narm;ısını da ta'klbe Unı zuhur etml§ oluyordu. Veda.d se- görmek milınkln ol.acatrdı. V~ad bı- oraya tahsis olunabDecek ancak ılJ 
liizum yokdu, o muttasıl kltab okur- vincinden çıldırıyordu. O 3evinçle .r::ı- ~ine.l dera. olarak ItalytıJl goreeekd~ günümüz vardı. Bu kısa zaınnll ~ 
du, bn da. .kUl idi. Benimle muha _ ten kendiBini bir kaç kerre götürdü - Ilk önce Mllano..da kaldık. Eski şehrı havsalasına ımkAn dA.'iresinde çO ~ 
ıbere.sl de türkçesi ,.için müfid bir tee- ıtüm Ce neve-e koşdu, pasaportlarınu. günden güne büyüyerek gen i~ bir §ey'ler sıkıştırarak nihayet Tartı tl 
rübe yerine «eçlyordn. fakat ingiliz- zı yaptırdı, ben de Cook acenteslne çemberle kOliatan yenı mahallelerlle to-ya gidecek ıaı.tara b!.ndlk. 
ce?.. Onun için bir çare !bulmahydı. uğrayarak Taranto-dan İstanbula h:ı... beraber dola,d1k, meş~ur büyiik ki : Jlalld Ziya Upklıgil 
Lausanne..da pek mütevazl' geçinen reket edecek bir vapurda ve oraya llseslnl gördük, orada ltalyanın eski .................................................. .. 
bir da'va vekUini tanıdım Jd ~veesl kadar trende yerlerimlzl te'mln et - ve orta ç~ ev.safını kaybetmemı. ~- TAKVIM 

1 ST ER i NA N, i ST ER iNANMAl Birinciteşrin 

Yurdda umumi yürüyüşü nonnal mecrasında. muhafaza edebilmek için 
biç bir ck.sl~lmfz yoktur. 

Bununla beraber ara sıra gazetelerde ehemmiyetl ikinci, iiç{incü dere
cede bazı endUstri mamulA.tının aznlmıya ibaşla.dJtl haberini okuyoruz. Ve 
kendi lcend!mJze : 

- Niçin? dlye soruyoruz. Banb b:lf}ıyalı henüz ibir yıl oldu. Bu azalma 
neden bu kadar çabuk? 

Bir bilenle .konıışuyordu.k, bah.l:. açıldı ve ltonu.şma sonunda meraknn~ 
zail oldu. 

Bu ~at bi?.e ııunu Etiyledl: 
- Bir vakitler mUhlm Avrupa fabrikalarından mühlm krediler temin 

etmtştim. Mal gelir, bedeli ise 3. 6, g aylık .bazı ahva.lde :Ise ı, 2 hattA 3 
seneilk bonotarla ödenirdl. Bu sayede de depomda kendi semuıyemln belki 
ıo misli mal uu.auı:ıur,oıı . 

Derken blr emir çıktı: 
Gelen malın. kredi ne olsun veya olmasın, tam obedelini Merkez Ban-

1tasına yatırmadıkça konl.şmentoyu alıımaz, malı da çekemez oldum. 
Dikkat ediyor musunuz? 
Avrupa :ı'a~rlkasının ver<lliti krediden kendi ihUyarımızl& istifade ede

miyordum. çaresiz, yalnız kendi sermayemin tarşılayabUeccğl .kadar mal 
gotirmiye başladım ve tıklım tıklım dolu olan depo da ynV4f yavaş onda 
bir derecesine dft~tll. 

Mal niçin ekslldl, ve neden bu ko.dar çabuk? diye 801'uyorsunuz. İ§te 
suıılini.r:in cevabı ... 

Vaktne _\vrupa kredisinden 1stifade etmek imkfl.nlanndnn ne gibi bir 
zaruretıe vazgeçilmiş oldu~nnu bilmiyoruz, yalnız hldlscnin üzerinde 
düşünülmesi icab eden bir m~ele ı.e.,kil etmekte oldu~un.a inanıyoruz. 
fcıkat ey okuyueum: 

Al 

Rumi tene 
1866 ı 

Resmi •ıı• 
1940 

SAU 

Şaban 

29 
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Ve Isi • r 

Maarif V ekilinin ana 
ve babalara hitabesi 

!ı <\nkara 30 - Maarif Vekili Hasan 1 rm ı onların ellerinden alan kötü ve yetleri arayıp tercih etmekle çocuk
su~ l'Uceı bu akşam Ankara radyo - zararlı ddetlerdir. Bunlar - mlsalle- Jarınız için daha emin bir yarm ha
~on<1a talebe velilerine hitaben bır rini .şahsen bilirim ve sizlerin ara - zırlamış olursunuz. Osmanlı devri
b~ıuşnıa yapmıştır. Vekil söze şöyle nızda da benden daha iyisini bilenler nin ulufe yiyicileri gibi üç beş ku-

lnıı.,tır: vardır ki - bir çok gençlerin, ancak ruş .rııaaş alıp dalgacı ve tembel bir 
ıın:- ':urddaşlanm, 1040-41 ders yı - allelerinin servest, mevki ve otori _ hayat sürmek arzusu ile ve sadece 
leb l:tıı·erken öğretmenierimize ve tn- telerinden istifade ile tufeyll olr ha- bu düşünce ile vakit öldüren diplo
b~~ll11ze yeni yılda kendilerinden yata dü.ş:ınelerine sebeb olmuştur. ma dü§künlerine bu imkan hiçbir 
ta e<1~iın hususları hUdirdikten son Evlft.dlannı içki sofrasının veya e- suretle verilmeyecektir ve verilme
el1~·Zinie, mekteblerimlzde okuyan yun masasının yanında bulunduran- melidir. 
tı lnrınuzın ana ve babalarile ko- !ardan, her türlü Uiübali, ncık konuş-j Bizim nnzarımızda hakikatierin 
t~ınnyı, yerinde, faydalı, hatta za- ma ve hareketlere çocuklannı muha-ı ilki şudur: Herkes ve her şey vatan 
li gordfun . tab kılanlardan Türk vicdanının na-ı için. Bu prensipten har~k?t. ~dince, 

Cöyı~rşe~den önce size şu hakıkntl sıl nefret ett~lni söyle~eğe .hacet e~de ve mekteb~e ~etıştırıcı ~e~le 
lls•uYeyırn ki, okul denilen müessese, yoktur. Onların bu ganet uykuların- duşen başlıca vazıfenın, şcfkatlı. tn
te· b n~ aldı!h vnzifeleri, ancak ana dan uyanmalarını d ller im. Buna mu- kat müsaınahasız bir inzibat olduğu 
(ılçu:balardan, aileden ve dah:ı. geniş kabil, obur t.nrafta az çok ısıtabildi- derhal anlaşılır. Seeiye ve irade, bü
tör<l e ~emtyet muhltlnden yardım ~~ tek odasında ç~cuklan sess z ve tün diğer ruhi melekeieı in niizımı 
l!:e t:ğu nisbette ynpabUir. Okulu, dıkkatli çalışırk~n günün ve dış t\le-ı olduğuna ~öre,~ evladlar_ı~ıızı ahlak
llıUsı'fe cemiyetten başka ve ondan min yorgunluklarını ve UziinLülerini lı karakterı saglnm, yıgıt, canını 
~ta:ku tarzetmek başlı başına bir s:ıkln sakın dinlendiren ve bu su - millet ve memleketi uğruna sedndan 
bıııa ır. Maddi ve dış manıısile bir retıe kendi günlük derdieri üstünde 1 ç.ekinmez yetiştirmek, hepimizin ~~
llıuıı Olan okul, haklkatte bütün bir rahat dÜ!iÜnebUmek fırsatını elde e- tı~b.al .huzurunda hesnbın_ı ı:erecegı-
6ebp;{· bütün milli ve insani müna- den bir baba ve onun yanı lıa.şında mızı bır~n .. anut~:ımanız ıktızo.ı eden 
tat• er, bir kelime lle bütün bir ha- huzur ile oturan bir ana bn hal i - kutsal bır odevdır. Çocuklarına kar
tek ~_çocukları yetı.ştlrme vazifesini çinde saadet.ıerin en büyüğüne er - şı yuka.rıdanberi s?yl.ediğim hattı 
tıen -"'lına üzerine almış gibi görü - miş de~n midir? Bilhassa sgbah sa- hareketı kabul ve ıhtıyar eden ana 
lurıi <>kuıdıı, her lsted1~1ni yapan sı- atleri. analnrın çocuklarına ve koca- ~e ~abanın ~~r~~sına. 0 çoc.u~lıı.r, 
lllnu \"e tabtat üstü bir kudret oldu- larına karşı en mühim vazifeleri al- ımtıhaniarın guçluklerınden Ş!~ayet 
tıun 1 ~nnedenler Ç<>k yanılırlar. O - dıkları zamandır. Kendisi uvurken e?er~k . çıkmıyaca~lar, ve bılcnle 
C~ Çın •ben çocuğumu mektcbe ver- çocukları okullarına, kocası tşl~e git-1 bılmıyenın ~.Y~~lacagı ~u anlarda 
b:ı.ı~r \'azitem bittı. diyen ana ve b:ı- ınış olan ana. lçtimai mevkli ne olur- hockl~r.ının .. o1~.une gllmebtcn kurtul
den ' anaiık ve babalık vazifeleri n- sa olsun. servHinln mertebesi ne ka- ma kTnd tur u çare ere aş vurm:ı-
bitincıaru olanlardır. Alle ve okul bir- dar yüksek bulunursa bulunsun ana- yac\~ !~Ir dır. b ki t:ı. . e ı er en e· enen, çocuğun 
t4ti rnamhyan, evlMlarımızı ye- lık vnsfmdan kendlnı mahrum et - . k 1 1 . · . ..d f 
'e••:ıne gayesinde yekdi,;.,erln! kuv _ . .. • . gen a m ış o an sevıyesıııı mu a al\ 

.. "lld!r mış ~emektir. ~rk mıllctı ne kadar vaziy~tine g!"çmek değil, onun drt-
~nu11'd en iki müessese olarak göz- bahtıyardır ki. boyle analar onun. ku: ha yiibek !leviyeyi elde etmeı~i için 

.eıu e bulundurulmalıdırlnr. ca~ında, varııtı :yoklu~una müsavı gereken sebebiere teves~ül etınek 
tın1 enın, ana ve babaların. evlftdla- denecek derecede azdır. Haklkat.te olmalıdır. 
" OYetıştirme hususunda ilk vazife- Tu·· rk ann .. ı ı . L 1 • nı ..., • yuvasının sess z ve ıca- Sözlerimi bitirirke•1 birçtı>~; köy ~-
la.n h arın en yakın yardımcıları o- b ında cefnke.ş ve fedakar korucusu - rimizde, çocuklarını okutma k için 
btr .., OCayı ve mektebl hUrmE'te 11\yık dur. Onları takdis ve tebcU ederim. okul ve hoca bularnıyan aziz va
~ııaıa:l'lık olarak tanımaları ve tanıt- Türk anası, bu söyledlgim vasıflara tandaşlarımı sizlere hatırlııtmalıyım. 
C~ Idır. Analar ve babalar, va tn n- sahlb olmasaydı hepimizin ınukad - Fakat onların da içieri ı ahat ol!lun, 
l~ıncı <>lnrak milletlerlne, devletlerlne, des tanıdı~ımız ve yürekten saydı~ı- Milli Şefimizin büyük bir millet da
lllan e Ya~adıkları cemiyete nasıl i - mız, başımızda görerek saadet duy - vası olarak elinl' aldığı bütün Türk 
~~~tteedlyorlarsa. mllletln, devletin ve du~umuz, kaybettl~imizde matem çcukolarını okutma i,i, bu aene B. 
'e 6 Y~a~kları cemiyetin öz evlft.dı tuttu~umuz ve büyük ve aziz vücud- M. Mecli,imizin ba~arıcı ,.Jinde bu 
11e oy~ lllalı olan hocaya ve mcktebe lar nasıl yetişebillrdl?ıı yıldan itibaren hakikat tiahasma çıl
b':l \'a ece itimad etmelidlrler. Onlar, Vekil bundan sonra tl'mbelli~in mış bulunuyor. Kendime ve size ite-
1lrına rı~arı kötüledlkçe ve çocuk - zararlarını saymıs ve demi~tir ki: niıı yürekle ve tam imnn ile leb~ir 
fılacıııt böyle bir kanantı bilftperva a- - Çocuklar fikri hayat ile bir- edebilirim ki, bütün köylerimi1in o
tttlltıe Ça lllektebin ve hocanın arzu lik te iş hayatını da aevmeli ve işin kullanna kavuııacakları v.1lar artık 
lan şcrt kernale ermesi Için ID.zım o- büyük faziletini, işe inkılab etmiyen uzakta değildir. Evladla;ını gönde
toıt Olrer ve itibar yok olur. Bunlar fikrin hiçbir kıymeti olmıyacağını recek okul bulan bıt.balar ve ancı.lar, 
~al'a Unca da iyi mekteb ve iyi ho- bilmelidirler. Bilmeliyiz ki, diinva- bundan mahrum olanları düşünıo:rek 
~ır n;;.ı olrnaktan, millet mahrum nın içine düttiiğü büyük mücad~le, Türk mektebinin, Türk hocasının 
~ll:tı~ rk an'anesinde hocayn ve - lafla. yaygara ile. dedikodu ill' de- ve Türk maarifinin kadrini ve kıy
ltal'be• Olan itibar ve itimnd hissini ği!, bilgi ile, meleke ile ve işe kalb metini bilmeli ve çocuklarımızın 
ta~l:ı .. ~~ek, milli vasıtıarımızın en olabilecek kudretteki fikirle kar§ıla- terhive vazifesinde bize yardım et-
~. arından birini terketmek o - nabilir. Bir taraftan okula v.iden ço- melidirler. 

lıoyıe ~ cuklarınızı bu diişiincderle besler- Sevgili yurddaşlarım, 
0:ıtııe111 80Ylernekle okulun tenkld e- ken, diğ!"r taraftan tarlada, atölye- Açık öz w· tok sözle ifndeye ça-
~ <loğ esın;, analar ve babaların iyl de, dükkiinda her türlü faydalı ı'- lıştığım ve yüreğimd.!n kopup gelen 

i llo~u bulınadıkları, be~cnmedik- lerde onların çalışmalarına miıni ol- bu düşünceleri milletimiz için sami
~ ~ehtnıarı söylememelerini Istedi- mayınız. Size haber vermeye mec- miyetle çarpan gönüllerinize tevdi 
t •lalti.1 ~.bına asla düşülınemelldir. burum ki, memleketimizde Lüro fa- edivorum. Türk vatanının i~tikbnli 
tUtı'J fk ız okula karşı yapılan her aliyeti istiyen neviden kadroların evladlınımmn elinde, evladlarımı-
nıun ı ayet!, her an dinlemeye, 0- nisbi dolgunluğuna mukabil, yeni zın iııtikbali ise onları veti!!tire:::ekle

~llııa ~Oksanlnrını gidermek husu - ihtiyaçların doğurduğu teknik me,- rin elkrindedir. Bu biivük rne!l'uli
~ıı eh erı görü1müş fikirleri her za- tekierin kadroları çok boştur. Bu yet, vazifelerimizin istiknmetini ta
ıal har e;.nrnlyetıe telfıkki edip der- itibarla işe ve tekniğe giden faıt.li- yi n edici en büyük rehberdir. 

'ca n ltne~:ete geçmeye hazırız. 
1 ll!latı •zi isterim kl, okullarımızın 
~n an eyıadlarımıza olduğu glbl on
lt aı~ka ve babalarına ve okula iÇ
~ ellınun a duyan herkese açıktır. 

12~ll:.ız bı 0lınad:~ınız bir hall, gördü
~ <lecıık r noıt.sanı cemiyet içerisin -
tıı §eıc.ı 1~u halinde ve bir mırıldan
~ll.~an do:e sürükllyecek yerde, do~
le~ lllcıa ruya okulun müdürüne, i
't·itıt!, helllaarır müfettiş ve müdür
t~ ll1Uil1 r V~layettc bizim de en yük
h llıaar~iliınız olan valilere, ba _ 
).ı~ıncıen r teşkilatma ve nihayet 
ı._a:tttr ,. lllUlete kar.şı mes'ul olan 
~t veın ııl' tlirın ı ine müracaat eder ve 
~bıııraın~k~yetlerlnizi onlara söy -

tı.~tı~ıl bundan ~A T .. k ··~ t 
t:ılcı lle k ovnra ur o~re me-
d~~Unu adar faziletli ve fedakar 

r..~tır k~~lat.ını.ş, bunu müteakıb 
t ~tıı ı. 
Uı-1u ıeneı 

~ttı aıaka erı Içinde mekteble her 
eıüe anıtıda ~ 'lc~ı?,. ancak imtihan 
taatı etmek :ı kotu bir şahadetname 
lııet.a arın n aygıısııe yapılmış müra
tttıa 12 Oldu~ kadar faydasız ve kıy -
~tllıaıt Y unu bu vesile ne de ha

'ttı :tla.r \'e erıncıe olur. 
'ta~~:..,ı.erıntn babalar, her şeyden ev
~lidl\lıne Rör hayntını, çocuklarının 
~t'ı ırıer .. e tanzim ve tertib et -• .... n 
tore e·.-ılcıı:ı. anın ve babanın ilk he-
lı( bu tar rını Yet4tırınek oldu~una 
~~~adık~:~ hareket, bir tedak~r
G.ır .., tanzı111 ba~ka kendi yaşayı.ş
to( ~ tarur·}akınundan dn mühim-
t r-aı ıu.ır K~ atın aba · oylerlmizde ve pek 
Gı ()} erlten ~e ~ehirlerlrnlzde erken 
b~11:taıt e-~lkrnak, bir Türk ltlyn
~l•ıı •e:ıırıe;en mevcuddur. Fakat 

111 ları ınıizde vô.ki olan l:ece 
' uzun saatler süren mi-

Maktublar1na imza ita~yan1n Fransadan 
yerine hançer ta!ebleri 

resmi koyan aş1k gittikçe çoğaliyor 
Dün zabıt:ıyn lthiiddeiıımumilik

ten muhavvr.-1 bi• öHimlC' tehdid ha
disesi intikal r: tıniştir. 

Iddiaya göre; Beyoğlunda kü· 
çük Parmakkap•d:ı Ipek sokaj:?ında 
12 sayılı evde: oturan Suphiye adın
da bir kadına s"ln gürltrdt• po~ta 
vaıııtasile lehdict mektuhları gelrne
ğe ba~lamlitır. İmza yeıin~ bir han-

çer resmi koyan mektub sahibi, genç 
kadına .ıteşli bir ifade ile ilanı 
a,ketmekte, hislt-rinin reddı hl\linde 
de onu ölümle tehdid eylemeL:tedir. 

Suphiye yekunu bir hn:vliyı bu
lan bu mektublnr.ı bir müddet si.i
kutla muk<\bele etmi,. fakat döıt 
gün evvel. şııhsuu ve hüviyetini bil
mediği bu adımıdan bu aefer de bir 
telı:;raf almı~tır. 

Bu meçhul a~ık. gönderdiği tel
grafta ge:ıç J..ad n."\ miirhem bir ad
res göstermekte ve 24 :mat içinde 
buraya gelip kendisini görmes:r.! ih
tar eylemektedir. 

Bu vaziyet karşı!ında Suphire 
dün :zabıtaya rniiracaat ederek nıek
tubları ve telgratı ai3kaclnrla~a ver
miııtir. 

Derhal !ıarl'"ket ve faalivett' ııe
çen Emniyet Müdürlü;{i: m.emurfan 
kısa bir tahkiımtı rt"Üteakıh tchdid
kar yazıtarla Suphiyeyi rolıatııız e· 
den cüretkiirı mevdana çıkarardk, 

Kahire, 30 (AA.) - Royter: 
Kahireye gelen haberlere naza

ran İtalya Fransadan gittikçe ağır 
taleblerde bulunmaktadır. 

Suriye Fransız makamiarına son 
yapılan talebler arasında .Ş:ım T rab
lusunun İtalyanlar tarafından deniz 
üssü olarak kullanılma!lı, Fransız 
tayyarelerinin Rodosa gönderilerek 
harbin sonuna kadar orada muhafa
za altında bulundurulmaları, Suriye 
ve Lübnanda iki hava üssünün tah
min edildiğine göre, Haleb ve Ra
yakın terki, polis kuvvetleri ınüsles 
na bütün Fransız kuvvetlerinin ter
hisi vardır. 

Fransız makamlannın tayya;ele
rin Rodosa gönderilmesini reddet
tilderi :zannolunmaktadır. Diğer İ
talyan taleblerinin nasıl karşıhınclı
ğı malum değildir. 

Türkiyenin en büyük ve en 
QCfia mizah mccmuasıdır. 

4 BirlncUeşrin Cuma günü 

Cihan harbine 
doğru .•. 

