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• 
Inşaat makineleri 
Ellerinde inşaat makineleri 

1 olanlar beyanname verecekler 

Koordinasyon heyetinin yeni kararlari 
L<?n~ra ~2 (A.~.) - T~.es ga- Yuvarlak demirleri e bir kısım putrel ve 

zetesmm dıplomatik muharrın, von • 
Ribbentropun Roma ve Serrano Su- lama demirlerinin ·beyanname usulÜne tabi 
nerin Berlin ziyaretlerini hahis mev- J • A .., • • 

zuu eden bir yazısında diyor ki: 1 tutulması hakkındakı karar lagvedıldı 
lk.i Mihver devleti gazetelerinin ı 

ve istihbarat organlarının sözlerin- Ankara, 21 (Hususi) - Ko- te~ili hakkındaki karar tasdik 
de geniş hayal mahiyeti mevcud - ordinasyon heyeti tarafından ha- edilmiştir. 
dur. Bunlar, halyanın pek yakında zırlanan kararlar Heyeti Vekile İn~at makine ve aletler sahib-
Mısın ve Almanyanın da İngiltereyi tarafındarı tasdik edilmiştir. Ye- leri. kararın neşri tarihinden iri-
işgal edeceği vahimesine dayanmak- ni kararlar cıunlardır: haren, bir hafta zarfında bu ma-
tadır. Yuvarlak demirieric bir kısım kine ve aletleri bulunduğu vilayet 

Bütün bunlara karşı, Ingiltere ta- putrel ve lama demirlerinin be- valiliğine bir beyanname ile hil-
rafıooan söylenecek aöz pek azdır. yanname usulüne t&.hi tutulması dirmeğe mecbur olacaklardır. 
Havalarda veyahud denizde devam- hakkındaki koordinasyon kararı Beyanname ile bildirilmesi 
lı ve şiddetli bir hücuma karşı koy- lağvedilmiştir. mecburi tutulan inşaat makine vo 
mak için bizde bütün hazırlıklar ya- Vilayet merkezlerindeki gayri aletlerinin bazıları şunlardır: 

MaDt aabilleriDde faaliyette Indıanan İueilla tayyar.leri hir tavvare remiaiode pılmıştır. Akdenizde, hazırlıklar menkul kiralanna aid 1 7 numa- Sondaj makinesi, beton kant-

l 
n süratle tamamlanmaktadır. Filhaki- ı_ L 

d k Manş Sahl.llerı·nde 1 ı·ngı·ı,·z tay ' • ka, Mısır ve İspanya, başka başka ~:l~i :i~:r ş~~~nt~sa\":hır:d~ ::;.• t;akı~r:::·m~~~:~f.~. ma~i-OD raya arşı yare 8rl &uretlerle. bugün nevraljik noktaları \. 

~;~z y~~~r ~~~:i~~~~~~[~~=~=~=~~=~=~=~=~=~=~=;=~=~~~=i~~=····~ 
tekrar edildi lngiıterede kış için h ücum etti ler s,rı;;;.~'Z:;!.':~~a a~"...:;:.~;;:..a . Ş 1•1• r 1• f ra z af m 1 d 1 r ? 

Almanlar 12 Şerlı'k konforlu sıgı"' n aklar Kahıre, 2 ı (A.A.) - Royter: • 
Mühimmat fabrikası Elmısri gazetesinin Beyrut mu-

gruplar hall
'nde yapılıyor hahiri yazıyor: t••·············· .. ···· .. ············•······· .......................................... .. 

ve tayyare meydanları Suriyeliler İtalyanların Suriyeyi i Orhan Seyfi diyor ki: nSan"atkar seviyesine yükaelemiyenler bunu 
hücum ettiler Londra, 21 (A.A.) - Ingiliz bombalandı Mısıra Ve Süveyş kanalına karşı as- : çarnuriara düşürüp üstünde mahrumiyetlerinin hırsile tepinmek isıi-

matbuatı B. Sinclairin nutku, kıt keri bir hareket için üs olarak kul- : yorlar. Demek bu fikirde olanlar şiir yazıyor ve edebiyat yapıyoruz, 

I>Un alqam altmı§, yelmit ka
d-r Alman tayyaresile lngiliz 
•~c:ıları arasında müteadc!id 

çarpı§malar oldu 

londra, 21 (A.A.) -Hava ve 
:;;ıuıı emniyet neznretlerinin tebli-

L Bugün ak§8ma kadar, düşmanın 
L il"Ya faaliyeti, yolnız. olarak veya-

ud ufak gruplar halinde uçan tay
~reler tarafından yapılan münferid 
L rk&ç harekete inhisar etmiştir. Bu 
.a&reketler, Ingilterenin cenubu prki 
hııntaka8'1 fizerinde vukua gelmi§tir. 

ÇarplfllUll.u 
londra, 21 (A.A.) - Royter: 

~ Bu akşam, altmış yetmiş kadar 
l Utınan tayyaresi, muhtelif irtifa
;rda on ikişerlik gruplar halinde 

llYrnis nehri boyunca ilerlemişler
(Devamı 3 üncü sayfada) 

'----

ASKERI 
VAZİYET 

Mihver devletleri 
Çtkmazda mtdırlar? 

,,_ _____ YAZAN 

Emelıli general 

H. Emir Erkilet 
c.Son Po.sta. nın aakerl 

_ nıuharrlrl 

ı ngiJizlerle Almanlar arasın
\>e ~~uçaık hal'bi bütün sidcct 
k ~aauıe devam Pdiyor; 'fa
k!{· İngilterenin istilAsı hare
br ıne ibir türlü başlanamamış
~ · Bunun pratik iki sebebin
nı~ birisi, İngiliz uçak filolan
nı.n ve hava müdafaa terUbatı
de P,er türlü mcmulün üstün
ka göSterdikleri fevkalade mu
ha ~et dolayıs'ile Almanlann 
ecı~~~yetini henÜ7. elde 
ta, -_•'.':''".~leri ve di~eri Mans
lr\oi;~~k gemilerle nakliyat 
fı--·~ olmıvacak derecede 
rtınaıar hü~..:._ ..:ı ·dt Bun Awn M&rmesı r. 

tini unıa beraber IstilA hareke
sııu n b~r türlü vakJ olarnama
ha ba~er hir sebebinden da
sen lunuyor ki o da, esa
tstna!"lınanların, ln,ııilterenin 
l"aPıı Projesini ve bunun icin 
~il~ran .lhazırlıkla.n. mahı.a !n
Yan eyı tcthiş ederek su1he 
fak ~rak icin, bir blöf ola

arutu.ş olmaları ihtima-

için konforlu sığmaklar in~ ve lanmalarına mani olmak az.minde- E diyorlar, öyle mi? Buna ne yapmak denildiğini söylerneğe teeddüb 
yurdsuz kalan L()ndra halkına barı- Iki Alman iaıe vapııruna ta- dirler ve İtalyaya ve hatt&. Fransaya : ederim.» 

'- h J d'ld" b" • • ... karçı koymağa arnade bulunmakta- \. 
nacaat ma ni er tahsisi mesdelerile arruz e ı ı, ır ıaıe tren ı agır d l S . 1.1 F k d ·ı · '·······································•············-·····································,······ .. ··.,. m~gul olmaktadır. b b d d"ld" ır ar. unye 1 er, ransa en ı en- Y ·ı d b" . . . . ·r t •urette om ar ıman c ı ı ni müdafanya muktedir değilse Su-

1 
enıhehr ~~ . ın1:. §lınl 

1 br~za ve 
B. Sincinitin nutku hakkında tef- -- • . •. t k·t h. lek t 1 k nk ın sı ah ıçın uzum u ır rey o-

bulunan Tı·m·· ,. .... et•·ı· bac- Lo d 21 (A A ) ı...ı nyeyı mus n ·ı ır mem e 0 ara 1 k t •f tti D .. n bu münnsebetle ...... ,...... ..., " . nb.rlad~ . · • - ~ava ne- ilan etmesi ve kom§ulnrile te ri ki ara. nrj. e • .. u .11 . d ld ' 
makıılesinde tonlan yazmaktadır: zaretı ı ırıyo1r: mesailerine imkan bırııkması icab e- ~enı nes ınh mumes1sı. erın enk. o • u-

B. Archihald Sindair Almaniann Dün gece ngiliz hava kuvvetle- d ~· ... ı·· 1 gu halde, u genç erı lopye un ın-' ecegını soy uyor ar. ~ _. N ·h F 1 · ·· Londra ahil halkını tethiş etmek i- rine mensub bombardıman tayyare- - kar euen ecı a'Z.ı ın yenı ~ur te-
çin yapmakta olduklan faydasız te- leri grupları, yeniden, düşman işgali k d k t'" lakkisi ve yeni şairler hakkındaki 
şchbüs1erde, hem vakitlerini, hem altında bulunan limanlara. yani An- 1 S Jr ya 1 n a a 1 dü§üncelerini nakletmişt!m. Bugün 
de insanlarını kaybetmektc olduk- vers, Zeehrugge, Ostendeı, Fleain- k k de - tabir caizse - ortanca nesilden 

(Devamı 3 üncü sayfada) (Denmı S üncü t.1lyfada) arari n 1 verece bir edebi otoritenin fikirleıini din- 1 

leteceğim . 