Dün Almanlar 
43 tayyara 
kaybettiler 

ingilizler "Tehlike 
Mısır ve Akdenizde 
bulunuyor, diyorlar 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
B erlindc, Almanya, İtalya ve 

Japonya arasında aktedilen 
yeni anlaşmanın tam manasiJe bir 
ittifakname olduğu, bu ittifakı im-

Almanlar Londraya dünkü 
180 dördüncü taarruzlarını 

tayyare ile yaptılar 

Taymis'in fikri: «Japonya ve 
Ispanya ancak ağır bir mu. 
vallıakiyet•iztiğe uğradığımız 

zalıyanlar arasında nüfuz mmtaka- Londra 30 CA.A.) - Hava ve cm _ 
takdirde harekete 

geçeceklerdir» 
larının dahi tayin ve tesbitinden ce- niyet neznreUerlnln tebli~l: 
kinilmemi~ bulunmasile sabit ol~ - Düşman bugün İngiltere üzerıne 4 
yor. Bunu 1914 harbinden evvel t.aarruz yapmıştır. Avcılarınıız ve ha- Londra 30 fA.A.) - Reutcr: 
mevcud olan «İttifakı müsellesı, e va müdafaa bataryalarıınız mfıste _ Times gazetesi, Berlın pa}:tına tah-
de benzetrnek miımkiindür. mirren faalıyet go ... termlşlcrdir. sis etti~i bugünkü b~maknlesinde di-

İttifak denilen ve bazı mcmle - Saat 9 a ve 10.15 e dottru yapılan yor ki: 
ketleri muayyen müttefikler etra - Ilk iki taarruz esnasında düşman sa- Bu paktın manası, bundan bir sene 
fında toplıyan nkıdlerin bir ma- hlli Douvres yakınından geçerek 60 evvelki R~. - Alman p.a~tının ın1\nn
matufunaleyhi bulunması kadar ta- kilometre kadar içerıye nüfuz; etını.ş sı kadar guç tayin edilır mahiyette
bii bir şey yoktur. Şu h.llde, Alman- fakat tayyarelerden hıç biri Londra~ dir. 
ya, İtalya, Japonya arasında vü - ya vnramamıştır. Doğu-cenubda. muh Japon büyük elçisi, Londrada ka_ 
cuda getirilen ittifukın bir matufun- telif mevkilere, ezcümle Lcxhill ,.e lıyor. Dı!;er taraftan bu pakt, Ame _ 
aleyhi bulunması tah:i idi. Halhng'e bombalar atılmış ve bu !kı rlka mahfeller1 tarafından bilhassa 

Gerek nlükadar kaynakların ver- şehirde bazı hasarat ve bırkaçı a!;ır Amerika Birleşik devlctler~nc karşı 
dikleri malıimattan, gerek mahtelif olmak üzere yaralılar kaydedilmiş _ nıüteveccLh bulundu~u k(lbul cdil _ 
matbuatın neşriyatından çıkan ne - tir. mektedlr. Esasen Amerika Blrle.şik 
tice şudur: .Bu anlaşma I3irlcşik A- Bir saat kadar sonra oorset sahill devletlerinin mukadderatı ve sempn-
merika ile Ingiltereye karşıdır. üzerinde üçüncü bır tnarruz kayde _ tileri, bizim mukadderatımız ve sem-

y eni blok, daha şimdiden gerek d ilmiştir. Düşman mu ka bU taarrııza patllerimlzle sıkı surette bağlı bu _ 
Avrupa ve Asyad.ı v~ getek Afri- u~ramış ve tayyarelerindcn pek azı lunmaktadır. 

~:d~e~kf1~jd\~0g'\ı~l~~i~_j:Pr~:ıınv; memleket içinde kayda de~cr bir me- Japonyanın şimdilik ihtiyatlı ha_ 

\ 
" safeye nüfuz etmiştir. Bu taarr:uz es- reket edeceği ve bize karşı filllyatta 

f vrupa harbine henüz girmemiş o- nasında bomba atıldığına dair hiçbir 1 d t h ktl b k 
lup girmesi muhtemel bulunan dev- ga~T 05 ane are ere, &.ş a bir 

haber gelmemi.ştir. t ft ğ bi !etleri de istihdaf cylem<"ktedir. Şu ara a a ır r muvaffakiyetsizli!;c 
Dördüncü tnarruz en şlddcUis.i ol- ~ dığ tnkd" d k şekli le muahedede tam bir vu""zuh Uı:;ra ımız ır e ·alkacağı zan-

muştur. Bu taarruz saat 13 den biraz ı bill 
vardır. Bu vesikı:ı, bu fiadesile, bi- no una r. 
. . d d B" 1 'k A sonra ba.şlamıştır. 180 tnyyare Dun- Bazı bakımdan İspanyanın vazı·ye-
nncı erece e ır e~ı mcrikayı gene.ss üzerinden sahill geçerek dahi-
kasdetmekteı.lir. ti, Japonyanın vaziyetlne bcnzemek-

B.Ih h d . b le nüfuz etmişse de taarruza u~ramış tedlı-. İspanya, çok lhtı·yatlı hareket 
ı as-.a mua e enın eşinci ve tiloları Londraya varmadan da -

maddesi le cikidieric Sovyet Rusya ı;ıtılmıştır. etmektedir. Fakat Almar.yn ve İtal _ 
arasındaki münasebatın dos~ane B ya, İspanya üzerinde ağır m:ıddi taz.. ununla beraber bir kaç düşman 
,ek line temas edilmesi ve bu dev - tayyaresi müdafaadan sızarak batı_ yik icra edebilirler. 
!etle bu eserin alakası bulunmeıdı- cenub banliyosuna bir kaç bomba at- Düşmanlarımızın Japonya ve İs _ 
ğının ilan olunması, Sovyet Rusyaya mağa muvaffak olmuştur. Hasar ve panya üzerinde icra ettikleri tazyik 
karşı verilmiş şekli bir teminat ta insanca zayiat varsa da miktarı hak- ikinci plA.nda tehdidler teckU eder 
sayılabilir. Bu ifade, ayni zamanda, " kt,.1da .henüz tafsilat gelınem1 «tir. 'b"d" ç·· k.. b t hd dl antikommitern paktın fiili ibtali de ~ gı 1 ır. un u u e i er ancak 

Saat 17 ye kadar alınan raporlara · · ı· ı ·n d :. addolunabilir. Bütün teminata rağ- umumı vazıye ım z zay.ı a ıgı za -
men Sovyet Rusyanın hadiseleri göre avcılarımız 11 dUşman tayya - man hA.d bir mahlyet alacaktır. Bu 
icab eden ı"htı"mam ve -'ı"kkatle ta- resi cüşürmtişlerdir. . :ı Lo d 30 fA A > ·· zayıflama ise, ancak Inglite re ır.ey _ 
kib eyliyeceg~inde şüph~ yoktur. n ra · · · - Bugun sa::ıt on 

M 
dokuza lcadar alman raporlar bu _ dan muharebesinde bir muva!fakl. 

aamafih ve ~imdilik bu vesika- gun·· ı"n::ı·ıtere ;~zenn· de 43 d~ı,mnn •~· .. ·ıkt h d t kt :: ... .....; .. ye..,ı... en veya u or a şar · n bir 
nın hedefi Birle~ik Amerika olduğu- t . 1 h b ma~lübiyctten do~nbllir. İngl!tercde 
na göre, hadi&atı, bilhass:\, bu z:ıvi- ayyaresın n ta ri tdildi~ini bildir- ı:; ~ 
yeden müşahede l'"tmiye çalışmak mekt~dlr. hiçbir gevşeme aiftıneti yoktur. Do!-
muvafıktır. Esasen Amerikanın ıık- 16 Ingiliz ucısı düşmüşse de sekiz rudan do~ruya bir istilft hA.lA düşü _ 
dine intizar eylediği bu iıtifak, vazi- pilot sa~ ve salimdtr. nülmekte bulunsun veya bulunmasın, 
yete göre onu gafil avlaınnını~tır. İngili:.Jeritı akınları Mısır ve Akdeniz, pek muhtemel ola-
Bunu, daha şimdiden mühim bir is- Londra 30 (A.A.) - Hava neıare- rak, bizi tehdld eden iki tehlikenin 
tikraz verıniye ınuvafakııt etmesin- tinin i:ıtlhb~rat servisi bildiriyor: 
den, Singaoora hıı.rb gemileri ~ön- Bomlıardıman tayyareleri Pazar 
dermesinden ve Japonya iı;in hurda gününü Pazartesiye ba~lıyan gece 
demir ihracını menetmesinden anlı- Magdaburgdeki ~'3raun Kohleıı,. kum 
yabiliriz. İngilter~ye verilen elli des- panyasının 1 ir petrol tasfiye f(.bri -
troyer meselesini ve Aınerıkl'l lesli- kasile depolarına şiddetli bir :hi." c um 
hat proğramının hızlandırılmAsını yaparak yüz kilometreden ;:örülen bir 
bu arada zikreylemek muvafıktır. yangın çıkarmı.şlardır. Bu yangını in-

Acaba bundan, Birleşik Arneri - tilA.klar takib eyleml.ştır. Bombardı -
kanın önümüzdeki haftalar içinde man 3 saat sürmüştür. 
harbe girecegı manasını çıkarmak Bombardıman servisinin di~er tay
doğru olur mu} Bazıları m\ ~ör~ yareleri Stuttgart'da büyük bir ha
evet. vagazl tesisatile manyato ve di~er 

Fakat siyagi hadisderin inki~afa- elektrik teçhizatı imal eden Bosh fnb 
tım takib eylemek itiyadında bulu- rikasınl bombardıman etmişlerdir. 
nnnlar, bu sahad~ işlerin pek kolay Kez.a Leipzlg elvarındaki Bitter!cld 
yüriim~diğini iyi bilirler. ali.iminyom fabrlka.sile Almanyada 

Zira, Ame:ikanm harbe girebil- i:,azı demir yolu merkezlerı bombar _ 
mesi her şeyden evvel Arnerikan in- dırnan edilml.şt!T. 
tihabatının netic~~il~ alakadar bu _ Gece faaliyettf bulunan başka bom 
lunmaktadır. Maamafih hu n~tic~ bardımt.n tuolıın istilt'ı Ilmanları Ü
ne olursa olsun ve seçimde kim ka- zerine yapılmaktil olan tazyiki ida
zanırsa kazan'lın, Herlin palttı Ame- me ederek O.stende, Flesslnt;ue Calll
rikayı bu harbe girmiye mahkum E:P, Boulogne ve Borlcntdeki ıcmi te
etmiştir. cemmüleri ve liman tesisatını bom _ 

.Şu halde: Harb, ilk baıılanğıc-ın- bardırnan etmişlerdir. 
da tahmin edildiği gibi, cihanşümul M~ aah:llerirıde topçu dücllosu 
bir mahiyet nlmnk mecbııriyetinde- Londra, 30 (A.A.) - Uzun 
dir. Ta ki bir mucize. va k' ala ı ın is- men~:illi Ingiliz topları bu t<abnh giln 
tikametini değiştir-.ın ve ahvalin ce- doğmadan evvel Fransız sahilini 
reyanı ak!i bir vt-çh:: al,ın. bombardıman etmi~lerdir. 

Calais limanı rıhtımlarına tam i
sabetler kaydedildıği zannedilmek
tedir. Toplar «ustuktan biraz sonra 
nhtımlarda bir müddet yangınlar 

·····-ıspanya-;···harbe······ 
görülmüştür. girmek istemiyor Almnnlnr bombaıdımana 20 da

(AA.) - Royt!"r kikada 4 ııalvo ile ınukabele etmifMadrid, 30 
ajansından: lerdir. 

Eğer Berlin biikumeti J,panyanın 
yakında harbe ı;tireceğine inanıyor
sa aldanıyor. Buradl\ hakim olan 
mütalea budur ve Sun~rin ziyaretı 
sonunda Beriinde ne~redilmiş olan 
resmi tebliğ ile alı\kadar görünmek
tedir. Pek renbiz olan bu tebliğ. 
bir takım vakRyiin zuhur etmekt~ 
olduğuna rlııir Beriinde dola'lan ha
berlerin esa!tsıılığını göstermekte
dir. Diğer taraftan ltalvan - Al
man - Japon misakı, lsoanyarla 
Mihver devletlerinin tnhmin etmiş 
oldukları co~kunlui(ıı tevlid etme-
miştir. 
İspanya dahiliye nazırı Romada 
Roma 30 (A.A.) - Stefanl ajansın

dan: İspanyol dnhiliye nazırı Scrrane 
Suner yarın sabah sant 10 da Roma
ya gelecek, Villfı. roadnma'da lknmct 
edecektir. 

Roma m::ı.hfcllerinde İsp:ı.nyol na -
zırının İtalyan hükömet ndamlıırlle 

Öğleden evvel u7ıın mcnzilli Al
man topları tekraf" 20 dakika kadar 
rıteş etmişlerrlir. I3ir ki~i ölmüş ve 
birkaç kişi hafif surette yaralanmış
tır. Ingiliz topçusu Alman batarya
brına ate~ açmı'J V'! bu hataı-yalar 
öğleden bh~tz evvel atc~i kcsmiş
lerdir. 

Alman tebJiği 
Berlin. 30 (AA.> -- A!r:ıan or

du ları başkıımandımlığırıın tebliği: 
Londraya ve İngilter~ YP. l-4koç

vada askeri ehcınmiv .. t~ hniz hedef
lere knrşı muknhelc hilmisil hücııın
larına. durmı>nan dev:ım edilmiştir. 
Bu hücumlarda asıl hedefi, Londra 
ve Liverpul te,.ldl etmio;tir. Bu iki 
Rehir, tam filolarm ve 1-,ircok ınün -
fC'rid tayynrelerin hiicumlarına uğ
ramıştır. ~1ühim tahribler \'t' biiyük 
yangınlar. bu i1·! AehirrJ,. liıııan mın
taknlarınd.ıki mühim h,..rJeflcr üze
rindeki •esirleri ~öııtcrıni(tir. 

Cenubi ln<:ilt- rede birçok lim?.n-

en clddisini teşkil eylcmcktec!ır. Bu 
sebebden dolayı, Mısır, İrıgn;z askeri 
~lyasetinln temel taşı olmnlıdır. 

Üç lise:le latince 
tedrisat yapan 

klasik şubeler açılacak 
Ankara, 30 (A.A.) - Mnarif 

V ekiiliğinden tebliğ edilmiştir: 
Maarif Vekilliği 1940/41 dera 

yılından itibaren Ankara erkek lise
si ile İstanbulda Galatasaray ve Ve
fa liselerinde bu liselerin birinci sı
nıflarıpdan itibaren latince tedri:ıat 
yapan birer klasik şul>e açmağ:ı ka
rar vermiştir. Bu şubede edebiyat, 
tarih, yabancı dil, cimna&tik ve as
kerlik dersleri mutad lise program
Iarı müfredatına uygun bulunacak, 
buna mukabil coğrafya, metamatik, 
tabiat bilgisi, fizik v~ kimya dersle
rinde ayrı birer müfredat takib olu
nacaktır. Klasik şubenin esas husu
!!iyeti haftada beş saat latince ted
risatı yapmasıdır. 

Seyhan ve Ceyhan 
Size feyiz getirecek 
7 ILKTEŞRINDE 

60.000 
LİRA 

Adanada çekiliyor 
Sevhan tatar, Ceyhan tatar• 

sa etrafına feyizli bir toprak 
bırakır. Eğer aiz·: n de Adana· 
da 7 llkteırinde te.lihiniz ta • 
ıarsa cehinize 60.000 lira bı -
rakır. İsterseniz bu 60.000 li
raya feyizli bir §ey demeyin: 

man tayyardcri, Brandenburı; eya
Jetine kadar gelrneğe ınuv:\flak ol
muşlarsıı. da Beriine varnmamı~lar" 
dır. Garbi Alınanyada birçok nok
talara bombal.u 1\tılır.ış.a da tı!keı t 
hasarı mucib olmamı,hr. VulLuı:ı w-e
len hasar, !"henmıiyl'hı;rJ ir. ı;unıı 
mukabil, siviller ıuıuırıda ya!"lanan
lar çoktur. 

29 Eylulde, 1 7 lnrıiliı: 
ıle bir nıuhaıtohr 



il Sayfa 
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Hububat fiatlari 
mütemadiyen 

yükseliyor 
Hülrumetiu müstahsi.li korumak 

Dzere buğdav ve arpa mübayaa fi
atlannı munyycn bir miktarda ar· 
tırması neticesi olarak borsada bun
lann fiatlan da yüksdmeğo ba.:ıla
mı§tır. Bu kurann tatbiKinin ilk gün
lerinde boruda buğday azami sa
tttları 8 kurusu bulmu§kt-n, dün en 
Iyi cins sert buğdaylar 8 kuruıı 30 
paradan, yumu~uklnr 8 kurue 1 S 
paradan sa tılmıştır 2 O çavdıulı 
buğdaylar rlu 7 kuru 30 panıdır. 

Buğdaydan başka arpa, çavdar, 
ausnm gibi modde!er CiatlawJda da 
yeniden yüht:lnıe knydedilmi, ve 
antıolar harntetlenmi tir. Arpa 6 ku
nış 5 pnra, çavdAr 5 kuruş 30 para, 
ausam ve keten tohumu 24,5 ku
ru,tur. 

Bu yükselişlerin muhtelif madde
lerde olu•u, yalnız hükur~etin !llltın 
alma fiallnnnı ıutı:masındnn ileri 
aelmediğini nnlatmı\ktadır. 

Haber Cll··h'{ır..:ıı?a göre dı$ pivn
aalardan zahir~ ve hububat Için ye
niden mühim talebler vardır. Alıcı
lar bu madclell"rin ihrncının memnu 
olmasına rıtğm .. n husuı.i lisans alı
nabileceği kaydiyle taleblerde bu
JunmAktndırla:-. Fiat yiikselişiııde 
bu istelder\n de niTiii olduğu anla
tılmRl-t"~·r. 

A'acak yUzUnden 
arkadaşını yarallyan adam 

tevkif edildi 
Fatihte alacak yüzünden !smail 

S.mind~ki art:rtdıı .. ını bu~akla yaralı
yan Salih oğ~.ı Mevlud, dün adli
yeye venlmicı ıre 7 r.ci sorgu hakimi 
kararile te-vkif edilmiştir. 

Kavga esnasında bir 
kadının çocuğu düştü 

Arnbcamiııindc oturan Ayşe ile 
komşusu Sak;ne, dün bir mesdeden 
dolayı so~ıık orta~ında kavgay~ tu
tuşmu~lnr, hu t-snndn kav~aya kan 
tım Ay~enin OHiu tekme ile Sakine
nin karnma vurarak ür, aylık çocu
ğunun dümlrsirıe se-bt-b olmuctur. 
Sakine tedavi l'ltırıa alınmış, hadise 
etrafında · tahkiknta bacıılaıımı•tır. 

Zeh"rlenme arazı gösteren 
iki k"şi hastaneye kaldırıldi 

Beşikta~tn OrtnbP.hçe caddesinde 
46 sayılı ~~~erci dükka.n·nda çal:~an 
Mustafa. dnn bu dükkirın i•nııliıt
hanesinde şekrr kaynalakım malıız
da yanan ml1d<'n kömüriinün tesiri 
le uhirlenrne arazı gösterrneğe baş
lamıştır. 

Kömürden zehirlen..fiği mııayen~ 
netice'linde anb,.ılan M~stafa t~da
'Yi edilmek iızere Beyoğlu hastane
aint' kaldınlmıcıtı•. 

T epebaşındn K uled2ı.ğ a;:>artı:T'a
nının 3 numıırah dairesinde tJturon 
NRim adınd.ı bir çocuk ta baba!ına 
aid bir ilacı 8u diye içmi, ve bu 
yüzden zeh:ftenme aHiimi göstN· 
mi• tir. 

Naim de tedavi t-dilrrek üzere 
Beyo~lı• J.ı,. •• ,. .... .;n .. l--l\1.:1ı·ılml~tır. 

Et naklivatmı belediye 
yapmağa baıladı 

Beledive ııehrin t:t nakliyat i~ni 
fizerine almni(:l karar vermiş Ye bu 
lnum•taki haz• rlıl.rlnrını tamam lamıe
tır. Bu~ündt'n itibaren mezbahadan 
lstnoıbulun mııhtelii semtleıine et 
nakliyatı Belediye vesaitile yapıla
caktır. 

BükreJ büvük elçimiz Valiyi 
ziyaret etti 

Bii h""' hü\ ük elcimiz Hamdullah 
~urıhi Tannö,·er ('lün Bel~diyede 
Vali ve Belcrliv.• Rdsi Lutfi Kırdan 
%ivaret etm"?itir. 

SON POSTA 

• •r aberleri 
Mektebıerin açılmasile .~_uvat~-~kiyetıeri 

t ı k ı b ı kı t gorülen ogretmenler ramvay ar a a a ı aş ı terfi ettirildiler 
Bilhassa sabah, öğle ve akşam üzerieri 
birçok yolcular durak yerlerinde uzun 
müddet beklemek mecburiyelinde kaldılar 

Tramvay hatlımnın bugünkii 1 araba adedi ve gerekse de yolcu a-
§ıutlar dahilind:: devamlı bir y.kil- dedinin fazl,.lığı dotayısile tramvay 
de çalı§abilmesioi ternin maksadile seferleri inthrımını koybetmi' gihi
idare tarafından serviste ~alı§an 3- dir. Mekteble:in kısnıı azamının bu
rnbalardan yüzde ı.;n kadun depo- ~ün bilfiil tedrisnta b l,J.unııt.ı üze
lara çekilmiştir. İdare bu suıetle da- rine bu vaziyeti:ı daha ziyade "1üş
ha az aefer yaparak hatların sa~- külleşeceii a.,lat-llmaktadır. 
lamlığını k:ırumak gayesindedir. Jdare yeni tahnrlclils eden vaziyet 
Yalnız bu 'lnbş yava1 yavaş yapı- üzerine icab eden tedbirleri ala
larak azaltm.\ nisbeti muay}·en bir caktır. 
hadde kadar çıkarılacaktır .İdarenin 
bu tedbirine mukabil mekteblerin Diğer tarnf:an lrı::iltereden ıoipa-
dün açılm.ısı dolayıeile tra:nvay ara- riş edilen otobüslcrin d(! vaziyeti 
balarında istiablarının birka~ miı.li hazıra do1ayısile ~ctirtilememesi 
yolcu taşınmı~tır. Vaziyet, bilhassa yolcu nakliyatınd?.ki ~ü§k~latı yal
sabnh, öğle Vt.: akşam üzerlerı idare· nız tramvaylıuın uzennc yuklernek
edilemiyecek bir hal almı~ ve birçok tedir. İdare bütün güçlükleri ı;tider
yolcular aaatle :ce durak yerlerir>de rnek için jiıtiyncı olan yedrk rnalzr 
beklemek me :':>uriyetinde kalmış- meyi gelİrlebilmek P:ayesi!r birçok 
lnrdır. ldnreni.l zaruri olan bu tcd- firmatarla temaslarda bulunmak
biri üzerine gerek hatlardan &.zalan tadır. 

Bir fabrikayi soyan Bir çocuk sokağa 
. bekçi yakalandi düşüp öldü 
Şişlide bir ipekli mensucat fabri

kasının sahibi bulunan Nobar ad:n
da bir fabrikatör evvelki gün Emni
yet Müdürlüğüne müracaat ederek, 
son bir ay içinde fabıika•ına meçhul 
bir hırsızın dndnl"~ığını ve birer ge
ce fasıla ile müessese&ine ı;::irerek 
şimdiye kadar 5000 lira kıymt-tinde 
ipekli kumaı;l.arını çaldığını söyle
miştir. 

Hadise rtrafında derhal faaliyet~ 
geçen zabıtanm ynptı$i;ı kısa bir tet
kik neticesinde bütün şüphcl~r uzun 
zamandanberi bu fabrikanın ıı:ece 
bekçjliğini yapn:ı Tahsinin ü:zerinde 
toplanmı,, gece bekcisi !ıkı bir ta
kib ve tara~mıd altına alınm.~tır. 

Nihayet evvt-lki ~cce, Lt'kçi Tch
sinin geç vakit rlinde bir takım pa
ketlerle fabrikadan dışarıya çıktığı 
görülmüş, memurlar tarafından giz
lice takib olunmu~tur. 

Bunun Farknırln olmıyan gece 
bekçisi Tah3tn, ellerindt"ki yükle Ni
şantaşına gclmi~. Ernlak caddesi:ı 
deki 8 sayılı Papazyan rı pa ı trmaTJı
nın zemin leetından içeriye girmiştir. 

Bir müddet sonr~ memurlar ta
rafından z<o:min katında bir araştır
me. yapılmı~. fabrikndnn çalındığı 
iddia olunan ipekli kumao;lnrdan 
mühim bir kısmı burada bulunarak 
mü"adere o'unmustur. 

Dün Emnivet Müdürlüğüne geti
rilen gece bekçis• suçunu itiraf et
miştir. 

Tahsine yntakhk t>Uiği anla.,ılan 
Papazyan apartımanı kapıcısı Halil 
de vakalanarak hakkında takibata 
başlanmıstır. 

IY.in 81 bin liralık ihracat 
yapıldı 

Son zamaıılıuda Yunanistana ke 
ten tohumu satışlan fnzlalacıımışttr. 
Dün de bu meıulrkete yeniden 32 
bin liralık keten tohumu satılmıs ve 
bunlar iki Yurıan motörile aevkedil
miştir. 

Aksarayd'l oturan Arif isminde 
birinin 7 y:ışındaki kızı Sabahat, 
pencereden sokuğa bakatken bir
denbire ba3ı dönmüs ve 1 O metre 
irtifadan ~o ka i: ı dii~müstür. 

Ba~ parça!rımın yavıu, kaldıni
dığı Haseki hnstanf'..sinde olmüştür. 
Cesedi muayene eden adiiye tabibi 
Salih Haşim, defninc ruhsat ver
miştir. 

~---------------
Zi!flmetine para geçiren 

bir memur muhakeme edi: di 
Zimmet !uçundan Asliye 8 nci 

ceza mahkemesin~ verilen Defter
darlık muhnkl"mat kalemi rr.uteme
di Asırnın dün muhak('JT!t'Pine ba,
lanmıo ve hakkmda sorgu hakimli
ğince venlf'n tevkif knrorı da infaz 
edilmiştir. Suçlu, aleylıind(·ki iddia
yı Teddetmi~tir. 

Bir motörde bulunan 
kömürler tutuştu 

Kuruçeşme! Tıhtım na bağlı Ömer 
kaplana s.id Mansuru Bahri matö
ründe bulunan nınden kömürlı::ri 
dün birdenbire ateı almıt ve kısa 
bir zamanda büyüyerek motörlin 
ahpb kısımları:la sirayet ctıni~tir. 

Yangından hnbenlnr edilen deniz 
itfaiyesinin miidahnleııil ~ Lir müd
det sonra ateıı söndüriılmüş ve ha
dise etrafında tahkikata ba~lan-
mıştır. 1 

Taki.m, Sıraselviler yolunun 
asfaltlanması iti ihale edildi 

Belediye Takeim, SıraselviJer a
rasındaki yob asfnlt yapmağa ka
rar vermiştir. 

Bu yolun tretuvar ve asfalt ~ose 
in~aatı 5 2 biıı liraya öniimüzdeki 
Perşembe ~ünü ihole t-r!ilr.cektir. 

Kadıköy ve Yeşilköy mıntakn şo
s~lerinin katrnnlcıttırılınB!ı i4i de dün 
1 4 bin liraya mÜtl"ahhicline ihale e
dilmiştir. 

------------------
Askerlik işleri: 

İstanbulun muhtelif aemtlerinde 
yeniden 9 ilk okul açılmıştır. 

Yeni okullaı, Fatih Atpıt:ıamıda 
67 inci okul, Fatih Zincirlikuyucla 
68 nci okul, Beyoğlu Bomontide 
53 üncü okul, Be:iktaş Ortaköyde 
54 üncü okul, Sarıyer Büyükclerede 
55 inci okul, Bakırköyde 5 ind o
kul, Kartal Küçükyalıda 3 üncü yalı 
okulu, Şile Karvan,aray köy okulu, 
Şile Karabeyltde köy okuludur. 

Şehrimizdeki ilk okullnrda mu
vaffakiyetl~ri ı:ör\ilen 16 ÖRretrnen 
başöğretmcnliğ:: terfi ettirilm:§ler
dir. Bu öğretmenler tıunltı.rdır: 

Fatih 12 inci okuldan Naci Gür, 
Kasımpaşa 7 inci okul ba~öğtet
menliğine, Fatih 24 lincü okuldan 
Hasene Ilgaz Fatih 51 inci ok\ll ba~ 
öğretmenliğioe, Fatih 56 ıncı okul· 
dan Hikm~t Aktürk Rnmi S 7 inci 
okul ba~öğretmenliğine, Erninö:ıü 
61 inci okuldall Mustafa Rena E
minönil 66 ıncı okul bafÖğrt>tmen-
liğine, Fati!1 40 ıncı okul öiiretmeni 
Nezihe Tulga, Rami 3) inci okul 
başöğretmcnliğine, Beyoğlu 44 ün-

cü okuldan Nihad Ergüler Bey•·ilu 
5 3 üncü o~~~ ba•öğretmerıliğine, 
Fatih 55 inci okuldan Raif S.>yal 
Fatih 22 \nd okul b:ı~öğrr.tmenliği
ne, Eyüb 31 üncii ;Ik okul,Jan Ab
dülkadir Erdinç Allkırköy S inci o
kul ba~öğretmenliğine , Sl\nyer 
14 üncü okuldan Kemal Bescn Ya
lova merkez okulu başöğrctmenliği-
ne. Sanyer 30 uncu okuldan Mt-s'ud 
Karaoğlu Rumeliknvnğı 41 inci o
kul baııöğretmenlii(int:. Csküdar A
lemdar köy yatılı okuldan Zeki Bo-
rağan Şile ınP.rkez birinci okul ba"
öğretmenli~in~. Eyiib 3 7 inci okul
dan Vahid K u ray Karttti 3 üncü ya-
tı okul ba,öğretmenli1ine, Beyo~lu 
1 inci okuldan Kaplan Vural Şii~ 
Tekkeköy yo.t'lı okul ba~öğ;etmen
liğine, Beykoz Bıl7hnneköy yatı o
kulu öğretmeni Fetahat Catalr:-ğlu 

Şile Tekkeköy yntı okul yarbasöğ
retmenliğine terfi ettirilmiııl<.:rdir. 

Ayrıca iik okul öğretmenleri ara
sında_ rla bazı nakiller yap}lmıştJr. 

Dahiliye Vekili şehir iş1eri 
hakkında izahat atd1 

Dahiliye Vekili f-aik Üztrak dün 
Belediveye ~elerek Vali ve Belediye 
Reisi Lutfi Kırdarla gilrUsrnü~ ve 
muhtf'"lif işhr hakkında Validen in
hat almıstır. 

Birkaç nükte 
(Baştarafı 2 nci sayfacla.) 

başısı doktor Herz, Londra katolik 
piskopoıılnrından kardinnl Bourndn 
pek samimi dostu idi. Bir gün bir 
ziyafette tesndüfen yan yana otu
ran iki din adamı, öteden beriden 
konusurlarken, knrdinal dostuna bir 
muziblik yapmak istedi, ve onun 
domuz eti yemediğini bile bile: 

- Fazı) Üstadım, dedi •. şu nefie 
domuz kızartmasından bir lokmacık 
olsun lutüf buyuracağınızı ne za
man görebilmek aaadetine erişece -
ğim~. 

Katoliklerin asla evlenmedikleti 
malumdur. Hahamba§ı ırkına haa 
bir kurnazlıkla ta~ı gediğine koydu, 
ve: 

- Düi!ün ::zivafetini7de bulun -
du ğu m gün, inşallah 1 cevabını ver-

Roman:,·a ve Bulgaristan zeytin 
almakta devam etm,.lc.tedirler. Yu
goslavya, lsviı;r•:, Ct>k~·n ve f,,·~e 
yapılan satı~i.ırla birlikte dünl:ü ih
racat B 1 bin liravı bulmu!ltur. 

Halkevinde lisan kursları 
Eminönü HPikevinden: Almanca 

kunlarına 14/Birincitr.şrin/Pil7arte
ei ve fransızca L:unılRrına da 1 5 /Bi
rinciteşrin/Snlı günii ba!llanacaktır 
Kaydolmak istiyenl~rin ikiş~r v~i
ka fotografı ilt- Cağalovlundalı.i E
vimiz büroanna müraraatları. 

Şub~ye davet di. İbrahim Hoyi 

Beyof1a AskerJik Şubesfnden: Bey. -;:::===::::::::::::::::::=:::-
o~lu askerlik şubesinde kayıdlı Yd. r ) 
Lv. A~. Hüseyin o~lu ZekJ (16443) \. T 1 Y A T R O l A R 
kendisinden bir hususun tahkiki için - -
Şehzadeb8}Jında Fatih Askerlik Dai • ŞEJJİR TiYATROSU 
resine müracaat etmesini, İstanbul Tepeba.§ı dram kısmında saat 20,30 da 
haricinde ise sarih adresini bildirme- O T E L J, o 
sini rica ederim. Komedi kısmı 

YALI UŞAÖI 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 
Her tarafa otobüs ~min edilmiştir. 

Zayi: Orta Ticaret okulundan al
d~un 1939 senesi tasdiknamesini za
yi etUm, yenisini çı.k.a.rtaca~undan 

eskisi hülı:ilmsüzdUr. 

- Hasan bey siyasi va
zıyet hergün yeni bir 
ınanzara anediyor .• 

... Üçler Ittifakından 
sonra Mlhver devletleri •.• 

... İspanyayı da nrala -
nna alarak bir dörtler 
bloku t.efkil etmek isti • 

Hasan bey - Şunu bu
nu bilmem amma dostum 
ikiler, iiçler, dörtler der. 

ikinci sınıf No. 1%22 
Nü7.bet Ozan 

Gaib· aran1yor 
Zevclm ~clşln Beyazıd ma -

ıbnllesinden Şc.rif o~lu Cemal iki 
sene evvel Kadınhanından ayrı.I _ 
mış ve ~Imdi nerede oldu~u meç. 
hul -bulunmuş oldugundan kendi
sinin veya onu tanıyanlarm adre
sin! bana bildirmelerını insnnlyet 
nnmına rica ederim. 

14 EylUl tarihli 
bilmecemizde kazanani 

14 Eylıll t:ırlhiJ bilmecemizde Tüzün o~lu Basri TüzUn, BursJ 
kazananlan atatıya ,.azıyonu: :ts _ zam mahallesi De~ermen 
tanbulda bulunan okııyuculanrnızın nurnarada Cemll Bolda.z, 
Pazariest, Peqembe &iinlert ö~leden Kabataş llsesi sınıf 9 da H~!Jll 
sonra hediyelerini bluat ldarehane- lıyan. 
Dlhden almalan LAzımdır. Taşra oku. Kokulu sabun 
yqcu!anmmn hediyeleri posta Ue (Son Posta hatırall) 
adreslerine (Önderillr. İstanbul ca~aloiUu orta 

Üç liralık kitab dan 33 Mehrned Fevzi, 
Eskişehir lise sınıf 3-D de 570 nu- tıh 49 uncu ilk okul sınıf 5 

maralı İbrahim. Soyer, İstanbul Aksaray 
Bir Şirley albümii kak 6 nurnarada Lunau 

Eskişehir Çamlıca kız lisesi .ruııf tanbul vera erkek lisesinden 
2/A da Müzehher Okay. aınmer. 

Muhtıra defteri Yuvarlak dünya ka 
ıson Poota hatırahl CSon Postn hatıraıı> 

E~lrdir istasyon şefi Ra~ld Tamer İstanbul Kadıköy 
kızı Snbahnt, Mardin fcra kA.tıbl Re- Attar sokıı.k 18 nurnarnda 
ceb kardeşi Kemal Öz\tan, Afyon Ka- tanbul Kandilli kız lisesi 
rahlsar Namıle Kemal ilk okulu sınıf 387 Jale İzkll, İstanbul 44 
4 de 277 Hayri Koç. okul talebesinden 104 ZUliU 

Mürekkepli kalem · Boya kalemi 
(Son Posta hatıralı) Urfa gazeteler bayU 

İstanhuJ NJ.şanta.şı ikinci kız orta ol!u Sadi Kuçak~~lu, Çoruın 
okulu sınıf 3-.A dan Zehra Oürca.n, ~hvesi müsteciri Nurettin 
istanbul birincı Ilk okul sınıf 5-B de K l'llettm, :n~~Ok 
161 Muamıner, f.st.anbuı Beyazıd Fu- ur~~ ::S e çer 
ad p~a caddesi 2.3 nurnarada !zzet san e 
Alper, İstanbul Bakırk~y kız orta 0• Albüm 
kulu sınıf 2 de OUzin Uluda~. CSon Posta hatıralı) 

Ankara Orhun sokak ~ 
Kurtun dolma kalem Atabarut apartman 11 

<Son Posta hntırah) Erol Pek, EskişP.hlr Muttallb 
ist.an'bul Ticaret llsesi .sınıf 2 de 180 nurnarnda Fn.hri Balkal, 

Bülend Tanyeri, İstanbul Karagtlm. tiklA.l fik okulundan 164 
rük orta okulu sınıf 3-Ede 269 Feh- Nahid Soydan. 
ml, İstanbul Şi~li Hacı Mansur solrole 
14 nurnarada İlhami, İstanbul Fatıh Ayna 

(Son Posta hatıralll 
18 lncl ilk okuı sınıf 5-B de Nlhad İstanbul Cağnlo~lu erkek orta 
Oülseli. 8 İbrahim, İstanbul Yenllt8P1 

Dit fırçası okulu sınıf ı den sabrı. 
CSon Posta hntırnlı) Kitab 

Ankara Altında~ 226 nurnarada K. Henıdek posta tclgraf §eli 
Sertyel, Çorum askerlik I}Ubcsi altın- Şahalıettin Çakar, çanakkale 
da berber Hamdi o~lu Galip Bayrak, jandarma alay komutanı oıtlıl 
Burdur diş tabibi M. Emin oglu Azat, Eskişehir Ülkü Uk okulll 
Ünal. l de 68 u~uz Şenler, Erzuruttl 

Di§ macunu evi karşısı 70 nurnarada 
İzmit şimenditer depo ko.tibi Emin binbaşı kızı Mübeccel. 

Devlet demiryollara va limanlari 
işletmesi umum idaresi iUinlarl 

Muhammen bedeli (430) Ura olan 1000 K~. Mayl sabun (14 
zartesi günü aaat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası 
komisyon tarafından açık ekslltme usulile satın alınacaktır. 

Bu lşe girmek isteyenlerin (32) lira. (25) kuruşluk nıuvnkknt 

ve kanunun tayin etti~i veaalkle birlikte eksiitme günü saatıne 
komisyona mürncaatları Jft.zımdır. 

Bu işe ald §artnameler komisyondan parasız olarak 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
essesesi Müdürlüğünden: 
Bartın deresi batazında Bo~azköy yakınında müesscscce imtiyazı 

m~ olan mıntaka.dan c5000• beş bin ton dolomlt taşı lhracı ve 
bük.te müessesemiz sahasına nakli işi bir müteahhide ihale 
Şartna.melcrle yapılacak mukavelename sureti İstanbuldn sümer 
İstanbul şubesinden Ankara. SUmer Bank Umumi Müdürlü~ü ııcnre~ 
besinden ve Karabfikte müessese mtidürlü~ünden bedelsiz olarak 
bilir. Talib olanların en geç 20.10.1940 tarihinde saat 12 ye kadar 
se müdürlü~ünc tekllflerlnl vermelerı Ufln olunur. 

' Bu ~1~:;~sE SARAY Sineması 
TRADER HORN filmine nazire olarak yapılan O 

mevsimin ilk süper filmi FRANSlZCA SÖZL 

KARA GÜNEŞ 
(STANlEY ve LiViNGSTONE) 

Ş:thcserini takdlın ediyor .• B, ş Rollerde: 

SPENCER TRACY - RICHARD GR 
Bakir ormanlarda, 3 sene mate!Yladlyen ÇHlışılan ve ı 1 rııil' 

yon dolara mnl olun ve btnlerce tigOrunın iştirnkil8 
vUcude ~etirilen ~ 

DONY ANIN EN BÜYÜK MACERA ve SERGÜZEST fll.J 
"-~ dU:ıya sinemalımnda C tty mOddellc göstecilnıiştir. · 

Bu Akşam SU MER Sinemasındi ve· 
İngiliz Kralının mUsnndei mahsusası Jle Ingilteretle ı; d' 

KlKGHAM SANDR1NGHAM ve BALMORAL sar.ıylnrıll 
çcvrilen 

ZAFER SENELERi65ı 
SÜPEH FlLMlNIN J,k irnesi şerefine BÜYÜK GALA su.All ·}t' 
TAMAMEN 'J'Arlıt RiE 'KLl - lNGILI ERENIN MUAZZAl\1 1 

R!Hl SAFHASI BIR ~EHEF VE ZAFER .A~lU 
Baş Rollerflo : 

ANNA NEAGLE ... Kr: .. liçe VİCTORYA Rolünde 
ADOLF Wı\LBROOK .•. Prens ALBERT r.>liindc 
SİR GEDRİC HARTWICK ... Lord PALMERSTON 

BAMIŞ: Bu tilmin 4 sene evvel gti8terllm.Lş olan film ile 



• 
1 Birinciteırin SON POSTA Sayfa 8 

C Bir facian1n senelerce sonra öğrenilen lafsilAti ::J Tarihten 
fikraiar 

1 1 HAcliseler Karpsında ı 
Ferman okunm~yor {İtalia) belionu kutubda cıTozdan du.nı~dan tennan okun - lar ayıya hücum etm~er. Toz 
muyor klh hlkft.yeslni bilen de var - mana katılmış .. ayı avazı çıkt~ı Argoda para 

Eski gümüş yirmi be~liğe lstan- dır, bUmiyen de.. · dar ba~ırmı~: 

nasıl parçalanmıştı? bul külhanileri «Mandll gözü)) adını Bllmlyenler, bilenlerden ö~rensin , - Tilki kardeş hani sende ıcı:m11111 
koyrnuşlardı. Bugün, lııtanbul kül - demeyeyim de bild.l#lm tarzda anlııtn- •ırdı? 
hanilerinin ağzında gümüş liranın yun: Uzaktan ayının sesini duyan 
adı «Atatürkıı, k&ğıd liranın adı cOünün birinde tllkl, ayıya rastgel- cevab vermiş: 
<tÇiftçi», het liralık banknotun adı mlf: - Tozdan dumandan 

Bu facia ile şöhretini, mevkiini, herşeyini aKurdlu», on Uralık banknotun da - Ayı kardeş, demlş, ben sana bir ltunmuyor kil-• 
cKravatll))dır. iyilik edece~im. Jf 

Bir okuyucum: uGeçmiş zaman- ~ cewb vermi§: Genç edlbler: 

kaybeden General Nobile nihayet ağzını açh larda eski paralarımıza nasıl i&mler - İylllk etmek 5enln huyun de~ll - Hele biraz bekleyin, 
takılınıştı ~ » diye soruyor. Hatınrn- dlr amma, bu sefer nasıl oldu bilmem. biz ne eserler verece~lz ... 