Lise bitirma imtihanlarinın 
neticesi tebliğ edildi 

Bir dersten muvaffak olamıyan talebe 
velileri dün Maarif Müdürlüğüne müracaat 

ederek imtihan komisyonundan şikayet ettiler 

Lise bitirme imtihanlannın neti
cesi dün bütün okullarda talebeye 
tebliğ olunmuttur. 

2 7 Ağustosta batlıyan orta olul
larla liselerin birinci ve ildnci sınıf 
bütünlemo imtihanlan da dün bit
miştir. Orta okul bitirme imtihanlan 
Salı günü neticelenecek ve Çarpm
ha günü bu neticeler talebeye ilan 
olunacaktır. 

Şehrimizdeki bütün liselerde Ey
lul devresi imtihanlarında muvaffa
kiyot niaheti Haziran devresinde ol
duğu gibi pek a:r:dır. Bilha11a latan
bul erkek Jiseainde te1kil olunan im
tihan komisyonlarında muhtelif 

mekteblerden imtihana giren tale
belerden ancak yüzde 15-20 ai mu
vaffak olahilmiştir. 

Ban mekteblerde muvaffakiyet 
niabeti yüzde onu geçmemelctedir. 
Mesel& bazı derslerden 25-30 kişi 
imtihan& girdiği halde ancak üç n
ya dört kişi geçehilmit. diğerleri mu
vaffak olamamı,tır. 

Eylul devresi imtihanlannda bü
tün derslerden muvaffak olmuş. yal
nız bir dersten muvaffak olamamı§ 
bir hayli talebe bulunmaktadır. Bu 
talebeler imtihan talimatnamesi hli
küm1erine göre ancak gelecek Ha-

(Denmı 3 iincil sayfada) 

Suriye takımı G. Saraya 
don 5 -2 mağlftb oldu 

Kahtre 21 (A.A.) - Reutt:r: Şair Orhan Seyfi diyor ki: 
Mısırın garb hududunda ıtalyanın - Şür bir ifrazat mı) Fakat hen 

Deri hareketlle ort.nya çıkan yeni va- bu ifruata el dokundurmaktan iğ
ztyet kar~l.'lında Mısırın hattı hare. renirim. Niçin bunu bana soruyol"
k.eti hakkında. karar alınması, zan - sun uz) Gidin bir hakteriyoloğa, bir 
nedildlitlne göre, M.ı.sır kabinesinin sari hastalıklar mütehassısına sorun. 
hAdJselerin sqyrin.i takib edebilmesi Onlar size neticesini söylesin. De
için bll'lkaç gün aonraya tehlr edile_ rnek bu filcirde olanlar ifıazatını U.-
cektir. . ğıd üstüne sürüyor ve buna da ede
Elbelağ gazetesi, I~yan hareketı b iyat yapıyoruz, diyorlar) Buna ne 

hakltında Mısırda iki noktal naz~r yapmak denildiğini söylemekte kar
~evcud ol.du~unu kıcyde~lem~ktedır. şınızda teeddüb ederim. 
Bırinci noktal nazara gore, !talyan (Den.mı 3 üncü sayf:ıda) Orhan Seyfi 
ileri hareketi ciddi bir tatil~ gLbi te------:------------------------

lAitki olunamaz ve bu sebebden İtal. Uskndar caddesı·nde yan niyetlerinin aydınlanmasını bek-
lemek oayanı tercthtir. İkinci nokta! 
nazara göre, bUyük Jruvvetlerle Sldf. 

Barrani'nin zaptı, İtalyanın Mısır fs. bı•r kadın onpe un ıdnz tlkla.Iini ihJ5.le hazır oldu~unu sarih 
surette göstermiştir. Bu ikincı gö • 

~ü b:~:~~ edı:~;:;uy~~~u::~t otomobı·ııe kaçırıldı rinde bulunmakta ve Mısırın derhal 
İtalyanlara karşı mücadeleye rmen 
Iştirak etmesını Istemektedir. Bu her 
1ki noktai nazar, kabinede de t~U 
edilınekted!r. Fakat siyası müşahfd -
ler, partilerin vaziyeti süiWn ne tet. 
kik etU~inl tebarüz etUrmektedlr. 

Sileblerimiz Karadenizdeki 
' ecnebi limaniarına 

gidabilecekler 
Bir müddet evvel Türk anna

tör1ıeri tarafından Karadenizdeki 
ecn€'bi limanıarına seferlere mü
saade edilmesi hakkında Münaka
lat VekiHetine yapılan müracaat 
Vek!letçe kabul edilerek al~kadar
lara tebli~ edilmiştir. Bu suretle 
bir müddettehlberi haricle muva
salalan ikesilen şi'eblerimiz yalnız 
Karadeniz limanianna mahsus ol
mak üzere sefer müsaadesi alarak 
eşya nakledebileceklerdir. Dii{er 
taraftan şiiEfulerin bir ecnebi lima
nından di~er bir ecne'bi Jimanına 

(Devamı 3 üncü saytad~) 

Yaz saatine 6 Birinci 
teşrinde son veriliyor 

Arikara ıı (Husus!) - 5 Birinci. 
teşrinl altı Blrinclteşrine ba~ıynn 
gecenin saat yinnl dördtınden itiba-

Çengelköy yolunda mütecavizlerle 
zab1ta aras1nda cehennemi bir var1ş 

Kadın~n yanında çocuğu da vardı ve biça 
ana mütemadiyen çırpınıp haykfnyordu. 

Nihayet zabıta otomobilleri yetiştiler 



Hergün 
-····-

/zmir fuarı 
Kapanırken 

Yazan: Muhittin Bire en 

:1: zmir fuannı çoktanberi görme 
miştim. Yeni tekli ile ııtörmek 

bu defa müyesııer oldu. Fuarm iktı
aadi kıymeti, yani Türkiye İktısa-
diyatı içinde oynadığı rol bakımın
dan manası hakkında ötedenberi ta
Jidığım fikirleri değiştirmek için bu 
defa yeni unsurlarla karşıla,mıt de
iflim. Bu rol, basit ve ehemmiyetsiz 
olmakta berdevamdır, Zaten, bu
günkü istihsal kudreti ile Türkiye, 
her aene açılacak fuarlar için ente
reaan teşhir maddeleri hazırlıyacak. 
halde değildir. Çeşidlerimiz llZ ol
duğu kadar bunların, aeneler ara
lında vasıflarında husule gelebile
cek tahavvüll~r de ya hiç yok, ya
hud mahdud feylerdir. Bunun için, 
her sene açılacak bir fuarı enteresan 
etya ile dolduramazsak, yahud da, 
memleketin istihsal hayatı Üe mel
gul olan hususi teşebbüsler arasında 
bu fuar kafi derecede aliika göre
mezse bundan dolayı hayret etme
ie mahal yoktur. 

* Buna mukabil, tunu aöylemek 
bir kadirşinaslık vazifesidir ki, fuar, 
gerek kendisini ihata eden park ile, 
arerek bu işe tahsis edilmiş olan bi
halarile. Türkiye için çok güzel bir 
eaer halindedir. İzmir Belediye Rei
ainin bu eseri vücude getirrnekteki 
himmetini buraya bilhassa kaydet
mek. bir vazifenin zevkle ifası de
mektir. 

Bu halile fuar, Carhi Anadolu
nun ve belki de bütün Türkiyenin 
aenelik bir bayram yeri oluyor ve 
lzmir bundan çok istifade ediyor. 
lzmire bu İstifadeyi temin etmek te 

)uten Belediye Reisinin esaslı vazi
felerinden biridir. 