1 Otalia) nın düııüp parçalanmaai
d~wı:,temleketimin nefaime reva ııör
rn ,u muamelelere uğrnmaktanaa, ei 
eda de_. buz üzerinde ölme~i tercih 

erdım ••• » 
b· Bu sözleri söyliyen, bundan on 
•~Jis~ne evvel, İtalyada, Sinyör Mus
'lil nıden sonra en çok tanılmııı, ae -
t nıı, olan, meşhur ,imal kutbu kah 
~nıanı General Nobiledir. Bir za -
tn anlar Ulke&nin en büyük kahra -
di~nlarından biri ola ı ak baş tacı e
lt n, sonralan unutulmanın zalim 
~ u~~una atılan General No bile 
d nı 1 Aınerikada, İllinois eysletin
:y e tayyarecilik rnektebinde hocalık 
l apmkata, mühendislik kısmını ida
de etmektedir. Bu vazife)·i de, bun
te.an ~vvelki Papa on birinci Pi'nin 
'tınde elde etmiştir. 

rtı 
1
talia kabili sevk balonunun ııi -

ila kutbunda düfÜp porçalanması (t. RJ:ıı.erallikten atılan, üstelik ken
N'b-e müdafaa hakkı da verilmiyen 
h 0h ıle, . ilk önce ( ltalia) nın bed -
n 1 t akıbetinden babsetrneğe hiç ya
g ll.ışn,tadı. Başka başka rnevzulan 
tn CÇti, Meııhur Norveçli ktışif A -
lukndaı;~~n. tayyaresinde nasıl pilot
i.iı ~thgını, 1926 da Şimal Kutbu 
le :rınden Alnskayn yaptığı sefer -
k rı anlattı. (Amundsen' in, Nobileyi 
~~tarmak için ş:mal Kutbuna uç
ği ~nu ve orada hayatını feda etti-

nı ,.Jbette hatırlarsınız). 
da Nob~le nihayet (!talia) faciasını 

nakıl ve ifşa etti. Bnkınız. nıu•ıl : 
ao - Norge ile yaptığım uçuştan 
ı n~a, faal hayattan çekilebilirdim. 
d';ırn, şöhretim, terelim dillerde 
aa atandı. Vatnndaşlarımın sevgi ve 
kJRısı~a rnazhardım. O Zl\man çe
tek·~~dım, şerelimle mütenasib bir 

' 

1 e huzur ve sükun içinde ya -
1YabT d" ha 1 ır ım. Fakat rnemleketime da-

'"' Yapılacak hizm~tlcrim vardı 
.raPtkl · ftıaJ 1 nnmı kfifi bulmamıştırn. Si-
giıt· kutbunda öğrenilecP.k birçok 
lin ı noktalar kalmıştı. Bunun üze
~rİ d<ltalia) ile ikinci seferimi ha
lıöy~ ırn: Amma, bu ikinci seferin 
'bo le b.ır akibete uğrıyncağını, ve 
di/..e bır felakete düçnr olacağımı 
~Unme . • d' k'"' D-rtıa l mış mıy ım san ·ır.. u~-

lıır 11 arım pek ineafsızca da ... -randı -
ith~ ~leyhime savurduklan çirkin 
kı dnıh~ra karşı bana müdafaa hak-

a ı v~rilmedi s· . 
J ııe aeferi anlatayım. 

cia ~a~a, hiç de en iyi durumun -
ÇQ eg Idi. Fakat Kutba yaklnştık
rtıii~v;ncimiz artıyordu. Üç rnotörü
rtıan Ucu bucağı görünmez buz um
liiy0ına karşı akur bir savlctle gür
larınr' •. gü:Iüyordu. Nihayet Kutub
lıla. uzerıne vardık, muvaffakiyete 

Ylllıştık )) N .. 
tıkt obilenin bundan sonraki anlat-

arına b h ı· «;olt nazaran u ava ıde hava 
iki ~abuk değiştiği için. Nobile Üe 
rı..,ı· Uavininin taııa.-ladıg-ı buzlu a-
""<Ye · · ' Jılanı ınıp hava rasadları yapmak 
rtıak ~.rı suya düşüyor. Kutuba atıl -
bjJ~ uzere Papa Pi tarafından No
~.h e Verilen haç, balondan aşa -
larda at~ lıyor. No bile, yapılan hata
~af ed' ılkini, birinci defa olarak iti-

ıyor: 

l<.i~ ~avanın fenalığından dolayı 
olaca w aya av d et uçuşumuzun güç 
~ıtıda ~.ı.' ı.:e 800 millik uçuş esna -
~ıtrıı:ı:ı b~~~ş rüzgarlnrln karşılaşaca
ıı:"aı lt t• ı dığim için, şimal Arneri -
buı11n ı asından 1200 mil rnesafede 
lııırn,:n Mackenz.ie'ye doğru yol a

Int teklif ettim. Orada daha 

da kalan birkaç ismi kendisine ya- T:tlki anlatmı.ş: Evvelki gün tanıd$m bir kırtaal 
zıp bana da bir tarih aohbeti mev- - Ben bir yerde g{lzel blr b~ bilL. yeciye ~ramıştun. Kırta.slyect ne 
zuu çıktı. yorum, üzümleri fevkalAde, seni ora- DU§urken lA! arasında kA~ıd bu.hra 

Üçüncü Mustafa zamanında Bü- ya götürecetlm; doy& doya üzüm yer- nı, dolma kalem buhranı da 
yük kıt'ada altınlar kt"silmişti: Üze- sJn. " bahs olmuştu: 
rin-de nakş yoktu. tuğrl\ ve yazıların Ayı yüzünü blll'U§turmu~: - Kfi~ıd bulurunu r d tl 
etranna düz veya noktalı ikişer üçer - Bu fşde sayım suyum yok .. derd- Juru; d yo • emiş • 

d 
~· · · ·ı k"l · ti LJ 'ık b siz ba.,ıma derd ml açacaksln? Baıı.ın a a pek paluılı. Hele dolma 

egırmı çızgı er çe ı mış . ı- a u . I!J ıem hiç yok 
altınlara «Aynahıı adını koydu sahibi, ıbizlm ba~a glrdl~imizl görün. · 

1138 d ı f 
. d o" ce üzerimize hücum etsin .. Sen ·>elki Kırtasiyeclden çıktıktan az 

e ran se en esnasın a - ,__ kurtul yolda hele b " b kl ı .. .. Ah d d T b • •T ı· 6.ö.oa.r ursun amma ne olursa « ıraz e ey n:t 
çuncu. me a ın~ e rız., ıf ı• bana olur. ' genç edlblerden birine rıı.stgeldlm: 
ve Erıvanda altın sıkkeler basılmı§- Tilki gillmü . - Müstakbel üstad dedim hanJ 
tı. O zamana kadar paraların ker.a· ~· serler ' ' 
nnda tırtıl yoktu: ilk defa olarak öt~n ~ru tehllke olan yere h iç cev~b verdi: 
bu paralara tırtıl yapıldı. Altınların ~ :uyüm ayı karoe~. Ba~ın B klö-'" 
adı da <ıZincirliıı kaldı ermanı ende... - u ""6'd, mlem ibuhranında 

ı . . h · Ayı 1nanlll1Ş, hlrlltte yola çıkmış _ .ser yazılır mı kil .• 
~kincı Ma mud harb masrafı kar- lar, bab glrm~Ier. Güldüm: 

tılıgı beş kuruşluklar bastınnış, bu Ayı tam fizüm ğ b".,, · 
paralar da ccCihadiyc ıı ismile §Öh • zaman tUkl lle yeme be~ _.~c~~ı - dAnlıujıldl, dedım, ctozdan dQ 
ret kazanmı~tı. Gene sultan M:ıh- gören ba.A sahiblo~unt:·· ~; girdı~ınl ~lan :m fennan okuomuyar kliJ 
rnudun yirmi birinci cülusu vılı mü- e oy eri bllljınn yesı. Çok şükür ki. inanıp dn 

General Nobile kutub seEerinden dönüfle arkada~larile birlikte 
müsaid rüzgar bulabilirdik. laveçli kanı ortadan kalkınca, felfıkete uğ
rasadatı havaiye mütehauısı arl:a - radığımızın dördüncü günü içlerin _ 
daş, bu teklifi ho1 bulmadı, ve Kinıı• de hava raaadları mütehassısı arka
B!ya dönülmesinde ıarar etti. Man- daııımızın da bulunduğu üç kiııililc. 

nasebetile hastırdığı altınla;a c(Ga- toplamı~, ba~ın. e~atmı_ çevirip içeri. nizden gelen olmamıştı. 
· Sa d kl . . • ye girnıı.şler. Tilki, tehlikeyi sezince rJ }J 

zı» ve C( n ı nı ısımlerı londu. kaçıverm.l.ş Kö ını eU t , ... -• 
Üçüncü Mustafa zamanında kc- · Y er erinde .sop:ı. - ı.f~ uuuı. 

silmi~ bir güm!iş para eldt!rı ele aAy 
yüzlün diye dolaştı. lkinci Mu~tafa 
zamanında da ilk d efa olarak bası
lan tuğralı altınlara cıZeri mahbub» 

~gdma a~kın fi gke~~ekkleb blerab.cr, ar- bir kafile yardım temin etmek mak-
a nşın u nnı a u ettım, ve sadile yola düzüld""l 

denildi. bu kabul ediş balonun dü~üp parç:l- Hikayenin buraeuı fearc. ~ . .. 
ı 

. . .. ıan.n en rnu-
nnmasını ıntaç ettı. h" kt d Fak ccZincirliıı altınlardan Mısırda da 

İnsanı kör eden buz ve kar fır - f ıd no akA ır. . at Notbile tara- basıldı. Bunlara da rı Mısır zincirlisin 
tınalan ve sis tııbakalıın arasından ın an .. mes ut geçılmiştir. sveçli ra-.. · · ı · 1 nk K' B d ~ sad mutehassısının dahil bulunduğu yahud «Fındık altını» isimelri ve:il-
auzu ~ı~~ ~a ;ar • ıngs a:a og üç ki;:ilik heyetten iki halyanın, yol- di. Abdülmecidin cülusu münasc -
ru ~o .. • 1 6ooo Ykk~rıyj\d'lru ol- da İsveçliyi yedikleri iddia edilmi" betile basılan yirmi kuruşluk altın 
mh uzkre l d ·Gem. ı. ı: m~- fakat bu iddia is bat olunamamışt~: paraları. halk o ?aman pek bcğendi 
sa ?YI ap ıyor u. emının sıal~rın Kaptan Hariano ve kaptan Lappi ve cıMemduhiye•ı ismi Yerildi. 
asşa_gıbsından uhiç'm,.asınıı emre.lttkım. adında olan bu İtaly•nlar Krassı"n 1\1 kAL• k ı ı b " ~ es u~at ata og arının argo a-

dpıtzk elrgen kaak' ınbe la tmış m. ı.f a- buz kıranı tarafından kurt:ırılmı• - k d k t 1 b' . .. ımın an anş ırı ması uzun ır ış-

ar n mıştı ı. a onun ırtı aını lardı. Bundan sont.(\ ortay t 1 · 
kaybetmekle olduğunu sezdim. Mu- iddialar heyeti seferiye · ~ Nabı.1an tır. . . . _ .. .. b k l reısı o ı e-
aızam Yg~ırnbızın us~u~fu kuz np ak- ye daha fazla itham vesilesi teşkil 
mı~tı. enı aştan ırtı a aznnma eylemi .. ti. 

* 1 k m"dalya 
ıçın yaptığım_ız bütün teşebbüsler Diğ~r taraftan kırmızı çadırda 
fayda vermedı Buz tabal.alarına k 1 b f !Ak d b l Gene a'-'ni kariim soru'-·or: c.Bizde 

d ğ - h" b. • .. 1 . • d k ·a an eş e a etze e e . eşiyorlar- J J 
o ru rnut ış ır surat e ınıyor u • dı. Nihayet bir Jsveç tahl" . t ilk madalya ne zamnn basılmı~tır~ » 

Her üç rnotörün de durdurulmasım yaresi kazazedelerı' bul ısıye ay :_ lık madalya, birinci Mahmud zama-

b 
V k . s·· .. ı b" muo. ve yı d b ı B d agırara emrettım. utun o up ı- yecdc atmı tı Ayn" z d A nın a ası mı§tır. u mn alya rnüs-
1 • 1 • · · d · 1 aman 8 

- 1 ki" d 6 7X44 1 ten er «:a~ıylelker~ ın ı~ın .e. cerke - mundsen eski pilotu ile olan düş _ tati şe ın e ve mi imetre 
van etmı .. tı once gemının ıçı 1 v d 1 v büyüklüg~ünde idi. Agvı:;lı<>ı 12 dir-
-b 1 .. · k d k" .. ' man ıgını, argın ıgını unutarak beş .. 

uz ara çarptı, ar .a o. ı motor arkada~ile birlikte bir Fransız tay _ hem bir buçuk kırattı. Tarihi yok-
parç~la~dı ve orada bulunan arka- yaresine binerek Noblieyi arnmaya tur. Altından basılmuıtır. Bir tara-
daş oldu k b .. d 1 fında tug~ra vardır. Bir tarafında da 

M 
. • . ·ı . d .. çı mı" ve u ugur a ö müı,tü. • 

. uaz:ıam gemımız ı enye ogru Nobile kurtuluşunu şöyle hikaye bir ayeti kerime ynz.ılıdır. 
~ı.r sıçradı, ve burnu huz~ çatpınca, ediyor: Hicri 1168 de, üçüncü Osman za-
tçınde benden baoka yedı arkadaşın N.h t b. - d k manında para basılmı~tı. Bunun 
bulunduğu kontrol dairesi tuzla buz lc.-1 1 ı a~~ ır gun:. ~.:m-ı .a a - hatırası olarak b-:yzi <~eklinde 2 7X 

Id K d" · td · ~· · k' pa ar a mucehhez kuçıık bır tay-h ~· . ~n ımızb ge . ı~dız va ıt, yare göründü. Ve civarımıza kon - 39 milimetre büyiiklüğünde ve. 8 
b eprmmf {~}a eb~ ıhnlde ~u{;ya du. İııveçli bir askeri pilot kontağı dirhem 2 kırat altıdığında bir altın 
ğuraya ıkr ab~l~ış kır b al e a tı - kapamadan çadırımıza geldi. ııHay- madalya basılmı;ıtı. Bir tarafında 
ını, ve a ı ı sev a onun or- d" ı· d d" · 1. 1 d" h ~ b" ( d S"k 

b d 
• · d d"v d" le.' • I ı genera ım e ı .. gıde ım» razı 0 • pa ış-a ın tugraın, ır tara ın a ı -

asının a ıçın e ıger ye ı ışı o - d E 1 . k . d"d d b c· l 1
4 

b ı tl LS 
d 

~ h Id kl d - d··-·· .. ma ım. vve l arkadaşlanmı bıl - eı ce ı e are e ı s nın o u )) 
ugu n e uza ar a vuz ugunu h 1 k d · • "b · I d .. d""k s· d h d . 'd a .. ııa yara ı ar a nşım Coccıonıvi ı aresı yazı ıy ı. 

gor u • ır a a a ne gemı en. r.e ••t•· • · •. 1 d' A k d" d" H 1 1 d 1 d de bu yedi arkadaıtan haber ala - go urmesmı soy c ım. ya. ıre ı. « i a mn a yaslll a ını taşıyan 
d k 

olamaz emjr aldım. Evvcla sizi gö- üçiincü madalyayı da, üçüncü s~-
ma 1 • •• ~· d d" A k d 1 d ı· N 1 J\• ı· 

B 
· .. ha .. 1 ~ k 1 ttir~cegırn e ı. r a aş ar a o - ırn, apo yonun ·ıısın işga ı sıra-

enım aag cagım a, tag o um fı I S ı_ d 1 f kınlmıııtı. Kaptanım Coccioninin bir n~tmn t1~a nı. tut~u ar. tı en merKeze sın a ngiliz donanmasının ransız 
hacağı kırılmış. laveç ıasadatı ha _ ~ e ı, hız)erı . k~rtarmak . ~çın donanmasını Abenk~ yakması 

. .. h d l ıcab eden dırektıflen verm-lıaın» ·· b ·ı b B d 1 vaıye rnute asaısı a yara anmıştı. d d"l K d' k d" _j•• •• "d"' munase etı e astırmıştı. u ma a-

B 1 d tk k ı e ı e.r. en ı en ıme ouoı;un um: ya, altın ve gümü• olnrak iki der~ce 
uz ar arasın a ı anmı!J ·a mı~. ne- B ~ k 1 ı. k B d k 1 "' rede olduğumuzu bilmiyorduk. Der- « acagun, 0 um Ktn • urn a n - Üzerine basılmr~. Mısır seferine i~ti-

ken arkadaşlardan biri, imdad rad- ~m onlara ne fav~a~ olacak» ~e • rak eden Türk ve Ingiliz nskeılerine 
vosunu bütün alıcı ve verici aletle • dım. tayyareye bındırn, ve felaket dağıtılmıştı. Üzerinde <ı · l 80 l » M:la-
rlle birlikte buldu, çıkardı. Fakat sahR•ından uıa'k lastım. di tarihi vardır. 
sadmenin şiddetinden birçok ye•le- H • d M •• l"' f Ahmed Rasim merhum, taTihin-
ri kırılmıştı. Saatlerce uğraştıktan 10 US uman art de (33) kadar Osmanlı madalyası 
sonra makine tamir edildi ve s. o. ve Ingiltera tesbit etmiştir. 
S. imdad işaretlerini vcrml'ğe ha~- R. E. Koçu 
ladık. Bir ara baktım ki, arl..tıdaş - New-Oelhi 30 (A.A.) - Hindis-
lardan bir diğeri, benim önced~n tan mijşlüman birliği re~i Ojiıırıa 
haz.ırladığım imdad torbasını bul - dün fU beyanatta bulunmuştur: 
muş. Bu torbada küçük bir kırmızı Akibetimiz İngilterenin akibetine 
çadır, sıhhi levazımat, ve üç ki~iye bağlı bulunmaktadır. Ingiltereye 
bir hafta kadar yetecek olan «telc.- yardım etmek için son damla lc.ıını
sif edilmişn ~ıda vardı. mıza kadar dökeceğimiz gibi, son 

T .. t.;,.:rni?l.., ;....,..,.t.,,.ı huiTT~flk im- rn,.•,.Jji;jmi? .. Iradar ~ıı vt!rf"ceiiiz. 

halyan Hariciye nazırı 
Roma, 30 (A.A.) - Sldani a

janl!ından~ 
Kont Ciano, beraberinde Alman 

sefiri Von Mackensen olduğu hnlde 
hu •:ıJ.,rıl> P-.-.. •·1'1 pvr:!f't ,.ırni•tir. 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? J 
Elbiseyle duş yapanlar Menedilen şeyi yapmak 
Elbiseyle duş ya- A\1 Amerikada yaz ~ 

panlan hepiniz gördü~ . mevsimini geçir ·• • ' 
n üz mü~ «Görmedik» Ji~ 1 1 rnek için şehirlile _ ..... 
diyecekler pek çok o- f!/J~ ,\ ri!! gittikl':~i bir _,.. L , \ \'\ 
lacak. Onlara görmüş ~\ koyde koylüler, -::::ı--
olduklannı isbnt c;t- bahçe ve tariala - • 
rnek kolaydır. Herhalde Binemaya rın~n şehirl~ler tarafından çiğne 
gitmişler ve sinemada yağmurda lerınden agaçlardnki dalların .... uu•· ...... 