Fakat, bu fuarın, bu bakımdan 
faydası bundan da ibaret değildir. 
O, ayni zamanda, memlekette ol
f'dukça geniş bir turizm hareketi de 
§apıyor. Biz Türkler, vatanımızın 
jmuhtelif yerlerini ve bizzat biz va
tandaşlar. birhirlerimizi az tanınz. 
Fuar, bu tanıma ve lanışma işinde 
ı;ok ciddi hizmetler görüyor ve ay
ni zamanda en mütevazı halka, iyi, 
güzel, yeni ve medeni teyler göste
riyor ki bütün bunlar, manevi aa
~ada büyük kazançlardır. 

* Ancak, fuarın bir kusurunu gör-
~üm: Turizmi teşvik ettiği ve can
andırdığı nisbette turistlere bu işi 
atfrahatle ve kolaylıkla yapabilmek 
mkanlannı ihzar ve tertih edemi
ror, bizzat benim uğradığım ve ay
ııi zamanda hikayelerini birçok a
pzlardan diniediğim müşkülat çok 
fbUhimdir. Fuan tertih eden heyetin 
.zmirle olan muvaııalanın intizamını 
•e seyahat esnasında yolculann hiç 
lmazsa rıisbi islirahatlerini temin 
decek tedbirlerin ittihazını da te
~in eylemesi lazımdır. 

Son senelerde fuara çok in~an 
itti ve bu münasehetle memlekette 
eyahat hareketi arttı. Bunları gör
ük ve tecrübeler yapmış olduk. 
luna r~ğmen, İzmirlden latanhula 
Yip gelmeyi tanzim edemezsek bu, 
izim tanzim kudrt-•imizin lehine 
aydedilecek bir hadise olamaz. 

Temenni edelim ki gelecek st-ne 
i~ de intizama girrni~ olsun. 

Muhittin Biro-en 
···············································--giren bir arnele 

boğuldu 
Emirgan belediyesine mensub 

mizlik arneieierinden 1 7 ya,Ia -
da llyas evvelisi gÜn, Bnlta li
anında denize girrni~. yüzme bil -
ediğinden boğulmu~tur. 
Zl\hıta tahkikat vaomaktndt'l'. 

ON 

Resimli Makale: Um'umi bir kaide 
Sözün kısası 

Bir Fransız feylesofu töyle 
der: 

- Uşağının gözünde kahra -
man veya dahi olan efendi yok -
tur, 

Kusursuz insan olmaz, hepi -
mizde bir küçük, bir bayağı taraf 
vardır, mesele kusuru l{idermek
te, saldamaia çalışmaktadır. 

----------............. _ ....... _ 

( 
Çarş1 cinayetinin 
fa i li 10 seneya 
mahkom oldu 

Bir müddet evvel Çarşı içinde iş. 
Ienen bir cinayetin muhakemesi Jkln
ci a~ırceza mahkemesinde dün netL 
ceye varmıştır. 

Mahkemede okunan kararda, hA. 
dlse hillAsaten şöyle anlatılmıştır: 

Maktul Yervant Ile arkadaşı Ka -
rabetin evvelce birlikte ticaret yap_ 
tıkları suçlu Hamza Bakırcıya 40 li. 
ra kadar borçları kalmış, fakat, 
Hamza müteaddid defalar' müracaat 
ettıti halde bu alacağını bir türlü 
tahsil edememLştir. Nihayet bir gün 
gene eski ortaklarının Carşı içinde
ki dülekanma giderek parasını iste_ 
miş, parayı alamadığı gibi üstelik 
hakarete u~amıştır. Bunun üzerine 
toplu tabancasını "çekerek, ateşlemlş. 
mışttr. HM!se, Yervantm ölümü, 
Karabctın de yaralarunasile netlee " 
lenmiştir. 

:Mahkeme, suçu delillerle sabit o_ 
lan Hamza Bakırcıyı hAdisedeki ce_ 
zayı haflfletici sebeblerı de nazarı 
itibara alarak, her iki snçundan do. 
layı içttmaen ıo fiene 9 gün müddet_ 
le hapse, müebbeden A.mme hizmet. 
lerınden mahrumlyete mahkfun et -
miştir. 

----------------------
Vali yağ fiatlarmm 
kontrolunu ernretti 

Yal fiatlannda son günlerde bariz 
bir tereffü kaydcdllmesl ezerinde ge_ 
rek Mıntaka TJcaret Mfidilrlü~ü ve 
gerekse Belediye İktısad ~eri Mü _ 
dürlüğü tet.klkata başlamışlardı. Yağ 
lstihsal merkezlerine de vaziyet so _ 
rulmu.ş, oralarda da fiatlarda teref_ 
fü görüldü~ü cevabı gelmişti. 

Gelen cevabda istihsal merkezle _ 
rinde kilo başına 15 - 20 kuruş fark 
oldu~u bildirilmesine rağmen İstan. 
bulda kilo .başına 30 ile 40 kuru., ara
sındıı blr fark bulunması şikllyetıeri 
muclb olmuş, ayni zamanda bu ge
niş fark nazarı d ikkati celbetmi~ • 
tir. 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi 
Kırdar, İkttsad ~eri Müdürlüğüne 
emir vererek satış fiatıarının .kon _ 
t.rolunU istemiş, aynı zamo.nda bele- ı 
diye müfettişlerini bu işe memur 
etmiştir. 

İhtikAr yapan esnnf .flddetıe ceza. 
J:a.nd ınıncak tır. 

-····-Bir dilenci ile de 
Ben konuştum 
~---.. E. Ekrem Talu 

D uenciliğin, zamanede, en k~ 
zanaat olduğunu vak'alar, m1 • 

sallerle isbat eden arkada~lar niha • 
yet beni de imrendirdller. Dün sabaır-
1darehaneye gelirken, hükilınet kona
~ı civarında, beni aylardanberi ian, 
delik, küçücük bir haraca bağlıyall 
terbiyell, sakin kendi halindeki saııuı 
avucuna. sadakaını kıstırırken, ili 
defa olarak kendisine hi tab ettim: 

- Merhaba, ba.bal Nasılsın? Ke1· 
!in iyi mi? 

···-···· .. ······ .. ············································································ .. ·······-··············-···························-·· ... O biraz hayretıe yüzüme bakıp oe
vab verdi: 

aberleri J 
- İyiyim evlA.dıınl. Çok §Ükütl 

Sen de iyisin ya.? 
-Eksik olma, ba.bacJlım. Nasıl, 116 

lerin yolunda mı? 

Daimt bir dok~ma meşberi 
tesis edilecek 

Her vilayetten. muhtelif dokuma nümuneleri 
ve dokumacılık hakkında malumat istenildi 
İktısad Vektı.leti geniş bir halk kiit- ı rıca her vilayet en mutena IstihsaHI.t_ 

lesinin geçim ve giyim vasıtası olan tan 1.2 §er metrelik top halinde 10 
ve memlekette sayısı on binlere va -j nümune gönderecektir. 
ran el dokuma tezgahlarını ıslah ~i. Vekft.let ayrıca .bir de dokuma kol
le esaslı surette meşgUl olmaktadır. ı ıeksiyonu vücude getirmek kararını 

Vektı.ıet bu tezgahlar mnmulAtının verdiğinden vilayetlerden VekAJ.et 
umumi vaziyetini ve inklşaf seyir ve 1 ~esabına ayrıca tam en~e 50 san. -
istikametını göstermek fizere dnlmt tım boyunda muhtelif numuneler ıs. 
bir meşher tesisine karar vermiştir. ı temiştir. 
Bu meşherde el tezgf.ı.hlarının ma _ Gönderilecek nümunelerin bedelle
mulll.tından ıb~ka muko.yese imkflm ri Vekaletçe öıdenecektır. Meşherln 
maksadlle fabrikalar mamulAtı da tam bir tekft.müi arzetmesi için do -
~hir edilecektir. kumacı ev ve imalAthanelerinin iç 

Meşher yalnız marnulfttın teşhi _ 
rine inhlsnr ettirll.mlyecek ve bura • 
da dokumacılı~ın memleketteki ya -
yılma sahalarını, tezgtıh miktar ve 
istihsalfıtı yekünunu ve kıymetini ve 
muhtelif safhalarını gösteren harita, 
resim ve grafikleri de ihtiva edecek.. 
tir. 