ısiananlan görmüşlerdir. İşte sine- nlmasından bizardırlar. Bi 
malardaki yağmurlar elbiseli kim· tarla ve bnhçelerine, 1cburayn gh 
selerin duş altında ıslanmalarının rnek, burada oturmak, ağaç dnlı 
filme çekilmesinden başka bir §ey değildir. parmak yasaktır>) levhaları asmışla 

Y 
Fakat hiç bir faydasını görmemit 

. ağmurda ısiananların filmleri 
çekileceği zaman stüdyonun yağ- lerdir. Yalnız bir tek köylü bahçe 
mur atelyeSine götürülürler. Orada sinin birkaç tarafımı cıburaya her 
aynen duş tertibatına benziyen ter- kes serbestçe girebilir, oturabilir, 
tibat mevcuddur. Musluk açılır vo ğaçlardan dallar koparabilir ., 
onlar elbiseli oldukları halde bu lcvl}alar asrnıııtır. Menedilen vrort .. Tıııll•• 
du~lar altında ıslanır, yukanda söy- herlces girdiği halde bu 
!ediğimiz gibi elbiseyle du~ yaprnı~ bahçesine ne giren, ne de bir a 
olurlar. tan bir dal kopnran olmu!ltur ·········--··_..... .............................................................................. · .. . 

Bay t:B . D.~ ye: 
- Hayır, mes'ul olmazsınız, sunl 

karşısında da kalmazsınız. Evvel!l. 
nlknhınw yaptırtınız, sonra ebcnin 
imza edece~i U~ıdla nüfus ldare.slne 
müracaat ediniz. Çocuıtun tescil mu
nmelesinl yaparlar. Yalnız vakit te -
çirmemek lA.zun. 

Bay cH. K• ya: 
- VAkı~ biraz ara.şUrılınca, yeni 

kurulan her yuva bir chr.yat şirketb 
demektir, fakat görüyorum ki, siz bu 
şirketi pek ct.üccart ca kabul ediyor
sunuz. Taleblerinizin karşı tnra:! üze
rinde çok fena tesir yapmıı.sından 
korkarım. Blraz mutedU, biraz uysnl 
olunuz, sonra da bu ~ın hallini ane. 
nizden veya dostlarınızdan birine bı
rakınız. ... 

Edremidde Bayan cB. B .• ye: 

Masraf edilecek zaman deiildır 
oluruna bağlayınız. Bugün arttırıla 
cak en küçük bir parn ynnnın mn 
him blr sermayesine esas teşkil 
bilir. 

Bay eŞ. İ.ıı ye: 
- Sizde bütün ömrünü 

şehirde geçirmiş bir adamın 
sine uzun görünen bir seyahat ıu••o.~• 
sinde duyduh üzüntüyil Q'ÖıriivnTc:ımı• 

Fakat bir defa trene blndi~in iz za 
man o üzüntü dcrhal kesilecek, 
ne meraklı bir romanın kes •• uı:ı::nııliJ 
sayfaları kaim olacaktır. 

haklı buluyorum. Üç beş sene göz 
çıhp kapaomeaya kadar geçer. Ge 
lecek senelerln rahatını şimdiden 
min etmek ~in bu muvnkknt 
~ı göze almalısınız. 

bir bir, bütün tafsilatile anla•u. 
«<So p ~oıta1> nın edebi telrikası: ( 4 nım, kalktı, ~iyinmede:ı onların ya

nına indi. Hafize kadın dı~arıya çık
mı~tı. Fır!!atı kaçırmıyan anne, kızı
na sordu: 

Müjganın :ı;ine ansızın bir ''es -
vese anz oluvermişti. 

- Niçin !oruyorsunuz bunları, 
anneciğim) 

Genç kadın bezgin bir tavır ta
kındı. 

- Hangi birini söyleyim, anne~ 
Yılan hikayesi. 

Şehime Hanım onun sözümi 
rneksizin sonuna kadar hayret!.: 
leıni~ti. Gözleri dolu dolu ol UJ!YJl!:!!l A_ 

Yazan: Ercumend Ekrem Talu 
~....._Dur h 1 'b· ftıaııJa 

1 
c e, baknlırn. Her §ey, 

ır eey an aşılır. Sen, bu gece ona 
ııçrna d ....._ Y a ... 

lo:ı:u . ok 1 D ı· . . ., A ~ . ıle c ı mıyım r yag1nın 

~inı, h~o;uP.un .türeğini z .. hirler 
ıı, in,all~h Sabnh olsun, hayır ol
..._~ ı 

~t}te çık n de fena oldum. Biraz kah 
....._ aYırn bari. 

d, ·· Peki · ~~~~Yle. ai Rıt. Lakin acık otm 
ı olma r de bnhane icad et ki 

Bir aın. 
~t aı •onr d • 

~ koYuiJ ~ ll, nynı odada, soh-\,u ar. Mii;ganın hal 'V«' 

llııına Rr-l~n feliıke• ten 

ma, zoraki. Her ikisinin de tasalı ol
duğu besbelli idi. 

Derken, Ihrahim Efendi, biri!ile 
görüşecek bir hi olduğunu bahane 
ederek sokağıı çıkb. Kadınlar da gi
dip yattılar. 

O gece, tnbiatile, Şt"hime Hanımı 
uyku tutmadı. Sabaha kadar yata -
ğında döndü, durdu. Miijganın kıl 
kadar kababati olmadığına kani bu
lunmakla beraber, içinde de ufak 
bir korku yok değildi. Olur a: ln -
ean hali bul Kimi, kimscsi olmıyan 
genç bir kadın günün birinde §ey -
tana uyar mı, uyar. 

- Kuzuml Kocanla aranızda ne 
var~ 

BöYle bir suali hııyr~tle karşılı -
yan Müjgan, omuzlarını kaldırıp, 
dudaklarını bükerek cevab verdi: 

-Hiç! 
- Kavga, falan, etmediniz mi? 
-Ne vakit) 
- Siz yola çıkmadan önce .. ya-

hud ki daha evvel. 
Müjgan. Besime Hanımın öldü

ğü akşamki vak'avı hatırladı ise de. 
söylerneğe lüzum görmedi. 

- Havır 1 dedi. 
- Saimin "ana muamelesi nasıl~ 
- fyi, hatta, geleceğimize yakın 

daha da iyileşti. 
- Seni buraya niçin yolladı, du

rup dururken~ 
- Yoruldun, üzüldiin, znyıfla -

dın. dedi. Anneni de göreceiin ~el-

Şehime hanım: «Acaba söyle • 
yim mi, söylerneyim mı :• Jl diye te
rt"<ldiid ediyordu. Nihayf't: (CNasıl 
olsa, önünde sonunda öğremcek 
değil mi? ıı diye düşündü, '\'e: 

- Herhalde, arnnızdıı bir şey 
geçmiş olacalt ki.. mukadd~me!ini 
yaptı. 

- Vallah, geçmedil Fa:ıcat sizin 
dilinizin altında lıir ııey var. anne. 

- Var, yal I Ierif ~eni bo!mmışl 
Gene kadının kılı bile kıpırda -

madı. Sadece sordu: 
Bo~amış mı) Ne biliyorsu -

nuz? 
Ihrahim Ef-:ndiye gönderdiği 

mektub bos kağıdın imiş. 
- Boo kağıdım mı) 
-Evet. 

- Tuhaf şeyi Bunu dn yaptı, ha? 
Bu sözlerdo ufak bir itiraf srzili

yordu. Evladlı~nı daha da eöylet -

- Ya, biraz evvel ho~nudluk 
beyan ~diyor gibi idi n~. 

- Kocadan, anadan, babadan 
§ikayet edilme~ olduğunu gene !iz
den öğrendim. 

- Evladım; hicranlattn varsa 
dön. Sonra tekmil kAbahat senin 
üzerine yüklenir. 

Müjganın böyle bir mucib sebebe 
ihtiyacı da yoktu. Ilkin lakayid kar
şıindığı bo;anmn haberi, o farkında 
dahi olmadıııı kadınlık hnysiyctini. 
gurunu rencide etmişti. Bunun en 
tabii akaülamdi olımı.k. ta ilk gün
elenberi uğradığı sukutu hayali, çek
tiği mihnetleri, Saimin yersiz, sebeb
siz kıskançlığını, annesinin öldüğü 
gün ettiği kaba muameleyi, bundan 
önce ve sonra kayıdsı:zlı~ı. nobran
lığı ile kendisini nasıl soğutt'lıV,unu 
ve nihayet ortada fol yok. yumurta 
yokken. hava lebdilini bnhune ede-

sordu: 
- Kıskançlık, diyorsun~ Bu 

kançlığı durup dururken mi çıkar 
dı~ 

-Evet, anneciğiml Dünyada 
aziz bildiğim sizin başınıza yemin 
derek söylüyorum ki ben o ta 
Saim Efendiye her IJ'"Ye rağmen 
la, içten gelen bir sevgi ile 
idim. Ben ondan soğudum. uzak 
la~tımsa, sırf kendi sebeb olmu 
Evin içinde kapalı oturuyor ha 
bakıyordu m. İnrneli bir hasta} a 
manın da ne demek CJlduğunu 
pek iyi bilirsiniz. Hııftalarca ne 
yere çıktım, ne de bir kul 
çaldı. Bu sebebden sinirlerim 
du. Be~ime Hamının da dili 
olduğundan, haftalarca Tanrı 
mı etmedim. Saim Efendi de $(ece 
!eyin eve geldiği zaman tek l~k 
etmezdi. Ne evlilı~imi anlad ı n. 
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Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları MÜ" 
essesesi Müdürlüğünden: ( 

SamBunda 1 J H 
Halkevi kög gezilerine zmit alkevi binaSI 

devam ediliyor bitmek •• uz ere 
Cümhuriyet bayramında küşad resmi 
yapılacak olan bu bina lzmitin en güzel 

yapısı olarak yükseldi 

lzmit balıkçılıgımn 
ihyasına gidilmelil 

) 
Gemlikte 

Şehir yollarını süsliyen 
ağaçlar niçin kesiliyor 
Gemlik <Husust) - Gemlik tabia. 

tin her bakımdan güzel yarattıılı su. 
yu bol, havası temiz, denizi berrak, 
~ı. bahçesi her nokta.sı bir hu.susi_ 
yet aneden yurd pa.rçalarımızdandır. 

Bu memleketin .!Oka.klarını süsliyen 
muazzam ve asırdide çmar a~açları 

son zamanlarda mana.sız .sebeblerle 
belediye tarafından kesllmektedir. 

' 'Mobilya Imalatı iifuıı ,, 
1 - Türkiye demir ve çelik fabrikalan müessesesi mobilya lmalA.tı '/J' 

hidi fiat üzerinden ve kapalı zarf usulile ek.sUtmeye konmuştur. 
2 - İşbu lmala.tın muhammen keşif bedeli 18,605 liradır. 
S - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ankaracıa Sümerbank mu• • 

melA.t ~ubesinden, İstanbulda Sümerbank şubesinden ve Karabükte 'l'ılf' 
lc.iye demir ve çellk fabrikaları müessese.oıinden alınabilir. 

4 - Eksiitme 14.10.1940 Pazartesi günü saat ıs de Karabükte Türki>" 
demir ve çelik fabrikaları müessesesinde yapılacaktır. 

& - ~tekliler teklif evrakı meyanma şimdiye kadar yapmış olduklart 
bu kabil işlere, bunların bedellerine, hangi bankalarda muamlede bulutl· 
duklarına, Ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair veslkalarmı koya • 
caklar dır. 

e - Muvakkat teminat mlkdarı 1,395.38 liradır. 
1 - Teklit mektublarını havi zarflar kapalı olarak Ihale günü saot 14 

de kadar Karabükte Türkiye demır ve çellle fabrikaları müessesesi mu•· 
melA.t şubesine makbuz mukabilinde teslim edilecektir. Posta ile gönde
rilen tekllflerln nihayet ihale santınden bir saat evveline kadar geıınlf 

İzmit (Hu.susl> - Şehrlnllzde ya. 
pılmakta olan yenı Halkevimizin in
şaatı bugünlerde bitmek üzeredir. iz_ 
mit §ehri için müstesna bir güzellik 
arzeden bu binanın açılış resmi Cüm
huriyet bayramında yapılacaktır. 
İzmit belediyesi, Halkevinin bulun

du~u sahada yeni blr nhtım yaptır
mıştır. Uzunl~u 370 metre olan bu 
rıhtım sahMmın tanzim ve tesviyesi
ne ~lanılm~r. Rıhtım, §ehir mil-

Samsun <Husust) Samsun tehassuıı mühen dis Wenderberg'ln 
Halkevi azasmdan bir grup, Ve. çlzd~l blr pllma göre tanzim ve tarh 
dD.d Or!i Bengünün reisl!g1 altında edilmektedir. Eskide0: §ehrimizin ba. 
Hncı isınan koyüne bir köy eeyahati kımsız ve harab blr semti olnn sahU 
yapnt.14tır. Heyet, Halkevi doktor U. boyu, !l"ıht.ım tyapıldaktan aonp en 
yeleri, ten'ısU heyetinden arkad~lar, ~er~fii ve rıüzel yerlerinden biri ol • 
Halkevi bandosu ve müteaddld güzi. rnu.,tur. Buradaki k öhne ebniyeler de 
de zevattan terekküb etmekte idi. istlml(ı.k edUerek birer birer yıkıl-
Köylüler heyeti büyük tczah!irlerle makto.dır. ' 
~rşıl1ımı.,la.rdır. cıvar köylerden de İzmit halkı, izmıte hediye edilen 
yilzler:e yurdd~ Hacı fmnau ve Pa- bu rıhtımdan dolayı belediyeye min
pM koylerine toplanm~ bulunuyordu. nettardır. Rıhtımm Ikincı ve son ltıs
Heyet reisi Vedad Urrı, ık.öylillerc mı bugünkü vazJyct delayısile yapıl
cMyım işlerinin ehemmiyetl ve gü - mam~tır. hk fırsatta ilınuıl edUecek
nUn meselelerb mevzulu bir konre _ tır. 

İımit <Husu.st) - Dünyanın 
en leı.lı ve çeşldll balıklarını çı. 
ka.ran İı:mlt körfe-ıinde, bugün 
balık çıkma.maktadır. Bir za • 
ına.n.Jar viikela sorraıa..-uu tezyin 
eden ~evrek, nıercan barbuııya, 
lüfer &ibi balıklar İz~lt körle -
zJnde mcbzullyetıe bulunur İs
Uı.r.J,:f.:ı. gönderllerek sıı.tJırdL 
Ara sb& ve tek tÜk çıkan bar
bunyarun kilosu 100 kuruştan 
verilmektedlr. Solralarında ba
lık yeme~ln1 eksik etm.iyen .lı. 
nıJtlDer, buna hasret katmışlar 
ve çlnı-ene palamutu denl.en 
tatsız, tuzsuz bir balıi'a esir ol
muşlardır. 

Beledlye.nln, şehri .süsliyen aiaçla. 
ra karşı gö.sterd~i hareket, son za
manlarda po.<Jtane önündeki büyük 
~a.cm da kesllmesile devam et 
ını,tır. 

lzmit valisin in tetkik 
seyahati 

İzmit (Hususi) - Valimiz Ziya 
Tekeli vilayet mıntakaaı içinde bir 
teftiş seyahatine çıkmıştır. Adapn -
zan ve Akyazıya giderek tetkikler
de bulunan valimiz Kandıraya da 
uğrayarak bizzat halkla temaa ot -
miştir. 

Aleyazının kaza merkezi olması -
na çalışılmaktadır. 

Band1r r ada zahire 
borsasi aç1ld1 

ve zarfiarın kanunı şekilde kapatılmış olması lO.zımdır. Postada v~ 
olabilecek gecikmelerden dolayı müessese mes'ullyet kabul edemez. 

8 - Bu lmalatı müessese taliblerden diledf#ine vennek veyahud mU • 
nnkasayı hükümsüz saymakta tamamen serbesttır. (9299) 

----------------~~---------------------~ 
Bitlis C. Müddeiumumiliğinden: 

Eksiitme ilanı 
1 - Taahhüd edilecek şey: Ceza ve Tevkifevi b inası tekmil inşaa.tıdıt· 

Keşif bedeli otuz iki bin dokuz yüz yirmi beş lira on sekiz kuruş• 
tur. 

2 - Bu ~e ald şartname: Proje vesaire Bitli3 c. Müddeiumumuı~ınd' 
görülebilir. 

3 - İlıale ı8 Blrlnclteşrin 940 Cuma günü saat 10 da. Bitlis c. Müddeill• 
mumillği dairesinde kapalı zarf usullle tera kılınacaktır. 

4ı- Muvakkat teminat miktarı Iki bin dört yüz altmış dokuz lira otu' 
dokuz kuru.ştur. Bu mevsimde eksik olmıyan 

sıılı-dalya da bulunamıyor. Bu -
Iun.sa bile pahalı sa.tılıyor. 

rans vennlş, bu konteratl-'ı yüzlerce Dalkevu·erln köy ıezisl 

yurdd~ tarafından büyük bir alf&ka İzmit (Husu.s1) - Şehrimiz Halkevi 

İznıJt körfezinde ber çeşld ba
lık clıu_erl bol bol, bulundulu 
halde bunUrııı saydedilmemesi 
acınacak bir Jeydlr. VU:iyetin, 
yeni celen &"ÖÇmenlere balıkçı

lık tevazımı vermesine ve bunu 
olanca kuvvetlle teıJvlk etmesine 
ratınen, umulan netice elde edi
lememektedir. Evve ce, çok pa.:r. 
la.k bir tarihi olan lmı.ıt körfezi 

Bandınna (Hususl) - Senelerden. 
beri Bandırnıada blr zahlre borsası _ 
nın açılması Için uılraşılmakta idi. 
Uzun tetklkattan sonra Ticaret Ve • 
kdleti borsanın açılmasma müsaade 
etml4 oldu~undan borsa açılmıştır. 

Ue dinlenilmiştlr. Konferansı mUtea. köyciller şubesi başkanları Salih Ka
bb köy hastaları muayene olunmu4, lemci ile beraber Çayır köyüne bir .se
köylü yurddaşlara te.ms1l şubesince yahat tertib etmişlerdir. Yüzlerce 
canlı kukla uynatılmı.o ve bu gezi tam Halkevlinin i~tlrAk ettt:ı bu seyahat 
bir samlmlyet hava.sı içinde rıeçml.ştir. çok Istifadeli ve neş'eli geçmiştir. Bu 
Re.mılmiz, Sa.nısun Halkevini son köy seyahate doktor baytar zlraatçl 
etzUertnden birisinde göstennektedır. mllnevve~lerin 14tirlki, kö; gewinln 

hk günü 220 muamele yapılmı~ ve 
hararetli eatı.şlar olm~tur. Borsanın 
faydalarını şimdiden anlamış olan 
m\k"'tahsil zahlrelerini itina Ue te _ 
mlzllyerek satışa anetmeırtedir. TüC
carlar da bu vaziyetten memnuııdur. 
lar. Marmara Ereğiisi 

nahiye o!du 
Çorlu (Husuai) - 290 evi 1720 

ıWfusile Çorlunun büyük köylerin -
den olan Marmara Ereğiisi bu defa 
~endisine tabi aekiz köy ve üç çift
likle nahiye merkezi olmuş ve nahi
ye müdürlüğüne de Şahinler nahi -
yeai müdürü Naci tayin edilmiştir. 

Marmara Ereğlisindt;. mekteb, is
kele, yol vesalr inffiatı olduğu gibi 
mekteb. yol, köprü in~aatı devam 
etmekte ve kaza telefon tebekesi 
şeni~letilmektedir. Köy ecza dolap
lannın noksanlan tamamlanmalcta -
dır. 

Gemlik, Yalova, Orhang1zi 
yollari bozuk 

GemiLk (Husu.s1) - Yalova-Orhan. 
ıazı , Orhangazi _ Gemllk, Gemlık _ 
Bursa arasındaki ~se yer yer bozuL 
m~ ve tamamile geçilmez hale gel _ 
mLştlr. Hergün biraz dalıa büyüyen 
bu lbozu.k yol, bu kış da geçerse, ta. 
mlri g{iç ve Lşe yaramaz hale gelecek. 
tır. Bu sebebden bu yolda i.şliyen oto. 
büsler seferlerini muntaı:am ya _ 
pamamakta, mutlaka. blr yolculukta 
müteaddld Artuı.Iar ve sakaUıklara 
meydan vermektedirler. Kı.ş bastır _ 
DULdan bu yollarm tamirine b&.şlan • 
ması çok yerinde bir hareket olur. 

balıkçılıtuun ihyası 

mektedlr. 

ehemmlyetinl daha fazla art.tırmı., ve 
köyün hastaları muayene edilml4, 
hayvanıarına bakılmı.,, mahsulM ve 
mezruatı hakkında ziraat memuru 
tarafından izahat verilmiştir. Pehli- çok yerinde olacaktır. Tütün müte - Adana Halkevin!n kHy 
van güreşlerl, n~an talimleri, halat bassısı lnhiomrlar teknik §efi Ekmel "1 • 
çekmeler vesalr muhtelif e~lenceler • ...şehrlmize gelm[4tlr. Tetklklerde bu- oezl eri 
le pek güzel bir gün yaşanmıştır. Ça- lunmak:tadır. Adana (Husu.st) - Adana Halkevi 
yırköyün tarlhl eserleri de tetkik e- Akyazı fasulyalan gençleri köy köy ızerek köylüye açık 
dilmiştlr. Halkevinin köy seyahatleri Akyazı muıtakasmda bu aene f _ hava temsilleri vermektedir. Bir ta _ 
devam edecektir. . a raftan da lı:öylüınüze havadan gele 

Kandtra Halkevi ıürfl4lert sulya malısulU istenUditi gibi verimli cek tehlikeler hakkında konferansla; 
Kandıra Halkevi tarafından tertib olınamı~tır. MllstalaU bundan müte- verilmekte ve broşürler da.tıtılarak 

edilen pehlivan gü.reşlerı çok güzel esslr olmuştur. küçük para~üt~rle tecrübeler yapıl. 
ve heyecanlı olmuştur. maktadır. 

Bu güre~lerde, ayak ınreşlnde ce. Ed:rnB hükQmel Halkevi halk türkülert ektpi dün 
mal kazanmış, orta güreşi de Yıldı- at.ş.a.m Ev salonunda bir halk türkü. 
rım Bekirle, Receb berabere kalmış, konağının tamiri leri koMerı vennı.,tır. 
ba.<Jaltlyı Dilzı;;eli İsma.U alm.ı.ttır. Halkevinde geceleri müzikli aUe top 
Başgüreşte Kara Hüseyin lle Babaes- Edirne (Hu5ust) - Bir müd _ iantıları da. sık .sık: yapılmaktadır. 
kill İbrah.lm güreşmişler ve Kara dettenberi tamir ve yağlı boya ile D~er taraftan Halkevi köycillük 
Hüseyin ba.<Jgüreşi kazanarak ıoo lira boyanmakta olan hükumet konağı- komlta.sı her sene bir kaç köyde 
müU!at alm~tır. nın üst katı bitmek üzeredir. Ya • küt~h'imeler tesi.slni k!ararlaştımn.ş 

İzmit transit l!'ıkelesi kında alt katlarının da tamirine ve ve Uk iş olarak sekiz köy için kütüp. 
Şehrlmizin faal liman re!sl Nured- boyanmasına ba,lanılacaktır, haneler hazırlamıttır. 

dlnln gayreti lle burada modern blr 
iskele yapılmasına karar verilmiştir. 

cİzmlt tran!it lskelesb ısmını ala
cak olan yeni İzmit Iskelesi L şeklin
de olacaktır. 
Uzunlu~u blr kolu 100, di.ler kolu 75 

metre olacaktır. 

İskele üzerinde yolcu bekleme .salo. 
nu, vapur acentesı ve poll8 noktaları, 
gazlno bulunacak ve dekovıı hatları 
ve vlnçler olacaktır. İskelenin inşaatı 
için 150 bln lira sarfedilecektir. İnşa. 
atı yakında başlıyacaktır. 

Kocael tütün malısulü 

c Tokat meb'usların1n tatkikieri ) 

Trakya maarif mütaviri 
Edirnede 

Ankara (Huauai) - Trakya u
mumi rnüfettişliği maarif mü~viri 
Fakir Erdem Edirneden tchrirnize 
gelmi~tir. 

Fakir Erdem bugün Maarif Ve
k aletinde Edirnenin maarif itleri ve 
hassatan talebe yurdlarının Maarif 
Cemiyetince alınamıyacajı takdirde 
rıe yolda idareai kab!l olacağım tes
bite çalı,maktadır. 

İzmit (Husust> - Bıı sene Kocaeli 
mıntakasında tütün mahsulü pek ne. 
Us bir şekilde idr~k edilmektedir. Bil
ha.Ma tütün tohumunun mütecanis 
olma.~ı zürra için çok ümldll bir netı. 
ce hasıl edecektir. Yalnız, zürranın 
mahsulMını tamamlle kırması, dl:t:
mesl ve kurutmMı için mahalll köy 
Ihtiyar h~tıerinln, ziirraa yardım 
etme.~i llzım gelmektedir. Kaza Jr:ay. 
makamı ve nahiye müdürleri lle, 
muhtarlarm bu alA.kayı göstermesi 

Tokat (Hususi) - Şehrimize 
gelerek tetlciklerde bulunmak ve 
halkla temas etmek üzere rnülhaka
ta gittiklerini bildirdiğim To kat 
rneb'ualan tekrar tehrimize dön -
mütlerdir. Şereflerine gece Vllli İz
zettin Çağpar tıırafındcln vali kona-

ğında yirmi beş kişilik bir ziyafet 
verilmiotir. Meb'uslar Ankaraya git
mek üzere Zileye müteveccihen ha
reket etmişlerdir. Resim meb'usları
mızı zelzele felaketinden harab olan 
Reşadiye kazasında halkla bir ara
da ııöatermektedir. 

5 - Taliblerin ehllyet veslka.sı ve teminat makbuzlarlle birlikte tctJff 
mekt.ublarını 18 Birlnclteşrin 940 Cuma günü saa.t dokuza kadar J3l~ 
lls C. Müddelumumill~lne venneleri illn olunur. t9283• 

·----- ./ 

Istanbul Gümrükleri 
Gümrüklerdeki 

Başmüdürlüğünden: 
sahibsiz eşya satılıyor 

Miktan 
Ki. Gr. 

800 
119 

780 
1 850 

950 

Değeri 

Lira Ku. Eşya cinsi 

29l Yün keçeden PILSPM hurda. 
461 65 Keten men.sucat ile mamul muşamba. 

perdesi. 
66 ı6 İpek kadın mu.şambsw. 
81 05 2ı aded ipek Lşlemeli yastık yftzü. 
78 40 2 parça safi ipek mensucat. 

~ 300 ı51 52 Bagalltten çelik metre mahfaza.sı. 
20 110 Yün frenk halısı müsta.meı. 

2393 
163 
6ı3 

1 
a 

910 
780 

80 52 İpek mensucat. 
67 16 ı aded su geçmez hale ıtetlrilml.ş J.pek pardöSO. 
G2 82 Adi pencere camı. 

37'3 20 Demirden makinetı ustura JUet yedek bıça#L 
66 96 2 aded kitab şeklinde yazılı reslml1 reklbı. 
68 20 Safi Ipekten yazılı reklAm fllma. 

268 79 ~aç kaplamalık. 
186 30 Mat.baa müı·ek.kebi. 

280 a.ıı Demirle mürettep porselen şişe tapa«ı. 
700 204 40 S parça ipek mensucat. 

ı63 İpek masa örttlsü. 

680 60 93 İpek astarlı deri kadın el çantası. 
SO 400 147 Radyo cihazı ahlze ve mllrsUe mü.sta.meL 
ı 950 156 74 İçi ipek astarlı deri k!Asör 3 aded. 

ao soo M 76 Deri üökwıtüsü. 
a. 720 ı22 56 Safi ipek eşarp ve perde müstameL 
1 86 Safi ipek çorap müstamel. 
4 600 398 20 İpek gömlek müstamel. 

600 6ı Dokuma kum~n ipek kravat müstamel. 
Akşam gazetesının 26/ 9/ 940 ıtünlü nfuıhasuıda llln edildi~i üzere 1f' • 

karıda kilo de~eri ve cinsleri yazılı eşyanın satışları ll, ı4, 16/ 10/ 940 gii~ 
lerinde Slrkeclde Re.ııadiye caddesindeki halı antreposo dahilinde GiiJll 
rük Satı~ Müdürl~ünde yalnız 16/ıOJ94{} gününe tesadüf eden .satış J(ıl' 
ruçeşmedeki ikincı satış koml.syonu tarafından mahallinde satılaco~>~ 
Tallblerin ihale günlerinde saat ı2 ye kadar 2490 sayılı kanunda. ye. 
ve.oıikalan ibraz eyl!yerek % • yedi buçuk pey akçelerini vezneye yatı.rıJl~ 
olmaları lA.zımdır. Ihale günlerinden evvel 3 gün zarfında sabah sııll~ 
dan ı2 ye kadar alıcılar eşyaları ambarlarında wıulü dalresinde görell1; 
llrler. Bu eşyadan maada her gün müteferrik eşya sa.tı.şı yapılmakta ol" 
listeleri salon il!n ta.hta.sında a.sılıdır. Telefon: 232ı9 {93~ 

Üsküdar 
den: 

İkinci Sulh Hukuk Hakimliğiıı" 

940/ı67 

Çengelköyünde Yenimahalle mevkllnde kA.ln 40 sayılı fındık bOStl~ 
demekle maruf bootanın tamamına sa.hib iken mukaddema. vefat ede 
Arhondo İstenikin alacak ve borçlarının blr ay vera.set iddiasında tııJ: 
lunanların da üç ay içinde vesaik ve senedatı kanuniyelerUe birlikte CY, 
küdar ikinci sulh hukuk hA.klmll~ine müracaat eylemelerı ve aksi ta~ol' 
dirde kanunu medeninin 534 üncü maddesi muciblnce terekenlll ald 
du~u makama te.sllm edllece~i ll!n olunur. (933'' 

Son Po1tanın macera romanı: 17 ların pele kOrktukları bir kaza ... 
Buna aid bütün taEtilatı ve faciala
rı avdetirnde acı acı aana anlataca
ğım .•. » Anlatmıt mı} 

sını söyliyebilmioti. Polis bu nurna
ranın adreaini bulabilm~k için tele -
fon santralında ara~tırma yaprnağa 
mecbur olmuştu. Bütün bunlar pele 
çabuk yapılmı1 ve polis va k' a yeri
ne ancak bir, yahud iki dakika aon~ 
ra varmıııtı. Fakat bu bir iki dakika 
katilin cinayeti iıılemesine, hatta 
ondan aonra kaçıp ıitmesine kafi 
gelmitti. Bu firar hadisesinde kati -
lin büyük bir rnarifeti yoktu. 
Apartırnan birinci katta idi ve Ice -
nardaki bir boru ile duvarın çıkın -
tıları mükemmel bir merdiven hiz -
metini görmü4tÜ. 

- Orada mı) Görebilir miyim -.- Bir. de, dedi, tahkikatı d~~ 
bu evrak ı) leatırmeden evvel bir nokta bııi-, ' 

- T abit. Apartımana giderainiz da tenvir edilmek ieterim. llk b ıl' 
ve istediğiniz gibi araııtınrsınız. Du- kışda doirudan doğruya polisi V 
nun la beraber, birlikte de gidebili - kadar etmesi lazım gelen ve der~~ 
riz. Bu vak"a benim çok nazarı dik- katilin araştırılması icab ede'\1ı~ 
katimi celbediyor. Merakımı tahrik vak'ada bizim istihbarat dai~~j~( 
ediyor. Maamafih, size söz veririm, ve gizli servisin harekete geurı e ' 
ben hiç bir feye karışmıyacağım. sini, benim çağırılmama sebeb 11

11( 

esta 
~e ENTELC~HS SERV Su 

Keene başile itaret etti ve ,ef ya
ııhaneainin bir ıözünden çıkıırdığı 
evrak arasından bir kağıd ayırarak 
merakla bekliyen memuruna uzattı. 
Kocne mektubu her kelimesini, her 
rıoktMını hafızasına nakoetnıe" is -
ter gibi tarihinden imzasına kadar 
okudu, kiiğıdını tetkik etti ve bu hi 
tAmamlandıktan aonra bir kere da
ha okurnka ister gibi, bir kağıda 
bak.h ve bir kelime okuyarak ba,ı
nı kaldırdı: 

- tcAzizim Silviyaıı ... Kim imiıı 
bu Sil vi ya) .• 

- Bassetin kız karde1i .. Londra
lüzum 

nakleden: Behçet Safa 
Keene mektubu aonuna kudar 

yÜkeelc aesle bir kere daha okudu 
ve tefin masaaı üstüne bıraktıktan 
eonra: 

- Bu rnektubda bir kelime var 
ki muhakkak o kelime Travera'e a
iddir. İsmini zikretmiyor, fakat za
vallı adam, zavallı arkada, ... za -
vali ı usta 1 diyor. 

Şef, başile tasdik işareti yaptı: 
- Evet, dedi. Doğru, yakın 

dostları Traversc böyle hitab eder
lerdi ve Basset ile hemşiresi onun 
çok e5ki dostlan idiler. Binaenaleyh 
ondan bahsettiğine tüphe yok. 

- Sebebi belli bir tey ..• Mc k -

- Hayır .. Eğer anlatmış olsay
dı 'bütün rnuammanın anahtarları -
nı elde etmiş olurduk. Yahud belki 
de bu işde hiç bir muamrna olma -
dığını anlardık. Bauet, dün öğle -
den aonra saat be1te, dönmüıtü. 
Avdetinden pek az sonra, kız kar
deşile telefonda görüıımüttür. Bir 
aaat aonra imdad polisi onu evind~ 
ölü olarak buluyor. Maamafih bu 
meseleye dair bütün bildiklerimi 
bir kqe eize anlatmalıyım. 

Olivier Keene, bu meseleye dair 
tefinin tahmininden çok fazla tey • 
ler bildiğini görerek hayret içinde 
kaldı. Bassetin hem~iresi çok fay -
dalı olmuştu; zaten bu kadın ma -
lumatlı ve basiretli bir kadındı. Bir 
kere kardeşinin telefonda söyledik
lerini kelimesi kelimesine hatırlamıo 
ve aynen anlatmıştı. 

Keene ondan sonra irndad polisi-

Kimse katili görmediği gibi, po -
lis de katilin takibine tetebbüs bi
le etmemişti. Çünkil poli!! kapıyı 
zorlayıp içeriye girmeden evvel, o
raya neden çağırılmış olduğunu hi· 
le bilmiyordu.· Hatta bu davet bile 
ne kadar esrarengiz mahiyette idi. 

İlk dakikalar geçineeye kadar 
ziyetten bir şey anlamıyan polis, 

olduğu gibi muhafaza 
el sürmC"mi 

Bu eözleri söylerken aef ıülü - dir) Halbuki katili bulmak h u~~~~~' 
yordu. Keene de nazikane başını sal da polisin daha ehliyetli ve .. 1'~1 
la dı. Halbuki bütün tabaniyatı ) al- çok vesaite eahib olduğuna tL~ 
nız başına yapmak onun için pek yoktur. ,1Jı' 
müreccahdı. Hele yanıbaşında, ken- - Doğru ve bundan dol3l 11tf 

disini yan gözle tetkik edecek bir ki onlar da durmadan tahı.ı b~ 
mafevkin bulunması hiç de hoşuna başlamışlardı. Fakat hadisede ~~, 
gitmiyordu. Öyle olmasına ı ağmen: de aliikadar eden noktaların ıı.~v 

- Pekala, dedi. Yalnız acaba o dar çok yer tuttuğunu görd~11d~ l 
zamandanberi bir şeye el sürdüler Keene rnuvaffakiyet ürııı ıl:,eıı 
mi) Yani, polis bir şey yaptı mı) az olan bir işin peşine düşrrı'clo' 
demek istiyorum. hiç hoşlanmıyordu ve bundan f(l-~ 

- Hadisenin nkabinde, hiç bir layı bir takım bahaneler çıkıır çı~~ 
şeye el sürmemek emrini almışlar - istiyordu. Endişesini açıktan ıı 
dı. Yalnız pek zaruri olan bazı de- söylemekte rnahzur görmedi: f(lcJ' 
!aile' ..• Belki... - En mükemm~l zamanlııı1t1'~'' 

- Ala. bile asla bir polis hafiyesi ~~dt 6' 
Kcene doğruldu. Ayağa kalkmak dığımı itiraf ederim. Bu hii.dıse 
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<Bat&arara ı Inci •yfada) 
det)i ~.ar, Yalnız Fjnlnndiyada tid
blilyonır tn~lcavemete çarptılar. 3,5 
lüçij .. Ic fakır Finlinin çıkarabildiği 
E~ı_ cu .. ı:rdunun 15 O milyondan 
~tna Jlu alu Sovyet Rusyanın ko
~~~n hava ve kara ordularına 
haaı) ;erdiği çok canlı, çok faal vel
ıtıuhar al:: askerce ve kahramanca 
letle t ler bütün dünyanın hay
Çeltti arışık takdir ve tahsinlerini 
ttıları Ve her tarafta ona yaıdım ar
lıt d "Yandı. Fakat ne müttefikler, 
l'e h e ~ın.e:ikn Finlandiyaya asker 
lavtçlltta eılah bile gönderemediler. 
harbe v~ Norveç tc Sovyetle.rle bir 
ret)e g.~rrnekten korktular. Bu su-
j:'· L rnuterakk' ed • k'' ·· ··ı JQ"'nd· " m em uçucuK 
lılt bir ıy~. çok kuvvetli ve kalaba-
hırakJJd~u~tevliye karşı yapayalnız 
latacaJt gı ıçin 3,5 ay narikalı:ır ya
ç, ağlı' ;:;ukavemetten sonra olduk
lıı.ec.hu r aı..ılh muahedesi imzasına 
ta kıy r ol?u. hte Sovyetlerin bun
lt~n 7~Hlı toprak, nüfus ve servet 
tebe ~ arına kar,ı yaptıkları muha-

liit) undan ibaret olmu~tu. 
d,r ga er!e Stalinin anla~maları ka
ol,rna ~n tabii ve muvakkat bir şey 
lllf~n 'l.A.' Bununla beraber, bir ta-
4;d iı lmanyn muhtelif harblerle 
llllttd 

1 Ve Sovyetler Birliği de o 
tlıiJdd e kolay ganimetle:: kazandığı 
Aiıtı, etçe Bay Stalin için Sovyet -
llııy,~ atıla§masından memnun ol
~ ki A hir "ey yoktu. Ancak, vak
rdu]a lmanya, Belçika ve Fransız 
~ilil lnı Ve onlara yardıma ıelen 

[tre U'\'Vetlerini iki hafta içinde 
ir aa~Ydi ve Fransnyı görülmcın§i 

:ıu. O tt ve bir hız ile zapt ve itgal 
lttıiltnj 'l.arnan Sovyet Rusyada, bek
~~aııı Yen bir hadise karoıııında 
hııd,_!'ra tnahsus ruhi bir halet u-
'-ı rıı se21•· 'b' Id " k" ~.:e-diği UT gı ı o u; çun u onun 
~Y\ilc d •e beldediili muharib bu 
~rbd evlellerin uzun sürecek bir e .. 
flt.ın ol •Y~ yıpranmaları idi. Bu-
~hflı rnadıgını görünce, harblerle 
h~ ltcak Yerde biliki-s kuvvetle-
lt te lllanyadan ileride bE'Jki hiç 

ıilt / olanıayacağını hattA :zarar 
~ "•dr~bileceğini hesablıynrak kı

ea11r11b 1 bir ~ltimalomdan aonra 
Alzn YaYı işgal etti. 

~il.flıya ~anın, Ingiltere eelerine 
ll hi b~gı bir sırada, cenub doğu-

4rdı ç f;.r hadise istemiyeceği ·ati
r~lıt~ .. akat Sovyet Rul!ya, Besa
dı lıı.e '~nde, Mihveri değil, sırf ken
ttııı.ti?' 1~atini düşündüğü için acele 
~r,b~ uı.u?'lu gördü. Elhasıl Be-
ıı~y, nın ışgnli hadiaesi, Sovyet 

~il.ktıııı ~ .MA.Imanya ademi tecavüz 
lt~ Aa: oskovada aktolunduğu 
~ rrıen:to1 19 3 Q ta.rihindenberi. 
t'ı u leltet ıuünacebetlerinde ilk 
~ Yaunsıızluk olmu~tu. 

~~nllrabya meaelesile canlanan, 
._·ı Yan · , \> tı e ola ~n !ID'a· ve cenub komşu-
d:r de l n ıht_ıliHlan da sadece Mih-
ıldiltt" etlerınin hakemliğile halle
~ ._d~n ııonra ı\lmıınlann lngilte
t 1Uı. ı::,'~a uçak hücumları bnfla
.,~ırı lat~er Almnnya Ingiltere ndıı.-
'ııtı~1 1 .~ını. Avrupa karalarında 
~~iıbı, sürat ve kolaylıkla ba. ~ı...;: o z:.aman Sovyet Rusya
~ •• ~a Atya ve dt.nyaya aid 
"'~ lçtiına·ı L!d • b" .. d-~""' ~ • ve aıu evı utun u-
'-ıı_'ldı~ pb~n_~n altüst olacak. bel
t.JCtt Ib Utun yerleri Almanyaya 
~ ""hıa ~bur kalacak n üstelik 
~ ~ ~e !<afitasyayı da o~a ver
~ ~lı So~ etine diqecekti. Bu hal 
"ı ~ti. On etler Birliğinin •onu de
~ ~)~ tın için Sovyet Rusya Al-
~lt)._ 11 Ingilterevi aürat ve ko

Aı O, ,:nıesini istiyemezdi. 
-ı~ ı ~manda. cenub doğu 
~~ı-ll:e Balkanlarla olan eaki 
"11lrı ii~d·~.esere\ buralarını, Mih
~~llll it,. ıgı .gibi, aırf Alman VE' 1-
\iiy lı)e 

0 
deline lerkedemez:di. Bu 

~tı~-d- cu..ın, birkaç hafta en·el 
t~ll d aletolunan Tuna konfe-

~~ lt~•et edilmemit olmuma ,.._:t *tt'X.: •• -ldü 
~ dilı! .. 'a• goru . 
~~•- ?Id ~Jka Sovyet Rusyayı, 
~~tdaııu iki patent vaaıta ile, 
attı~~ l ~hver devletlecinin 
'r~ "'1lı.. Bf::t. en aleyhinde çalışır 
~otla"l- ". VUJtalardan birincisi 
'1 ) ~iaİ ı~e Bul~ıaristanda teaidi 
~d ~ıı.l:t ,;v1~n tahrikatı ve j)ıdnci
~r ll lıi~ ~ kanlarda deiil. Viya· 
'ltet \ı liı.lı veya açık alaka ve 

1\ ~rot'rıdırnıakta olan komü-
lllrı 0ttıUn·4R•nda ailahıdır. 
'rı ç 13~lkıı:~rn Propaganda tcıoirlcu-
11.~ "c:ık 'lrtt:ı ve bilhaesa, buna «. tl d,, ~'1' Ve rnÜ!!I'Iid olcn Bulga
"-ııı b dere ı~v.er dr, lt"tlerı aleyhin
~tiııit lıı:ıda.:\!leri gittiğini anli'mak 
~lı t ~rr ıraz evvd Bulgar ko· 
-~d~ h;dı~ıu, Bulgar halkına 
'-~e~ ~·{'-:ı beyanııamcye göz 
)~t ci··t, ~1:h ayet eder. Bu beyan
·~t_ 11trn'~nlı ver .?evletlerinin, Sov
b'Jııct tı tldd 1 guden, B"lkarı po li
~~~-'~ !:ı,1(1a tr-nkid olunmuştur. 'tt li't•na b' alktmlann dt~ndnn, 

d~ )llbllıı. ır sel gibi gelen bin-
r,,li~~~?ın «be~inci kah, ha
~ b e bulunmsılanna g(;z 
S11ı u hususta hiçbir tedbir 

Rar biikumetine tarizde 
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Mektebler açıldı Rusyada matbuat 
pakt hakktnda 

neşri ya ta başladi 

Kızıibisar Belediyesinden: 
2/9/1940 günü .saat 115 te ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf UIUllle •aDlı~ 

meye konulan kasabanın hallhazır ha.ritaaının. tanzımı işine ıtallb nb4lt 
e~ed1#1nden bir ay müddeUe pazarlı.ta çevril:m.l§tlr. Pa.za.rlık 4!10/ı940 d. 
nu .saat 15 te Kızılhisar belediye dairesinde ve komisyon huzurunda y
lacaktır. 