Buna dokumacılığın en iptıd:ıl. va. 
ziyetlnden başlıyarak muhtelif teU
mül safhalarını gösteren tezgah ve 
diğer çal~ma vasıtaıannın nümune
lerl ildve edUecektir 

Vek~et bütün vilayetlerden mev • 
cud tezgah adedini, imalftt miktar 
ve kıymetini, kullanılan lptidal mad
de kıyınet ve miktarını tezgah sahlb, 
işçi miktarlarını ve bunların vasatı 
ücretlerini, kredi ve peşin para ile 
yapılan muamele nisbetlerını ve da.. 
ha bazı malfunat sonnuştur. Ayni 
zamanda. Vekru.et vll!l.yet.ıcrden belli 
başlı dokuma nevllerinden 30 : 40 
parça intihab edilerek gönderilmesi. 
ni istemiştir. Bunlar mahalli bir hu
susiyet arzeden nevllerden intihab 
edilecektir. Masa. örtüsü, yatak çar_ 
şafı, sofra takımı ve mendil gibi mu_ 
ayyen ~ekildeki dokumalar tam ola
rak, d~er nUmuneler üc;cr ınetrellk 

parçalar ihallnde göndeı-llecektlr. Ay_ 

ve dışlarını, tezgah, çıkrık, çözgüler 
muhtelif çalışma vazlyetıerinl, do _ 
ku ..... <~ pazarlarını, boyahaneler gibi 
d< .ımacılıkla alakah yerlerin fo -
toğrafları :tl~undtinf..a~ktır. Bun _ 
lar en geç Birincıteşrin bidayetinde 
Ankaraya gönderi.lm.i.ş olacaktır. 

Dün akşam 
Emirganda iki 

ev yandi 
Dün akşam saat 17.45 te Emirg!n_ 

da Reşidpaşa mahallesinde Ma.slak 
caddesinde 53 numaralı a.hırda, kuru 
otıarın tutuşmasından bir yan~n 

çıkniış, ate§ büyüyerek yanındaki 55 
numarnlı Hüseyine, 67 numaralı ma
rangoz Bft.kiye ald ah.şab iki ev ta • 
mamen yanmıştır. Ateşin fazla sira_ 
yetine meydan verilmeden yangın 

söndürülınü.ştür. 

Jurnal Ooryan gazetesi 
kapatiidi 

Şehrimizde fransızca olarak çıkan 
Jurnaı Doryan gazetesi görülen Iü -
zum üzerıne hükfunetçe dün kapa -
tılmış tır. 
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Türk- Rumen 
ticaret 

müzakereleri 
Türk _ Rumen tıcaret müzakere • 

lerine dün öğleden evvel ve sonra 
devam edllmi~tlr. Görüşmeler mü -
said lbir şekilde devam etmekle be • 
raber teferrüntın ıtıesbitJ yüzüınden 
dün müznlcerenin tanıanılanması 

mümkün olamamıştır. 
Aldığımız malfırnata göre önümüz_ 

deki hafta içinde bu da bitiriimiş o
lacaktır. Bugün her iki taraf mu • 
rabhasları Boğazda bir gezintiye iş_ 

tirak edeceklerdir. Romanyada men
sucat sanayli i,ptidal maddelerine 
karşı gün geçtikçe artan ihtiyaç Ru_ 
menlerin bilhassa pamuk ve yün iL 
zerinde fazla taleblerde bulunmala
rını ıntaç etmektedir. Ticaret müza_ 
ıkereleri her Jkl memleketin mukabil 
ihtiyaçlarını mfunkün olan en geniş 
mlkyasta temin a.rzu.sundan mülhem 
olarak başlamış ve devam etmekte 
·bulunm~ okluğundan, Rum en sa
nayiinin muhtaç oldu~u lptidal mad
delerin azami miktarda verilmesine 
çal~acaktır. 

Dün de birçok şoför 
cezalandirildi 

Dün yıı.pılan kontrollar netleesin -
de, zabıtai belediye talimatnamesine 
riayet etmiyen bir çok şoför ve es _ 
naf cezalandııtımıştır. 

Bu meyanda 2 otobüs fazla yolcu 
aldığından, blr otobüs para aldı~ı 
halde bilet kesmediğinden, 7 otobüs 
şoförü sıhhl muayene cüzdanı olma_ 
dığından, 2 şoför karnesiz çalıştl~ın
dan tecziye edilınlşleı-cllr. 6 otobfuıün 
elektriklerinin bozuk old~u görili • 
müş, bunların sahibierine de ceza 
zaptı kesll.ı:n1ştir. 

Limon ihtikarı yapan bir 
adam muhakeme edildi 

Başını salladı: 

- Bizim gibilerin l.şl nedlr ki ~ 
lu nda olsun? 

- Uzun etme, baba. En kA.rlı işiJS 
sizlnk.i olduğunu kaç gündür gazete .. 
ler yaza yaza bitiremiyorlar. 

O sakin adam birdenbire öfkelenll 
gibi oldu. 

- !.şte, canımıza okuyan bu oldlJ 
ya ı dedi. Sabahtan beri, devamlı mU.. 
terilerimden belki on kl§i ııeçtl; iOo 
lerinde, para veren bir sensini şımdi 
herkes bizi zengin sanıyor. Avuç a.çı9 
da: ccAllah rizası için bir sadaulı 
dediğim vakit yüzüme acaylb aca,yi!l 
bakıp, eeçiverlyorlar. Biraz evvel, fifo 
man, kalantor, tüccar kıyafetll biJ 
adam: cSende varsa, bana ver!, de.. 
di. Ne olacak hallmiz J..ıöyle? Şu ga
zetecilerin bıu;ka. ~i yok mu idi? s.ı.. 
zim gibi fakir, fukaranın rızk.Ue ni 
diye uğraşırlar? 

- İçinlzde zengin olanlar çıkar dlt 
gazeteci bunu haber alırsa ya.zma' 
olur mu? 

- Yazmasın. yal Elin kazancındali 
kime ne? Biz adam mı dolandırı.yo.. 

ruz? Yol mu keslyoruz? İhtikll.r nıJ 
yapıyoruz? Bize emanet edilmiş hel 
hangi bir veznc.ıln içinden para nıJ 
aşırıyoruz? Kasablar gibi eti kabi 
ıkAğıd.lara sarıp ok.kadan mı çalıyo

ruz? Bakkal gibi kurtlu mal sürüP 
halkın sağlığı ile mı oynuyoruz? a.... 
zlnocu gibi sarhoş mU.,teriyi sık boiıal 
edip mantara mı bastırıyoruz? lfl 
yapıyoruz, biz? Bizim zanaatımız gllJl 
dobra. za.naat yok. Alı§veri~lmiz ı&. 
nül rizasiledir, Üstelik de kanaatkAt 
insanlarız. Bize verilen para, sad.,. 
'kadan başka Işe yararnıyacak bir pa
rdır. Verenin kesesine dokunmaz, yt1.. 
reğini sızlatmaz. Mukabilinde de dUt 
ederiz. Fena mı? Amma, biz kazancı.. 
mızı on para, on para b!riktlrlyormu.. 
şuz.. Liraya tebdll ederek saklıyor • 
mwıuz. Bu bir suç mudur? musa! ar._ 
tırma kurumundan cAferını. bekle!" 
ken kara.kollar<la siga.ya çekllmeınll 
gücümüze gidiyor. Aniadın mı, efeıı-

di? ' 
Bakltb.m: Adamcaıtızı biraz oob• 

dinlesem kendisine ha.k verece~lnl··• 
Hemen uzaklaştım ... 

c. Efzlltl"' ~ .. L .. 
Tanesi 4 kuruştan limon sa tma k 

suretne milll koruruna kanununa ay
kın hareket eden Beyo~lunda İstik _ 
ıaı caddesinde llmoncu Koçonun du_ 
ruşmasına, asıiye s ınci cezada dün Bir tarlada yarah bir 
de devam edllm~tir. d b 1 d 

Dünkü celsede mütaleasını serde - a am U Un U 
den iddia makamı, s~u sabit bula- D" M ı .. :n ... ek;v.,.r. d ıAJ1 