(Ba~arafı ı Inci sayfada) 
liaelerin birinci aınıfJarına 3064 to
lebe yenid.:n kayıd n kabul ~dil
miş, ve bu çocukların c.kuHara ta
mamile yerleştirilebilmesı için yeni
den 9 Hk okul açılmıt ve mevcud 
orta okuila ra ~u b eler Ve T akınm er
kek orta olrulun"l liae sınıflan ilave 
edilmittir. lstar.bulda yeniden orta 
okul açılmamıttır. 

Kumkapı erkek ortl'l okıılunu;ı 
bulunduğu Fransız mektebi b>nası 
~atın alınmış, Osküdardn Fıstıkağa
cında yeniden l..ir orta okul inşa et
tirilerek bunH!.ı bir kız orta okul 
~besi, Beyoğl.ı orta okulonun fe.zl:ı 
talebesi için dt.. bu seıntte bir h;na 
kiralanarak biı kız orta okul şubesi 
açılmıştır. 

Sarıyerde viln}etçe islimlak edil
mekte olan hina ile Edirnekapıda 
'·ıı.!anan Rnm okulu binıı!'ınffa ye

niden birer ort:\ okul ı:ııhesi açılr:ıe~ 
, da kararlastırılmıştı ... 

Maarif Vekilliği, 1 tanbul ortR 
tedrİs!ıt mektebleri kftdrnlnıını tl'!t
lıcik ederke:ı bns nıual1i:ı11ikler(', hn
lf"n ibml'!tgahlanna uza\: semtler
deki okullzırd" vazife gören mu al. 
Jimleri nakletmek surf"tile mua1lim
lerin evlerine dahA yalcırı yerlerde
ki okullarda vnzife görmıoleı ini te
min etmiştir. 

Açık muallimliklere Ür.iV<"1""ite 
mezunu veva orta tedrisıtt muıı lJim
liin e'hliyetnamesini haiz olonlar iic
~etle 'Ve yardımcı mualli~ i!r.vl\nile 
tavin olunmu .. lıHdır. !stanbul mt"k~ 

teblerine maaşla yeniden 1ıiçbjr mu
aHim tayin olunmamtı:tır. İstanbul 
orta tedrisat mekteblerinde yıllar• 
danberi muvaffıılciyetle çalıfan yar
dıma muallimler, varifeleıinde ip
ka edilmitler ve bunlardan hiç biıi
nin asli muallim kadrosuna alınmn
sı imkanı bulunamamı$ ve yeniden 
hiçbir lise mezunu yardımcı muallim 
olarak tayin olunmamıştır. 

Halen mekteblerde açık mual
limlik .kalmamı~ır. Herhangi bir 
suretle açılacak muallimlillere der
hal Üniversite mezunu veya ~hliy('t• 
nameli namzedlcr tayin olunıu~ak
lardır. 

Talebenin sabahJan okullara ,.ak
tinde yeti~elerinı temin için oehir 
nakliye vasıtalan tarifelerine icab 
eden seferl~r ili-ve ediıırıi~tir. 

Bn yıl sinemR, kahve, gazino 
vesaire gibi yerlere devam eden ta
leb~nin daimi müraknbe ve koıı
trolu için etraflt tertibat ıılınmıt ve 
bu i~le okullar derecesinde zabıta
nın da alakadar olma•n karaı la~tırıl
muıtır. 

lstanbulda Evlu! devresinde lise
terin aon sınıflannda yap•lan imti
hanlara 1090 ti'\le~ Ri mı~ h09 ta
lebe lcazanmı~. 46 1 talebe muvaf
fak olamamııııtır. 

Devlet ort :ı l>ku! imtihanlanna 
2034 talehe gir.ni , 162? talebe ka
Rnmıs, 40.5 talebe muvaffak ola-
mamışhr. 

Orta tedrisat mekt.E'hleri tl'llimııt
name!lindıo bir deği .. klik mevzuu
balıis de~i1dir. » 

İşin vüs'ati meskıln ve gayrı meskfuı ı25 hektardır. -·· ·-
(Ba.şta.rafı ı tncf a.yfada) Bedeli keşif maktuan 3000 llra olup muvakkat teminatı 22.5 llradır ts! 

hükiimeti vasıtasile daha evvel ha- ıner Ankara BelediyelPr !mar Heyeti Fen Şefiitinden pazarlıta totU:..ır 
berelar edilmi~ bulunuyordu. .stka.!l alaralt bu veslltayı koml.syona vermeleri veyahud göndermelerı m 

Paktın mıı.nasını tahlil edeıken, &.etidir. 
e~elemirde. §uras~ k.aydedilmel~diT Taliblerin muayyen gün ve aaatte komlsyona müracaat etmeleri lAzım • 
kı pakt harbı~ yenı bır ~afhayn, ı~- dır. Müracaat mektubla da kabul edilir. Bu takdirde gönderilen mektublll. 
~dan cvvelk~ safhadnn daha genış nn pazarlık saatinden bir snat evvel klliiWyona gelmı., olması else.mdlr. 
bır safhaya g~rmekte olduğu mana- 8452 
sını tazammun etmektedir. Su son c • 

günlere kadar harb batıda Avrupa Istanbul Defterdarhgı"' ndan : 
ile şimali Afriknya ve ııarkta da Çi-
ne inhisar etti~i ve bu iki bölge bir- !395 saytlı kazanç kanununun ~ tincn maddesne, yaşlo.n 1tlb:u11c ver. 
birinden ayn olduğu balde. §imdi giden istjsna edilenlerin sadece seyyar olarak 1§ yapanlar olduiDI ve 11-
bu ayrılığa bir nihayet verilmekte- gal ettikleri dükkdn ve tıcarethane gibi mahallcrin iradı üzerinden ver. 
dir. Zira bundan böyle Japonya Av- gıye tAbi olan mükelleficr nezdinde ış gören müstahdemlcrtn bn m~ 
rupa i~lerine knrı~mazlık siyasetin- yetten istifade edemlyecekleri Maliye VckA.letı yüksek mak.ammın 13/V 
den ve İtalya ile Almanya da Uzak- 940 tarihli ve 22101 - 980 sayılı yazısile bildirilmiştir. 
doğu işlerine karışmazlık siyasetin- 17630 
den vazgeçmektedir. Bu .sebcble l§gal ettlldert mahalleriniradı üzerinden vergi veren mükel • 

Bu hiç şüphesiz, harbin bundan lefier yanmda mfi.stahdem vazlyetinde bulunan ıe yaşından küçük veya 
iböyle şiddetlenmesi ve bölgesinin 65 yaşından büyük olan hizmet erbabının bu illinın neşrlnt müteakıb 11 
genişlem~i demektir. gün içinde karne &lmaları ve vergUertn! ya.tırmaian. aksi takdirde M 

Molotof, Sovyetler Birliği yüksek müstahdemleri J.stihdam edenler namına S8tO sayılı tanunun 18 1nc1 mad.. 
Sovyet medisinin son fc;timıunda, desinin ı fı.kra.sl htlkınllne göre S mısn ceza.1ı vergi ıtarhedileee~ teb1JI 
harbin genişlemesi ve ı,iddetlenrr.e- olunur. •92921 

sini ve bir cihan emperyalist haTbi 
haline inkılab etmesı tehlikesinin 
mevcud olduğunu söylemekte h.s1clı 
idi. Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajans adedi: 2& 

SPOR 1 Fransanın miras• Almanya 
ila ltalyamn arasm1 mt 

açacak ? 

Paktın aktine sebeb olan ve bu
nu t~vjk eden amil nedir) Bu arni
lin her ~yden evvel ııon vakıalar, 
Ingiltere ile Amerika arasındııki a&
keri iş beraberliğinin ve hatta Ame
rika tarafından lngiltercy~ y.tpılan 
ve daima artarak giden askeri yar
dımın takviyesi ve geniljlemesi, ln
gilteıerun batı ynn küresindeki de
niz üslerinin Arnerikaya terki, Ingil
tere, Kaneda ve Avustralya askeri 
gayretlerinin Birleşik Amerikanın 
gayretlerile birleştirilmesi ve cerrub 

Ziral ve Ucarl her nevi banka muameleleri 

istanbul güreş 
tak1m' seçi:di 

Bir müddettenberi Süleymaniye 
klübünün ııalonunda yapılmakta o

lan İatanbul güre.' bhincilikJeri mil
aabakası aona ermiııtir. 

Evvelki gt;ee yapılar linal müaa
bakalannda Istanbul giireş k1übü 1 4 
puvanla biriod, Beııiktaş ldübü 12 
puvanla ikinci, Kasımpaşe klühü 6 
puvanla üı;a:ıcu olmueludır. 

Bu mUSAbaknlara ],ştirak ederek 

birinci ve iki:u ilii:ri kazanan güre~
çilerjmiz ,unla .. dır: 

56 kiloda: Hakkı (Bc~iktıı,) bi-
rinci, Fehmi (Gürq) ikincı 

61 kilodn: Halil (Güre,) birin
ci, Manol (Kurtulu;,) ikinci. 

66 kilod'l: İzz.t-t (K.asımp~a) bi
rinci, Fethi ( Bctik.ta~) ıl:önci. · 

72 kiloda: l(andemri (KlllSYmpa
şa) birinci, Faik (Gal:ıtın.'lTay} i
kinci. 

79 kiloda: Rızı:ık ( Oe~ikta,} bi
rinci, Mehmed (Gü ret) iki ... d. 

87 kiloda: ~uatafa (Güre)) ra-

k.ibsiz olarak birinci. 
Ağır 11klet: Ahmed (BE'tiktal) 

birinci, Menmed (Cüreıı) ilcinci. 
Yukıı.nda isimleri yaZıl• gü::eııç;

ler, aldıklan dereeelerle 1)11 ay ya-
pılacak Türkiye güret 'tampiyonuı
na ittirak etmek hakkını kaı~nmıt 
bulunmakhdır!aT. 

ihracat yüzünden, hRdden aııırı fi
atlanması •~bel. göstNilmi,tir. Ni
hayet beyannamede. Bulgaristanın 
sevkuleeni bütün noktalarını iuıal 
eden Alma:ı aeyyahlnnnın mcn.le
ketten çıkarılmatil için müa..Jele e
dilmesi teklif olunmut ve sonu 
trSoyYetler Birliği Bulgari!>tanı bir 
harbin bütti:ı dehtetlE'rinden koru
yacakhu ifaciesile bağlanmı.rtır. 

Ancak küçük bir nümunesini gös· 
terdiğimiz bu memzuç SJav ve ko
münizm propngandasının Bıılkan
larda, "'çık veya gizli olaıak iııleme
sine Mihver devletlerinirı göz yurtı
malan ve Sovyl'!t Rusyanın onlan 
bir gün ·nkAdan vurmll.!ına mÜı.aB

de etmeleri müıokiın olamazdı. Bu 
aebeble t.\lj hir t.-dbir ıılrrmnlı idi. 
Meaeli. Ruayanın Almanyaya teca
vüzü ihtimali Japonya taıljfır•d"n 
harble tehc!id olunmı.kla mf"n.-c:ile
bilirdi. Nitekirn yeni ittifakla bu ci
het pek a;ık ifade olunmuştur. 

$imdi, yeni ittifakın Sovyl"tler ü
zerinde ne gibi bir tesir yapabilece
ğini mütale:ı etmek kalır. Yttni St•v
yetler Birliği hükl\mcti, yl"ni ittifnk
tan aonra bit.ıraflılct:ı n ı devnm e
decek. yoku Almanyıınıı . kucağına 
mı atılacak veyahud lr.giltere ve A
men"ka ile mi ı~birliği t•dtcr·k? .• 
Bundan b"~a lıu h:ın·ket tanla:ın
dan her biTinin harbin neticderi Ü· 
zerinde ne ~ibi teııiı·lt.T yapması me
muldilr} Bunlan dr. yarın görüıe-

(B:ıştararı ı lnC'I s:ıyfatb) Amerikıuı devletlerinin Birleşik A-

l merika nüfuz b3lgesin~ .. irmesi, In-
unulu mamı§ olduğ:ı muhakkaktır. .. gilterenin Uzakdoğuda ve 1\vustral-

Fransanın kuvvetsizliği Avrupa· yadaki üsrlerini'l Arnerikaya terke
da zafa düşen ltalyl\n mevkiinin Av- dilmesi olduğu siiphesizdir. 
rupa haricinde tavizler yapması im- Gerçi Ameril~a benüz lngiltere
lcanlannı İtalyayn temin etmemiştir. nin yanı başında Almanya,. ltnlya 

~arbin ba~ındanberi halya yeni ve Japonyayn knrşı harbe girmit 
arazı alamamıt ve İtalyan iuetinef- değildir. Fakat bunun büyiik bir e
sini hesaha luıtmamalc lıususunda ~ hemmiyeti yoktur. Zira, Amen1ca 
Miliver orta~ının gÖsterdiği tema- fiilen Almanya, İtalya ve Japonya
yiillerle nüfnznnu kaybetmi,tfr. 1- nın iki yan .k~redeki muhasımlarilt" 
talyanların Balkanlardaki Tolil c;uk müşterek bir ukert kampta bulun-
mahduddUT. mak.tadır. 

Vichy hük<imetinin sakntça terk
ett.iS{i Fransız imparatorlu~undanır 
ki, ftalya. ortağının tahmil ettiği iz
zetinefis fedakac1ığun telafi etmek 
;stiyec.ektir. Suriyeye aldacele bir 
ltalyan mütareke komi.<ıy,:,nunun 
gelmE'sİ Fransız müstemleke ~ururu
nun hall yafaması ve Arab istikliıl 
'Unsurlan taratından güçle.ştirilmit 
olmakla beraber earki Akde'li7dıold 
ııtratciik va%iyete ftalya tarafından 
atfedilen eheınmiyeti gö,terme.kte
dir. 

İtalyanlar tarafında!'l kazanılan 
vegane muvaff-llkivet Ingiliz Soma
lisinde olmustur. Mıııırın iııtilası hak
kında ltalyıınlar tarafından gösteri-
len ma\:.san Mısırın Jrortanlmasıdır. 
Fakat İtalyan ihtiraslaro ~im"li •ftrki 
Afrikasında dunnamıı.ktıodır. Akde
nizin bir !talyan deni7j olması an.u-
aunun tahakkuku için bütün fimali 
Afrikanın İtalyan kontrolu altında 
bulunmaaı lazımdır. Fakat burada 
Mihver dev]etlennin lhtirasları ara
sında ihtilaf nrdı::. Cünlı:ii Alman
ya çolttanberi Faııa r.öz dikmi~ir. 
Bu meyanda vurulmamı, Tekabet 
Ispanyanın Mi~verin nüfuz dairesi
ne alınmaaını ve yeni Avrupa niza
mında İspanyavll MÜphem olarak 
vadedilen mevkiin tayinini i,kal et
mektedir. 

İtalya Mısıra tevcih ettiği hücu
mu aıkıthmn veva atkt~hrma!'ın 
Fransız müstemlekeleıinin piuça· 
lanması meseleai eaaslı bir meı~ele 
olıı.rak kalacaktır. F'rımı!l7: mih.tem
lekelerinden hür Frımsız v~ Ingiliz 
kuvvetlerile mÜcllr:l~leve ;,tirak et
rneğe karar vermiyenl.-rin gün fZeÇ-
tikçe Nan ve f~ııht taha!ckllmü altı
na dü!lmeleri mııll"ltkaktır. Fukat, 
fnP'iliı:lere karcn Almanvanın mnruz 
'<aldı~ mııvaffakiye•si71ik Almanlar 
tarafından J,pnnyollarıı teklif edi1en 
m•n faatlerin ne kıod,,r l""'ajtrurane 
olduğunu fu.,anvollo\1" ~ittikçe if~a 
r-tme~te ve fti'\lntn efk~,.., umıımive
~inin biiytik biT ekseriyeti 1\ Yussolini
nin ııan!!ını vımlı!! bir nurnarava hağ
lıı.yıp ba~lamndıl'Yırıı sorır.aktl\dır. 

A1man Hı:ıriciye Naz1r1 
tayyara ife 

Moskovaya gitmiş 

Paktın mühim hususiyetlerinden 
biri pakta iştir11.k edenlerin nüfuz 
bölgelerini açıkça tanıması ve bu 
bölgelerin ':!iğer dev1etl,r ve tabii 
olarak ön snfta ingiltere ve onun · 
arkadaşı olan Amerikn tarafından 
"uikudlere marllE bulunduğu tak
dirde karşılık!ı miidafaa veeibeleri
ni ihtiva ey]e'Tlesidir 

Pakta Japonyay:ı cıbüyiik doğu 
Asyası aahnsınu• ve Almanya ile 1-
talyaya da ,.Avrupa') yı vermek
tedir. 

DiğeT bir mf"ec-1e de, pakh imn 
edenlerin niHuz !>ölgelerinin bu tak
simi isinde fiilen muvaffak olup ol
mıyacaklarodır. 

Hiç şüJ'hc>siz bHy!e bir planın ba
şanlma.sı, iki m,~fıorib taraf kuvvet
lerinin haki!d nisbetine ve ~.,ima 
inki:ıaf etmekte olan bugünkü harbin 
cereyanınft ve neticE'sine bağlı bir 
oeydir. 

Paktın di~er mühim bir hurusi
yeti Sovyetler Birliği hakkındaki ih
tirazi kayıddtT, 

Pakt ,öyle dfomektedir: 
Almanya. ftalya ve Japonya, 

pakhn, paktı imza etmi~ olı\n Üç 
memleketin her biri ile Sovyetler 
Birliği arasında halen mcvcud siyasi 
durumu ~ah müteeasir etmedi~ini 
beyan ederle:-. 

Bu kayıd her feyden eV\•el pakt 
devletleri tl\rafından Sovyetler Bir· 
liğinin harbin ilk günlerindenberi 
muhafazft ettiği bitaraflık hattı ha
reketine 1<a~~ı bir ri"vet olarak, ikin
cisi de Sovvetle.r Birliği - Almanya 
ve Sovyetler Birli~i - ltalya adenıi 
tecavüz pakılannın mer'iyet ve e
hemmivetinin teyidi olarak müta
lea edilmek icab eder. 

Bıı.nş ve bitaraflık siyll!!etine aa
dık olan Sovyetler Birliği, bu •iya
s;o,tin kendi elinde olduğu nisbette 
değişmez k \!mak·a oldu~ıınu ve öv-
11" de kalacnğın: tt"};d edebilir. 
Diğer Sovyet gazetelerinin netriynh 

Moskovıı, 30 (A.A.) - Diin 
sabahki Sovvetler matbuRtı gazete
lerinin göze <;arpıın yerlerinde Amf'
rika hariciye nazınnıl' 1\lmıınva, İ
talya ve .Japonya arasmda aletedi
len üç taraflı paktın ötedenb~ri mf"v
cud müna,ebetleri whire vurduğu 
hakkındaki bc-yanntını ne.,retmekte
dirler. 

Matbuat, bundan ba,L:a, Ameri
ı.:ada silah sl\nayiinin devamlı bir 
surette antıiiı hakkında Sovyctll'T 
resmi ajansı muhabirinin bir de tcl
grafını neıretnıi~lerdir. 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf .be.sablarında 
en az 50 !!rası buhUlanlnrn senede 4 defa çekllecek kur'a lle apğı _ 
daki plana göre ikram\ye daCıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 
4 " 

500 " 2,000 " , 
" 

250 ,, 1,000 
40 

100 
120 
160 

" 
100 " 4,000 " 

" " 
50 " 5,000 

" 
40 " 4,800 n 

" 20 " 3,200 " 
Dikkat: Hesıı.blarındakl parnlar bir sene içinde 50 lira<!an a.şaaı 

dü.§miycnlere ikrnınlye ç.ıktıtı takdirde % 20 fazlastle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, ı Eylftl, ı BirinclkCuıwı, ı Mart ve ı Hazi. 

ran tarihlerinde çeklle<.'e k tir. 

ıemeRe aal~hiyettıı.r bir zat, Berlin ın liberal federasyonu reisi ParanJy
misaltının tedafül ınahlyetınin müs.. pa gazeteellere aşaRıdaki beyanatta 
taceliyetıne işaret etmektedir. bulunmll§tur: 

Alman - İtalyan - Japon paktı 
Hindistan için tehlikelidir, ~an 

Ayni zat, Japonyanın ne taarruz
da bulunmak ve ne de herhangi bir 
devıet.ı. tahrik etmek niyetinde olma
dı~ını kaydettıkten sonra Rusya ve bu suretle Hindl.stana yaklqmakta • 
Japonya arasında bir ademi tecavüz dır. 
mısakı akdi hakkmda beyanatta bu- Paranjypa, İngilterenin Amerika 
lunmaktan imtlna etmıştir. ve Sovyetlerle bir anla.şına yapmaaı-

Amerikadaki okialer ru ve Çine giden Birmanya yolu hat.. 
Londra 30 (A.A.) - Renter: kında Amerika lle l.st!şare edUdikten 
Bunda.y Observer'in tanınnut mu-

harrlrlerinden Oarwtn yazdıRı bir aonra bir karar aJınmasını istemit -
makale<!e diyor ki: Lir. 

İtaıya.n - Alınan - Japon paktı İn
gUtere aleyhine oldutu kadar Ame -
rlkanın d.a d~rudan do~ruya aley -
bine ve desisekAr bir tarzda da Sov
yeUer aleyhlnedir. 

Kaybolan çocuk 
(Bqiarafı 1 Inci sayfaaa) 

cı- Çoculı:, cvvelce ya,adığmı 
adamdan dı. lsm~. Sühat. Y e.vrucu-
ğurndan aynldırn. Şimdi, snğ mıdır, 

yoksa öldü mü} Bilemiyorum. n 
<c- Ne yaptın}» 
«- Babasıni\ götürdüm almadı. 

ceiiz. 
iate mad-

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

çin ileri sürülmekte olan aebebler, 
hava hücumlılrJ, gıda maddelerinin 
azlığı ve ktşın yaklatmakta olması
dır. Büyük elçilik ve banka memur
larile gazeteciler lngilterede kala
caklardır. Fouchimi Marou Sapan 
gemili l...:izbondan Lonchaya cele-

Tnıd gazetesi, Amerikanın Pa.si
fikte deniz üstünlüğtint~ sahib oldn
ğu hakkında Gazette de Lnuııanne' 
da çıkan bir yazıyı neşretmiştir. 

JapouyAda aöylenenler 
- Stefanl 

Almanya, İtalya ve Japonya askeri 
ıttifakının 250 milyon kişlUk bir kuv
veti tem.stı ettiıtl h.akkındn Von Rlb
bentrop'un söıJerlne cevııb veren 
Garwln. Rusya ve Çin hesaba katıl
maksızın Amerika ne tnglllz impnrıı
torıutunun bu miktann Iki .:nlslin\ 
temsil ettiklerlnc işaret ederek cl
han kontrolU mevzuubahs oldu~u za
man mOsellesin cihan nüfus ve men
balarının ancak blr kesrını i!o.de et
ti!Unl ve Amerika harbe girerse ge
rlye ltalan cihan kuvvetinin bir kap
lanı ezen blr fU addedilmesl lAzım 

qrleJDektec11r. 

Ben de, K~tramürselden gelirken 
Subaşı k(iyü ile Çavu• ~ifliği araaın• 
da onu yola bırakıverdim. Baıka 
bir teY yapmadnn. Kedl mi yedl. 
yoksa köpek mi) Bilemiyorum ki .•• 
Ah, o benim babamla anam, hep 

kabahat onlarda ••• • 
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Eski Feyı:i~.ti 

V atılı Boğaziçi l~iseleri Yatısız 
KIZ n ERKEI[ TALEBB AYKI BÖLÜKLERDE ANA • İI.J[ - ORTA - LİSB 

Kayıdlar denm etmelrtedir. Deralere Tefl'in levvelln birinde bqlanmıştır. 

Teleton S8 • 210 AmaTU.dköy - Çlltesaray:",u • , 
~-----· Nişantaşında 

Eski 
Feyziye 1 1 

Karakol L. Karşısında 

S· i 
ANA - ILK - ORTA - LISE (Kız - Erkek) 

V ATILI 
YATISIZ 

Turkiy'!nin en 6St1 husU&t lisesidir. Kayıd ve tecdidi k:ayıd için. hergün müra.cu.t oluna.bWr. Tari!n•a.me 

- Lttey1nlz. Telefon: 80879 

YATILI 
,.. YATISIZ iS 

-

KIZ 
ERKEK 

Saraçhanebquıda Hortıor caddesinde Telefon: %0350 ANA- İLK- ORTA- LiSE 
Talebe kaydına her gün devam olunmaktadır. Yabancı dillere ilk sını..fiardan itibaren ba4lanır. Son aınıtta 
ıen 4ube.si de vardır. Talebe mektebin huaual otobü.s ve otomobillle evlerine nalcledillr. 
Derslere ı Teşrinlevvelde ba.şlanmlftır. 

Istanbul Levaz1m Amirliğinden Verilen Haricl Askeri Kıtaati I!Anlart 
Aşafıda yazılı mevadın pazarlıkla Wlltmeleri hi2:alarmda yazılı gün, .saat ve mahatlerdeki askerl Satınal

ma komisyonlarmda yapıla.calr.tlr. Tt.llblarln belli eu.ıte ald oldulu komısyona &elmeleri. Şartnıuneleri koml.s
JOnlarwda görülür. 
Cinsi Eksllt.nienln yapılacalı mahal Miktan Tutan Teminatı İhale gün 

Lira Lira ve saat 

~ır etl. İzmit. 2',000 kilo 7,200 MO '1/ 10/ 940 15 
Zeytin tane&i. İzmit. 40,000 lt 8,800 660 14/101940 15 
Kuru ot. Bdirne e.akt mütirirM D. uoo,ooo lt 86,000 0000 11/ 10/ 940 ll 
Kuru üzüm. Edirne e.stı mqirlyet D. ıo.ooo lt 2,500 JIJO U/10/ 940 lt 
Tavla tamlı'L Edirne e.ski mütirlyet D. 2 aded 8,854,50)" 

8,390,1K), '7/ .10/940 18,30 
Bıtır etı. l:mıl~. ~.ooo tllo aıs.~o SG30 7/ 10/ 940 15 
Kereste. Edirne est1 mü.tiri3M D. 300 Mt.l 21,000 1150 '110/940 ıa 

Saman. t.mıt. 1,310 ton 88,300 51~) 

Saman. lmut. 82$ • - 27,450 1856) .. 
Saman. lzmit. 860 • ı9,800 146G) T/10/~0 15 
Saman. tzmu. 1,02S • !0,690 230ı) 

Sadeya,fı. llrzuruın. L?. Amtrlllt. 0'7,200 kilo 1SG,080 ~0,208 8/10/~ ll 
Yula!. Oellbolu. 100,000 • ı:ı18,75 10/ 10/ 9-ro ll 
Meşe odunu. J!:rzurum. L?. lmirUil. 1,000,000 • 25,000 ıa75 7/ 10/ 940 15 
Kuru üzOm. Qorlu. 10,000 • 2,900 2/ 10/ 1>40 15,30 
K . Mercimek. Qorlu. ıo,ooo • 2,300 2/ 10/ 940 15 
Kuru so~an. Qorlu. ıo,ooo • 700 2/ 10/ 9-40 18,30 
Ot. Kırtlareli tlnece. 500 ton 36,200) 4/ 10/940 14 
QuYallı arpa. Kırklareli itnece. 500 • fo3 ,750) 4/ 10/ 940 14.30 
8aman. Kırtlarell t:lnece. 600 , ~25,000 4/ 10/940 15 
Ma.karnL Qorlu. ., • 2,800 2/ 10/940 16 
Yulaf. Gelibol u. 100 • 1218,75 10/ 10/ 9-40 ll 

(1161) (9318) .... 
AşaJıda yazılı mendın ta.palı ıarnt. et:.sUtmele.rt h.lzalarında yazılı ınıı, saat n mahallerd&ti a&lı:erl satın. 

alına Koml&yonlannda yapılacaktır. Tallblerin ihale .saatlerinden bir .saat evveline kadar tanu.tl4 Teslkalarlle 
tekl if mektublannı ald oldulu koml.syona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında 1örülür. 

cınsı Eblltmenin y&pılacalı mt.hal Miktarı Tutarı Teminatı ihale günll 
Lira. Lira .saati 

At.elye btnuı ınouı. l!'A~hfr. ı aded 58,953,46 ,197,67 18/ 10/ 940 
Meşe odunu. Konya LT. Amlrllll. 840 ton 18,800 1575 ı7/10/940 
Oa.raJ in.p.sı. Merz1fon. ı ade<l 31,370,03 2352,76 15110/ g4o 
Puyon infUL Merzlfon. s lt 28,178,55 215ı8,25 15/ 10/ 940 
Ma.tama. Anlt.a.ra LT. AmlrlJ.Ii. 75 ton 22,500 1687,50 18/ 10/ 940 15 
Arpa e.zme.aL Lülebul'8t.l. es os • 6U'10 4598 18/ 10/ 940 lll 
Nohoo. E~. Lv.!nruxUIL 67,600 kilo T,200 500 17/ 10/ 940 ll 

(1183) 9318 ... 
A~alıda. yazılı men.d hizalannda yazılı llln. saat ve ma.hallerdelı:i ulı:erl &tınalma Komisyonlannda pazar

lıkla ebUtmeleri yapılacaktll'. TaUblerin belli aa&tte &id oldulu tomiQ'ondı& bulunmaları. Şartnamelerı komis
yonlarında ıörülür. 

cınsı 

Un. 
İfa,ret bezi.) 
Teşhis bezi.) 
Tırnar tırçuı. 

Ka4atL 

Ekslltmenin yapılacalı mt.hal 

Ed.lrne ealı:i m~lrlJt\ DI 
Kayseri. 
Kayaert. ... 

Ntkıt&n 

fOO ton 
75) aded 
'75) • 

1'7, 144 • 
15,422 • 

(1185) 

Tutan 
Lira 

58,800 
1,800 

Teminatı 

Lira 
İlıale eün ve 

aa atı 

5/ 10/ 940 11,30 
'1/ 10/ 940 ı5 

18,.236,80 2KJ,02 14/ 10/ 940 17 
11,~8,50 17S4,60 14/ 10/ 940 ı7 

(9320) 

Seni 
Seviyorum 

diye mırıldandı. 

Şayet bu kolay ve cazip aiizellik 
tedbirini kullanınanız .ize tle 

ayni sözü aöliyeceklerdir. 
Her eenç kız, bu kelimeleriDI 

&hengini duymak hulyaaındadır. 

Buna da pek yakında nail olabilir -
tiniz. Kctfedilen bu pek basit gü -
zellik reçetesi aayeainde ve yalnız 
bir kaç gün zarfıl)da sevimiili -
ğinizi yükseltebilir ve cazibenin 
arttıubilirainiz. En eamer ve en 
aert bir cildi beyazlatıp yumutata
calt ve pereatite layık bir hale ifrai 
edecektir. Keza, tolmut ve siyah 
benlerle dolu bir ten tazeJetecek 
Ye aaf bir hal alacaktır. 

Bu baptaki müteha11ısın bu na• 
aihatlni okuyunuz: cTaafiye edil • 
mit. taze kaymak ve zeytinyalı • 
nın clld Uıerinde fevltallde yumu
ptıcı bir teairi vardn·. Bu iki unauT, 
halihazırda diieT kuvvetlendirici. 
betleyicl ve beyazlatıcı unaurlarta 
beraber beyaz (yaitız} Tokalon 
leremi terlcibine kanttırılmı§tır. J 
gün zarfında Tokalon leremi cil -
dinizi, hiç beklcmedliiniz bir de • 
recede ıüzellettlrecek ve yumu -
tatacaktır.• 

, GÖZ DOKTORU 
Nuri Fehmi Ayberk 

Hn.ydarpa.şa Nümune hutane.sı 

göz müteh.a.&sı.n 
btanbal Belediye ka~ısı. Sa:ı.t 

(3) t6n ııonra. Tel. 23212 , 
Halebil Sünne~lbllfl 

otorunu SOnnetçl 

Aluaed Temiz 
A.drea: Çemberlitat Tür 
t.ı.stan kıra&thane&l ya. 
nında No. a, Tel: 218IKI. 

A,faiıda :yazılı en:a.lı:ın pazarlıkla euUtmtJl Geliboluda Bolaytr ukert 
Satınalma Koml&yonunda hlzalarında yazılı aaatlerde ya.pılacaktı.r. Ta • 
Ublerin ihale saatinde Komisyonda bulwmıalan 

l 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

C i nal. 

Odun. 
Odun. 
Odun. 
Odun. 

Kuru ot. 
Kuru ot. 
Kuru ot. 
Kuru ot. 

Miktarı 

600 • 
400 • 
200 • 
~. 

İha.le cUnü saati 

7/ 10/ 940 lt 

'7/ 10/ HO ıs 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu iiAn!ar1 
; 

5000 Jdlo aaltunlu köaele 
ı. - Tahmin edilen bedeli cl69~• lira. olan c5000, kilo sabunlll köse-

Imin 5/1 ,Te4fi~ Cuma.rtea1 günü saat 11 cı. lkincl pazarlık eblltmeaı 
~ılaca.ktır. 

11. - İlk .teminatı clı72a lira c88• lı:ur\lf olup prtnt.muı herıün to. 
ml.lyondan pa.ru.ız olarak alınab U lı'. 

1. - isteklllerin :woo 1ayılı kanunda yazılı vealkala.rile birlikte Kaaım. 
, paoada bulunan koml8yonda hazır bulunmaları. c917h 

Üsküdar Ikinci Sulh Hukuk Mahkeme
sinden: 

940/168 
Osküda.rda Yenimahallede Karamanlı sokatında 4 kapı .!ayılı evvelce 

dl.\kka.n h~en arsa mutasarrınan iken 1S2ı8 tarihinde vefat eden Tevfik 
ve Ayşenin alacak ve borçlarının bir ay ve vernset iddiasında bulunanla. 
nn dn üç ay Içinde vesalk ve senedatı kanuniyelerDe birlikte Osküdıır i · 

ı - Kurumumuz kız ve erkek talebesi lçln mlkdar ve muhammen lle
deli ile muvakkat temint.tı atalıda yuılı dört kalem muhtelif eln.a .ltu
m&,fln 12..10.~ Cumarl.eli1 wünu &aat U de rettörlük binasındaki müte
§et.ltll lı:omlSyon taratından ihalesi kapalı zarf uaullle yapıiaea.ktır. 

2 - Eksiltıneye girmek istlyenlerln muvak.lt.at teminat ve teltll1 mek.. 
tublarile kanunun tayin ettlti ve.sailtle ihaled&n bir saat evveline kadar 
komi.!yon reisiiline vermeleri. 

3 - Kumao nümunelerlnı görmek ve daha fazla lzahat ve prtname,.,i
nl almak Lstlyenlerln en.stıtü daire müdürlutüne mürac-.aatla.n. 

c613ga d~230ıt 

Cinsi Mlkdarı Fit.tı Tutan 

Erkek elbi.selik kum&f 
Paltoluk tuma.o 
Tayyör kumat 
Manto kumLI 

1200 M . 
345 ıı. 
80 M. 
25 M. 

7800 
2587,60 
580 
162,50 

11.13000 

Manisa Nafıa Müdürlüğünden: 
ı.- M127 lira 71 kuru§ kt41l bedelli Manisa a.d.liye blnaaınm Ikmali in

eu.tı tapalı zarf uaulile ekalltmeye lı:onulmU-1tur. 
2.- Eksiitme le/ 10/ 940 Qar~amba giintı aaat 15 de Manisa Natıa Mü-

dürl\iltl odasına yapılaca.kt&r. 
s.- ProJe evrakı Natıa Müdürıütünde görtllebutr. 
~.- Muva.kkat temına.t c1959.57• liradır. 
&.- isteklllerin p.ro mail yılına aid Tlcaret Odası ve.sikuının ve ihale -

den en az sekiz gün evvel Natıa. Müdürlü~ünden alacakları fennl ehll -

yet vestkasını telclif mektubunun içine koymalan lft.zımdır. 
6.- isteklllerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacaklardır. 
Tetlif mektublarını 18/ 10/ 940 Çarşamba. gllnü saat 14 de kadar Nııfıa 

Müdürlü~tine makbuz mukabilinde venneleri veya bu saa.tıere kadar ge -
lecek .,ekilde posta ile eöndermeleri lA-zımdır. 

Postada vlkl olacak Keclkmeler kabul edllmez. •9323• ............................................... - ....................................................... . 

. . .. . ~ : ;• • . .. . + .,. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizrt1t 
Nevralji, Ktrıklık ve butun ağrtlarınız1 derhal keser 

Icabmda rünele Uç kate alınabilir. Taklitlerinden aalonı~ 
Her yerde pullu kutulan urula iateyiniz. 

' 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkeıl 

Satınalma Komisyon undan : 
1. - Merkezimiz mü.!tahdemini için nümunesf veçıhile c153~t ~ 

maAkasket ~k elb1.5e ile c9• aded ka.put ve c-40• takım pantol ~ 
ve 40 aded tulum L,çi elbisesi yaptınlaca.ktır. Elblsolerin beher ~ 
maa kasket c28• lira c25• kurU-1 ka.pu tun beheri c20o lira Işçi elbiselerW 
beheri 5S() k\U'\l$an muhammen tutarı c<iı636 D Ura C~t kUI'l.lftUf. f• 

2. - Eksiltme 4/ 10/940 Cwna günü saat 14 de Galatada Karamust' 
pap so~taıında mezk:Qr merkez satın alma komi-syonunda ya.pılacakpr 

S. - ~Utıne açık olaea.ırtır. 

4. - Bu i4e aid oartnameler merkez.lmi.z le-vazımından parasız alttl' 
5. - Muva..ltk.at temlnat paruı c347a lira c721 kuru~tur. 

6. - Ek31.1tmeye gireeelclerin terzı. olduklarına dair lMa senesi TS 
Odası ve.;ikalarıru göıstermeleri prttır. .~. · 

tL AN 
Kibrit ve Çakmak inhisarından : 

1 Birinciteırin 940 Salı aabahından itibaren 

Kibrit fiab kutu başına 

Zammedildiğl aayııı halka ilin olunur. 

:S KIBRIT VE ÇAKMAK INHIS~ 

P. T. T. U. Müdürlüğünden: 
fatanbul vt Ankaradt. bir müddet ataJ yaptırıldı.ktan sonra lüzuıtl ~ 

rülen ma.h.allere tayin edilmek üzere ve mUsabaka imtihanlle 10 lll 
niat alınacaktır. 

11 
Tallblerin ean'at okulundan m~un olmalan ve memurin kantılltJ 

• üncü roaddeainde yazılı evaatı hail bulunmaları lAzımdır. ( 
Ml.Uabaka imtlhanı 115.10.940 ~rilılne mUsadır Balı günü i:stant1\1

1 

Ankara müdürlülclerlnde saat 10 da yapılacaktır. •d 
Tallblerın 10.10.940 ttarihine mU.Sadlt Perşembe gi1nü aqamına ~' • ., 

Ankara veya İstanbul P. T . T. vlllye' müdürlülclerlne Lstida ile mürP 
ları ll!n olunur. c9238• 

.A.M:PULLABJ 
Çok dayanıklı çok ucuz .,e 
taı:nam 1000 saat dayanıt 

Sabf depOlU : 

Tahta.kale, Uzuncu Ova Cadde.sl 
No. 12 • 14 

KENDiN 

T. iŞ. BANKASI 
1940 KüçUk 

Cari Hesaplar 

BiRiKI iR 
1940 IKRAMIYELıııJ 
ı aded 2000 llnlık _2()00,...... ' 
s lt 1000 lt - 3000·...... , 
o lt soo • - 30oO·,..... ' 

12 • 250 , - 300°·....... , 
40 • 100 • - 4000·:: , 
....... 50 • - 3750· , "' • o ..... 

2.10 • 26 • - 525 ' 

Keşldeier: 1 Şubat, 1 
ı Atustos, ı İklncıteşrtıl 