Sabıkalı Mustafa ikinci aulh pırlanta, altın, gümüş kasa <la aak rak Koçonun tecziyesl.ni istemiş, du_ un ec"""'V' ~~n en geçen 
Ceza mahkemeSJ'ne ao"tu''ıu"ldu", ) d d d ) ' • L J isminde bir gCilÇ ciVar WlalardaJS 
aorguya çekildi. Verile7ı karatla ~ı,ırb::~eta;ü~Jea :;ra:;:: K~~ rwıma karar için talik edilmiştir. ==de g!~~:i b~e::il~~ğ~~Y~:işt~ 
tevkif edildi: nesnenin kıymeti de ağırla,mıt - Devlet olgunluk imtihanlarıDa All, burada gırtı~ından kan sızaD 

B• 1 h b Atatürk köprüsünün altına in- O 1 1 F k b d b 1 k ır çuva ırsızı 7 ay apse tır. nu ça ıyor ar. a at iz e- yarın at anaca ve mütemadlyen iniiyen bir yaralı J-
mişti, duhalarından birinin de - d 1 b f k ı· · . ..a mah1·uAm oldu · .. rnir e görü en u iat yü s!! ışı- Devlet olgunluk imtihanlarına ya_ le .k~rşılaşarak ıkey!lyetten polı.P -'> mirlerini söküyordu, göturup ea-

Sabıkalılardan Hüseyin İşlek, Kü- tacaktı. nin pek muvakkat olduğuna, ya- rından itibaren başlanacaktır. ha.berdar etmiştir. Gelen memurıarı 
çükpnznrdn Haronun ardiyesinden 50 Bir vakitler yükde hafif, pa _ kında, harh bitince eski fiatının Olgunluk imtihanları yazılı olacak ltade veremiyecek bir halde bulunalS 
~ çuval çalmış, bilft.hare yakalana" hada ağır eşya, pırlanta, altın, yarısına düşeceğine inanıyoruz. ve sualler Maari! Vekrıietı tarafın • yaralının, likör fabrikası elvarındi 
rak adliyeye teslim edilmiştir. nihayet gümül çalarlardı. Bu,ün Ey okuyucu sen: dan ıönderilecektir. İmtlhanlar 28 oturan Llyot adında biri oldu~unU 

Suçlu, Sultanahmed ı Inci sulh ce_ EylUle kadar devam edecek ve mu - teşhls ve tesbit etmiştir. 
zada yapılan muhakem'!Sl sonunda ISTER INAN, ISTER INANMA 1 vaffak olanlar Üniversitenın muhte- Yaralı Beyo~lu hastanesine kaldı• 

!ziraat Vekliletl Orman Umum Mü- 7 ay müddetıe hapse mahkfUn edlle- lif şubelerine girme hakkını kaz:ma_ nlm:ış, vak'a etrafında tahkikata 

ırlü~ü şube müdtranında n BeyteL ~re~k~·=te~v~k~l!~ol~u~run~ı.ış~tur~. =====~\..;:~:;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;::;;:;;;:;;;;;;;:;=~=;;:;-;;;;;;-;~-~-;;;·;;·;;~.,l~~ca~kl~ard~ır~.========:==:=~~ba.şl~a~nm~~ış~tır~. =~~===-==-
1 Tunceı-ln validesi Bayan K. Tun_ · · k b' ll' k ı· · b turcluklan sokak dar ve tenha ı'dı'. B' "dd ~ k d ükO d be ü " <cSon Po•taıı nın edebı· telrı'kaaı.• 55 ve pışırece , ır tese ı e ımesı u- ır mu ettır, ocası a a· • 
in uzun zaman an ri m ptel" • lacak bir can yoldaşının yokluğunu Üstelik bahçesi de, mendil kadar net bulmu~. huşunetini terketmiştJ. 
S~u hastalıktan kurtulamıyarak • acı acı duyuyordu. bir aralıktan ibaretti. Fakat buna Yeni ev, sevişmiyen, velilkin kavıı• 
fat ett~lni teessürle ö~rendik. y B §1 L nvmu B A Bereket versin muhayyel sevei - mukabil ev gayet kullanışlı, mutfağı da etmiyen, birbirine ıakayd bir kr 
Uerhume dünya. thtlras ve men - ı· ı O d d k d .. d I k f bd K d · · rı kocanın tadsız, tuzDuz yuvası ol .. atıerinden uzak ve iyUlğl severdi. ıye , ara a aıra a, a ının goz - ay ın ı , ve era ı. apı an ıçerı· ., 

lerini bürüyen yaşların arasından ye girince, minimini taşlıkta mer - muttu. Ve burada, hiç bir gün de .. 
z ölüye Allahtan rahmet dUer, j ıD= AA~ görünüveriyor: «Üzülme .. ben bu - mer bilezikli ve demir kapaklı ku- ğişmiyen, hiç bir hadise ile çeşniletı"' 

esi halkının kederlerini paylaşırız. 1 
---~ radayımlıı diyordu. yunun içi ferhet gibi tatlı ve berrak miyen, dümdüz bir hayat devam., 
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Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
Gözlerini yumdu. Verlığını o hu

z.ura ve o bitaba teslim etti .. 
Saim, Hafize kadınla heraber av

det edinceye kadar, öylece kaldı. 
Besime hnnımın cenazesi ertesi 

gün öğleden evvel istical ile kaldı
rılmıatı. Mahalle bekçisinin gayre -
tile toplanan üç beş ki~ilik küçük 
bir cemaat, camiden getirtilen köh
ne tah u tu salinsırt ederek Topkapı 
mezarlığına götürüp bıraktılar. 

Dönü§te, Snim, amcasının arzu -
sunu kıramıyarak, ölünün odasında 
devir hatimi indirtti, Hclvalar pi -
tirtip, annesinin canı için fukaraya 
daiıttı. 

Jki katlı ve bet odalı ev, Beaime 
hanımın ölürnUnden aonra, kendi -

hizmeti de ağırdı. Bir yandan yu -
karı katı derleyip toplamak, ailip 
süpürmek, bir ynndan da agağıya i
nip ocaktaki yemeği gözetmek güç 
geliyordu. On parayı harcarken, a
vucunun içinde kırk defa evirip çe
viren Saim, bir türlü, bir besleme 
tutmağa yan~şmıyordıı 

İlk günleri, Besime hanımın dö -
§eğjni kaldırmak, çamnşırını yıka -
mak üzere gelen Hafize kadına da 
yol verilmi§ti. 

Sabahtan akşama kadar durup 
dinlenmeden çalıann, çahalıyan, di
dinen biçare Müjgan, nihayet bir 
azıcık aoluk almağa vakit bulup da 
bir tarafta oturunca, bu aefer de iki 

likırda edecek. Allah 

Bu ezici hayatın tesiri ile iÜnden bir su ile ağzına kadar dolu idi. diyordu. 
güne eriyen Müjgiin, akibet yatağa Evin en büyük iki odası yukarı Ancak, «muhayyel aevııiliı> MüJ .. 
dü,tü. Dermansızlıktan eli ayağı ke- katta ve genişce bir sofanın Üzerin- ganı buraya kadar takib etmi1, bd 
siliyor, gözleri kararıyordu. Son bir de idi. Biri sokağa, diğeri de arka evin içinde de mevki tutmuştu. Sa• 
kaç gün içerisinde beş altı defa bur- taraftaki aralığa bakıyordu. Bu, a - im, kapıdan dışarıya adımını ataf 
nu kanamış, bir defasında da, taşlı- ralığa hakan odadan, feyizli bir as- atmaz, o, gelip, Müjg&nın karşısına 
ğı ailerken düşüp bayılmıştı. manın yapraklarile örtülü, zemıru geçiyor, bir an yanındun ayrılmıyV 

Bu vaziyet karşısında Saim evi çinko kaplı bir tahtabo~a çıkılıyor • rak, akşam kocası dönünceye ka • 
değiştirrneğe karar verdi. Kendi i - du. dar ona refakat ediyordu. 
Şine daha yakın bir semtt~. daha u- B't' 'k · bu tahtaboşa ezare ı ışı evın n - Bir gün, öğle vakti, Müjgan, a " 
fak bir ev aradı. Ayni zamanda, t' · k m k aksad 'le sol tarafa 
kendi evlerinin kiralık oldugyunu da bını ı ebs e m b' kı c' k • Şağıda yıkadığı bir leğen dolusu çao' 

oy u oyunca ır a es onmul ve ma•ırı, daha .-abuk kurusun diy4 
hekçiye, hakka la, kasaba haber bu kafese, kökleri ta a§ağıdnki aı a- w " 
verdiler. lıkta bulunan bir mor salkım ağacı tahtaboşa, serrneğe çıkarmı§tı. 

Bir hafta sonra, Ak bıyık taraf " sardırılmıştı. Yazdan kalma, neo' eli, aydınlıli 
larında, Selmanbaba sokağında, iki Müjgan, öteden getirdikleri eşya bir gündü. Razıklarını aramaktan xl~ 
buçuk odalı, kutu gibi bir eve taşı- ile bu yeni evi, gönlünce dö§edl. Ve yade, kanadlarını idrnan cttirmeli 
nıyorlardı. büsbütün yerle§tiklcri gün bu tah - için ta buralara kadar uçan Sultan-' 

Müjgan, yeni mahallelerini hiç tahota çıkıp da, parlak bir kıt ııU - ahmed meydanının güvercinleri, r 
aevmedi • .Oteki ev cad • iiiiiiiii 



ispanyol Nazıri da 
Romaya gidiyor 
Ronıa 21 (A.A.) - Stefani ajan -

llndan: 
Romanın salfı.hiyett.ar mehafillnde 

beyan edildi~ine göre dünkü görüş • 
Inelerden sonra von Rlbbentrop'un 
~lllnda.ki ikameti esnasında b~a 
~ir görüşme yapılması mukarrer de
tildir, 

Roma 21 {A.A.) - D. N. B. 
Ro.rna slyast rnahfellerinde, Serra 

8uncr'In pek yakında. Romayı ziya. 
l'et edecc~i söylenmektedir. Bu hu -
•usta. resmı hiç bir haber mevcud 
0lnıaınn.kln. beraber Suner'in, Al -
lllanyadan dönüşfuıde İ.spanyaya 
~ına yolile gidec~i sanılmakta • 
thr. 

Askeri 
vaziyat 
(Ba~arafı 1 inci sayfada) 

b Elhasıl asıl •ebeb istdr 
la u Veya ister şu olsun Alman-
·~ın İngiltereyi istila hareketleri ge 

t~ıtnıiştir. Bu babiste zamanın ln
tıltere lehine işlediği dikkate alı -
tltr•• ' ·ı· h k · · ·k · ll' b' ıstı a are etının, gecı ·mesı 
~~a etinde nihayet alearnete mah -
um olması da mümkün olur. 

Dün izah ettiğim vechile, fspan
rbnın Cebelüttarıka bir hücum terd h'ederek Ingiltereye harb açması 
da ~·.her ne kadar henüz ihtimal 
~~ılınde ise de, pek yakın görün

~.UYor, Çünkü, İspanya evvela ser
~Uzeotlere kolay atılarnıyacak ka • 
b a1~.Yorgun ve bitkindir. İkincisi Ce-

.e uttank meselesi İspanya için 
~lllldilik hayati biT mescle değildir. 
M ahza İspanya iç muharebelerinde 
Jr. Ussolini ve Hitler, General Fran
J:' 0 Ya Yardım ettiler diye, General 

rankonun, milli bir ~aye ve mru • 
b~t olmaksızın, şimdi lspıınyayı yeni 
L!r harb ateşine atması, doğrusu 
ıf bir suretle makul bir hareket sa

~ı arnaz. Ve bu sebeble İspanyanın 
~illi hükumetinden şimdilik böyle 

ır lcarar kolay kolay beklenemez. 
İtalyanın Mısır hareketine gelin

:~ ?unun da, Sollüm ve Sidi Elber
t anı İngiliz ileri mevzilerinin zap -
~ndan sonra durakladığını görüyo -
d ı.. Yann aynca tetkik ve izah e -
Siec.eğimiz vechile, biz halyaniann 
1 di Elberrani mevzündeki durak -
clarnalannı tabii ve muvakkat ad -
etınekle beraber onların yakında 

n'lten harekatı nihayet İskenderiye 
t•~ Kahirenin zaptma kadar ileri gö 
l~bebileceklerini oüpheli görürüz. Bu 

arla Mısır seferinin Mihverin 
:evkülcey~ne oimdilik, bizzat İngil
tı~tenin pek muhtaç bulunduğu de -
1 ~. kara ve bilhuııa hava kuvvet-
erinin büyük. ölçüde birer kısmı -
tıll anavatan müdafııasının dışında 
ttıu anılmasına veyahud uzaklarda 
ti 'Uattal kalmasına inhisar edecek -
~ t; ÇÜnkü İskenderiye ile Kahirenin 
tı e d?laYısile Süvey~in karadan zap
~i nıhayet mümkün ve müyesser 
1 'j da, yann izah edeceğim sebeb-
er e, Pek uzun sürecektir. 

•<I Bu luretle görüyoruz ki Ingiltere 
~ ~aı Üzerinde henüz hava hiıkimi -•dti elde edilmemiş ve dolayısile 
ttıı llnın istila hareketi hala ba~lama
tö §~r; ba§lıyabileceği bile şüph.~li 
~ rtilrnektedir. İspanyanın Cebelut
lt ]k hareketi de bir türlü olamıyor. 
h i\ Yanın Mısır aeferi ba,ladıysa da 

0~ntın, Süveyşin zaptından Ibaret 
1:ı ~~ atıl hedefe varması hem tÜP -

e E hem de uzun vakte muhtaçdıT. 
le bl~aaıl Sovyet Rusya, itini iyi bi
l n ır adam gibi bıyık altından gü-
erek a . l . . . h f 
~tm eyırc vazıyetını mu a aza 
letlee~t~dir. O halde, Mihver dev -
ler1 b?ın askeri siyaset ve tabiye -
ttıalt ı~ çıkmazda mıdır) diye sor
(tıy bılmem ki erkem bir hareket o-

tnu) ı 

·?r. ~-~ :---~--~4{. 

' rsa - anya yo u 
bir ka yon devrildi 

Bursa 21 mususi) - Bugün Bur.ı olmuş, bir kamyoh devrllmlştir. Bir 
sa - Mudanya yolunda feci blr kaza ölü, 8 yaralı vardır. 

Londraya karş1 gece, 
gündüz taarruzlar1 

tekrar edildi 
(Baştarafı ı lncl sayfada) 

dir. İngiliz avcı tayyareleri, düşma
nı karşılamış ve bir seri çarpışma~ 
dan sonra süratle geri püskürtül
mütlerdir. Hiçbir bomba atılma
mıştır. 

Aleşam Londrada verilen birinci 
alarm esnasında, cenubu garbi ve 
garb banliyösüne münferid bazı 
bombalar düşmüştür. Bombalann 
ekseriai, hali bir araaya isabet etmiş
tir. Hasar pek azdır. İkinci alarmı 
müteakıb, Londra ınıntakasında ha
va dafi bataryaları faaliyete geçmiş 
ve bazı bombalar düşmüştür. 

Gece hücumlan 
Londra 21 (A.A.) - Bu geeeki iki 

hava sefer! esnasında Londra mm -
ta.ka.sının bazı noktalarına bomba • 
lar atılmıştır. Londranın cenub ne. 
ıva.ıu,tnden blri bilhassa yangın çı • 
lkaran bombalardan müteessir olmuş.. 
tur. Çıkan yangınlar, uz:ı.klardan gö. 
rülüyordu, maamafih hepsi de aü -
ratıe bastırılmıştır. 

Alman tebl:ği 
Berlin, 21 (AA.) - Alman or

duları başkumandanlığının tebliği: 
Hava kuvvetleri, İngiltere üzerine 

hücumlarına devam etmişlerdir. 
Mukabele hilmisil hareketleri, bi

rinci derecede Londraya tevcih e
dilmittir. Ezcümle şehrin merkezin
de, Taymisin büyük kavsinin taT
ltında, askeri bakımdan ehemrr:iyet
li muhtelif hedefler, ciddi hasara 
uğrahlmıştır, 

Cenubu tarki Ingilteresi üzerin
de, lehimize tecelli eden birçok hava 
muharebeleri olmuştur. 

İngiliz tayyarelerinin garbi Al
manyada şehirler üzerine }'aptığı 
gece hücumları neticeııinde, birçok 
evlere, bir kiliseye ve bir mezarlığa 
bombalar düşmüştür. Sivil halk ara
eında 1 3 ölü ve birçok yaralı vardır. 

Dün on dört İngiliz tayyaresi dü
şiirlilmUştür. Bir Alman tayyaresi 
üsa{lne dönmemiştir. 

Lise bitirma imtihanlarının 
neticesi tebliğ edildi 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
ziran devresi imtihanlarında muvaf
fak olamadıklan bir derııin imtiha
nına gireceklerdir. Bu şekilde bir 
dcraten muvaffak olamıyan tl\lebe
ler ve ırelileri dün grup halinde ma
arif idaresine müracaat ederek bir 
ders yüzünden bütün bir senenin 
mahvolacağını ve çocuklarının mek
tebe devam edemiyeceklerinl, lise 
mezunu olamadıkları için ne yedek 
eübay okuluna, ne de herhangi bir 
vaz.ifeye giremiyeceklerini ileri aür
mügler ve hiç olmazsa bir dersten 
muvaffak olamıyan talebeye bir 
imtihan hakkı verilmesini veya ba,
ka bir oekil bulunmasını i!ltemişler
dir. Bu talebe velileri bilhassa ço
cuklarının bütün derslerden iyi bir 
şekilde muvaffak olduklan halde 
yalnız bir dersten kalmcılarının 
me8uliyetinin yalnız çocuklarında 
değil, biraz da imtihan komisyonla
rında aranılınası lazım ~eldiğini söy
lemitleTdir. Talebe velileri üçer ki
şiden mürckkeb imtihan komisyon
lannın her azanın ayn ayrı not veT· 
mesi ve bunlann ortalaması alınması 
icab ettiği halde notun yalnız bir 
nza tarafından verildiğini ve bazı 
imtihanlarda usulsüzlük olduğunu 
iddia etmişlerdir. Bu iddialar maa
rif idaresi tarafından tetkilc olun
maktadır. 

OskUdar caddesinde bir 
kadm güpa gündüz 
oto ır.obille kaç1r1ldı 

(Baştara.fı ı lncl sayfada) 
sinde, Neriman adlı, evli ve dört 
çocuklu bir kadın oturmaktadır. 

Neriman afif, ağır başlı ve evine 
barkına bağlı bir kadın olarak ta
nınmıştır. Onu, muhitinde, herkes 
sevgi ve saygı ile anmaktadır. 

Son günlerde, o civarda cturan
lardan Hayri ve Hüsnü adında iki 
şahıs bu kadını gözlerine kestirmi~
ler ve yüz vermemesine Tağmen o
na musallat olmuşlardır, 

Bu adamlar her fmıatta Nerima
nı kollamağa, sokağa çıktıkça peşi
ne takılarak adım adım akib et
rneğe başlamışlardır. 

Kadın bu takibden bizar olınak, 
herifleri birkaç defa tekdir eylemio 
ise de hiç faydası olmamı~, Hayri 
ile Hüsnü, nihayet evvelki gün, ye
di ya~mdaki çocuğu ile beraber e
vinden çıkan Nerimanı bir müddet 
gene takib eyledikten sonra, vaz
geçmit görünerek ortadan kaybol
duklan halde, beş on dakika geçer 
geçmez Üsküdar caddesinde otomo
bille tekrar önüne çıkmı~lar ve ken
disini arabaya davet etmişlerdir. 

Neriman bu teklife karşılık herif
leri zabıtaya teslim etmekle tehdid 
etmi' ise de onlar buna kat'iyen al
dırmıyarak, bu defa i~i zorbalığa 
bindirmişler ve yere .inerek, hem 
Nerimanı, hem de çocu~unu ct-bren 
otomobile atmağa muvaffak olmuş
lardır. 

Neye uğradığını bilemiyen ve 
mütemadiyen çırpınıp haykıran hi
çare kadınla çocuğu, müteravi7ler, 
tarafından bu suretle Çens.re'•köyü
ne doğru knçırılmışlardır. 

Güpe gündüz ve cadde ortasında 
cereyan eden bu mÜe!l~if vak'a zr.bı
taya akseder etmez, küstah müteca
vizler oolis tarafından di~er bir oto
mobili~ derhal takib edilerek niha
yet Ct-ngelköyü civarında yakalan
mı,lardır, 

Çirkin emellerine tamamile mu
vaffak olaınıyan Havri ile Hüsnü, 
Cümhurivet adliyesinin pençesine 
teslim edilmiş bulunmakta ve ceza
larını beklemektedirler, 

Şairler arasmda anket 
(Bqtarafı ı inci sayfad.ı) 

San'atklr seviyesine yükselemi
yenler bunu çarnuriara düşürüp üs
tünde mahrumiyetlerinin hırsile te
pinmek istiyorl&T, Arasıra etrafa 
sıçrıyan parçalar işte bunlardır. 
Kendileri ne kıyafete girerse girsin, 
fakat biz onlara yakınlaşmaktan çe
kinmeli ve temiz kalmalıyız. 

San' at kar haysiyet sahibi olmalı
dır. Bu haysiyet bir aan'at endişesi
dir. Şürden bahsederken Naili Ka
dimfn t'\1 çok güzel sözünü tekrar
lamama müsaade edin: 

cSende yarlin Naili havsiyet 
iimmidindedir.ı. 

Bu haysiyeti hilmiyen ve tanımı
yanlarla edebiyattan nasıl bahsedi
lir) 

Nüfuz edilemiyen 
bir hesab 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
ıwr ıt'avi Avrupada harb bitip 
.... de mücadele İngiliz adala -

nnın havasına intikal ettiği günden
beri tarafların tayyare zayiatı hak -
kında verdikleri Takarnlar insanda 
dehşet uyandınyor. Bu rakamların 
ayni hakikat olarak kabul edilsnesi 
imkansızdır. Çünkü mücadele ha -
linde bulunan kuvvetlerin kendi za
yiatları hakkında sahih malumat 
verebileceklerine elbette ki ihtimal 
verilemez. Fakat bu rakamlar ne 
derece hakikati ifade etmekten u -
zak bulunurlarsa bulunsunlar taraf
ların ve bilhassa müteamz mevki -
inde bulunanın gerek canlı, gerek 
cansız malzeme noktasından uğra -
dığı zayiat kolaylıkla telafi edile -
m ez. 

Tayyare silahının son derece tah
ribkar olmasına nğmen kara kuv -
vetile teeyyüd etmiyen hava akın -
lannın mutlak ve lcat'i bir netice 
veremedikleri şimdiye kadar ki mü
cadelenin bir ifadesi old'uğuna gö -
re bu akıniara devam etmenin se -
beb ve hikmeti de haklı olarak an
laşılamıyor. Bir noktai nazara göre 
vaziyet oöyle mütalea edilebilir: 

Almanya, müttefikı !talya ile 

Suriye takımı G. Saraya 
dnn 5 -2 maOlilb oldu 

Suriyenin Ennadiyül Rıyaziye ta-ı büyük bir fırsat kaçırmı~ değildirler. 
kımı dün Şeref sahasında Galata- Ömer Besim 
sarayla karşııa§tı. Fenerbahçe - Eskişehir 

Vişne rengi çorap ve gömlek ile • 
beyaz pantalon giymiş olan Suriye Demırspor maçı berabere 
takımı karşısında Galatasaray, iki · 1 d' 
devred~işik oyunculada oynadı. netıce en ı 
İlk devrede üç sayı yapan Galata- Ankara 21 (Husust) - Bugfın lt 
saray, ikinci devrede iki gol yedi ve Mayıs stadında Fenerbahçe lle Eski. 
iki sayı daha yaparak maçı 5-2 ka- şehlr Demirspor takımı arasında T\\r 
zandı. kiye birincil~ müsabakası yapıldı. 

Galatasarayın iki golünü Gün- Birinci devrede Fenerliler bozuk 
düz, Uç sayısını da Salahattİn yaptı. blr oyun çıkardılar. Her Iki taraf da 

Suriye takımı oyunu halekında birçok fırsatlar ka~rdılar. Bilha.ss& 
kısaca ou fikri vermek kafidir. Demlrsporlulnr boş kaleye rol ata-

Futbol bilmiyorlar, Buna muka- madılnr. Devre sıfır sıfıra. nctıcelen • 
bil çok süratli olan oyunculan o di. 
nisbette sert oynuyorlar. İkinci devreye Fenelibahçe düzgün 

Galatasaray dünkü maçta sayı blr oyuola başladı. Fenerliler Demir
adedini namütenahi çoğaltabilirdi. lij)Oru adamakıllı sı.kııştırmalarına 
Hakim oynadıkları halde fıızla kom- ralmen gol atamn.dılar. Ve oyun 0.0 
binezona kaçmaları ve mümkün ol- bera.berllkle bitti. 
duğu kadar da sıkışık oynamaları Boks e eler· 
hem iki gol yemelerine, hem de S Çm 1 
fazla sayı yapmalanna mani oldu. Dün gece Süleymaniye klübünde 

Oyun zaman zaman büyük kaza- boks seçmeleri Yaı>ılmıştır. 
lara sebeb olacak dereceyi buluyor, alınan neticeler: 
bazan futbol sahalannda görülmesi Horoz: Abdi (sayı lle), Tüy: Hüsntı 
mümkün olaınıyacak a-ülünç sahne- (sayı llel , Hafif: Hüseyin (sayı ile), 
lelerle geçiyordu. Hafif: Muzaffer (nakavtıa), Yan 

Hülasa bu maçı aeyredemiyenler vasat: Abdi (sa~ lle). 
-------

birlikte Avrupa kıt' asında silahlı 1 ·ı· t 1 · U le 
davayı timdilik kazanmıştır. Garbi ng1 IZ ayyare eri m • Manş sahillerinde yüzlerce 

vapur imha. edildi Avrupadan §&Tki Avrupaya kadar addid Alman merkezlerine 
imtidad eden ııeni~ bir sahayı mü-
rakabe etmektedir. Bu vaziyet kar- tekrar hüCUm ettiler 
Jlsında kendi adalarına çekilen İn- (Ba~rafı ı lnrl sayfad:\l 
giltereyi rahat bırakarak onun ken- B 1 
disile sulh yapıp yapmamaaile ala - gue, Dunkerque, Calais ve ou og
kadar olmayarak kendi itine bak _ ne'a hücum etmişlerdir. Askeri ihti-

yatlara ve mavna ve vapur tecem
maııı mantıki değil midir) Halbuki mülerine yeni hasarlar yapılmıştır. 
Almanya bunu yapmıyor. Hergün Diğer bombardıman gruplan, ye
yüzlerce tayyare pahasına Büyük niden, Manheim, Ebrang, Krefeld, 
Britanya adalarına aaldırıyor. Ne - Hamm, Spest, Osnabrück ve Brük
den) sel tevzi merkezlerini ve e~a istas-

(Ba~tarafı 1 inci sayfada} 
lannı beyan etmiştir. Filhakika Al
man havacılığı 8 Eyluldenberi 4000 
kişi zayi etmi,tir. 

Hava nazın, Alman imalatıma 
yüzde 30 nisbetinde azalmış oldu
ğunu ve uykusuzluğun Alrrıan itçl
lerinin kuvvei maneviyeleri üzerine 
fena tesirler yapmakta olduğunu 
beyan etmiştir. 

İngilterenin istilası için hazırlan
mış olan ve Manş denizindeki U
manlnrda bulunan vapurların y{UE
lercesinin imha edildiğini ve birçok 
limanların kullanılamıyacak bir ha
le getirildiğini bildiren Vişi Taporta
rını da zikretmek lazımdır. 

Şii ebierimiz 

Ve cevab veriyorlar: Çünkü bek- yonlarını ziyaret etmişlerdir. Dort
leyemiyor. Acele etmeğe mecbur - mund-Ems kanalı, Duisberg civa
dur. Halbuki hava akınlarile netice rında ·demiryolu münakalatı, bir ia
almarun mümkün olamıyacağı da şe treni, Maastricht civarında bir 
iddianın bir diğer veehesini ti"..Jkil mühimmat fabrikası ve birçok düş
ettiğine göre neticesiz akıniara bile man tayyare meydanları da ağır au
bile başvuran biT Almanyayı bu ha- rettt> bombardıman edilmiştir. 
rekete icbar eden sebebi sadece a - Sahil servisi tayyareleri, iki düş
celeeilikle ifade etmek istemele pek man iaşe vapuruna hücum etmişler 
mantıki görünmüyor. ve bunları ciddi ha~ara uğratmış- (Baştarafı ı Inci sayfada) 

}ardır. da yük taşımalanna müsaade edU-Ya tayyare akınları sanıldığı gibi b ı- il i · 
üs ütün netice vermıyen ır savaş b b . b' Tayyarelerı·mı'zden ı'kı·sı', U.lerine d.ı$ıdi~indden,d u sul retn:ı ıtemt mier rru 

ı Y h d Al d d .. · t' rı a a ça ışma arı e n ~ekli deği dir. a u manya a onmemı~ ır. . 1 ktı Ş'l bl . . . 
bu oekil mücadelenin neticeaizliğine Londra 21 {A.AJ - İngiliz tayya. mış 10 aca r. 1 e erırruzın 
kanidir. Fakat hesabı baokadır. releri düşmanın istilA. üslerlne karşı ıradenbiz 

1 
Umanlü~ ~rası0~a inkıtasız darbe programının tatbiki. ere aş arnası . zerıne a 

Bütün mesele işte bu hesaba nü- tı gece de devam etmişlerdir. pa ve Karadenız mıntakasile 
fuz etmektedir. ne u · rt .. betl 'ml 

İngiliz fenerterindeki rasıdlar de • tica munase erı z 
5elim &aaıtı Cnıeç nizdeki sis arasından Manç.ın Fr:ın -

~ sız sahillerinde calals ve Boulogne'da 

İlk Mekteb 

Coğrafya 
Öğretmenlerine · 

Maari! Vek!letlnce ilk mekteblerin 
4 ve 5 ci sınınarına kabuı edilen Ma. 
ra.şlı Kazancıoğlu Abdülkadir Sadi -
nin c YENİ İLK COÖRAFY A• ki tab. 
lan Milli Talım ve Teııbiye Heyetinin 
son de~şlkliklerlle cSEMİH LtİT:Fİıt 
Kitabcvi tarafından haritalar ve re
simler yeniden yapılarak em.salsi2 
blr nefasetle ne.şred!lıniştlr. 4 cü aı -
nı! 21, 5 ci 30 ku~tur. Toptan alan. 
lara bü.rilk tenzllA.t yapılır. 

Saadet Yuvası 

o ynıyan 

parlak infllA.klar görmU.,lerdir. 
Almanya üzerinde 

Londra 21 (A.A.) - Reuter bildi-
riyor: 

Hava nezaretı, dün gece düşman 
t.şgaU altında bulunan arazi üzerine 
yapılan alanlara iştirak eden bütün 
tayyarelerin fullerine döndü~nnn bil. 
dirmektedir. 

Hava nezareti istihbarat servisi -
nin bildirdl~lne göre, pek fena hava 
şartıarı dahilinde ıcra. edilmiş olan 
bu harek1t esnnsında Almanyanın 
dahili münakalA.tnmn en miihim hat. 
tını teşkil eden ve Munster cenubun
da Dorbnund _ Ems kanalı üzerinde 
.bulunan su terazisine hllcumlar ya. 
pılml.'ltır. Dl~er 1kl su terazlsi üzerl 
ne de yüksek infilAldl bombalar ntıl
mıJŞtır. nır terazi üzerinde knt't bir 
ınflıtı.k mü.ş.nhade edilmiştir. 

Dlier taraftan Ostende üzerine ye. 
niden muvaffaltiyetli hUcumlar ya -
pılmlış ve yangınlar çıkarılm~tır. 

Flesslnge'l bombardıman etmek 
için limanın üzerinde uçarken bir PL 
ıot evvelce çıkmış olan yangınlarla 
lnfill\klar mt\.,ahade etmiştir. 

ARADA BIR: 

Alhn ve emlak 
kıymetlerine dikkati 

Gazetelerde blr cümle: 
- Hayat pahalılı#ı devam e41-

yor, diyorlar. 
Yiyecek tla.tlan arttı, giyecek 

fiatları, ilk lht.ıyaçı fiatıarı 

Küçük bir tıesab yapıyorsunuz: 
Memleket içinde yetişen mad. 

deler bahsinde artış nl3beti YÜ.Z. 
de 5 ile 25 arasında de~işlr. Tür
kiye hlç.bir zaman ucuz olmadı. 
Ylycc~e. Içece~e, roece~e her 
'kalemi ayn ayn heso.b edilirse 
belki blr Avrupalıdan az para 
verdik. Fakat uınuın.lyet itibarile 
hayatı daima. ondan pahalı ya.. 
şadık. 

Bu, büsbütün başka bir mese. 
!edir. 

Sir Denisson Ros'un cenaze merasimi 

Eski, yeni, kafiyeli, kafiyesiz. ve
zinli, vezinsiz şu, bu mesele değil, 
hakikaten bir san'at eseri yaratma 
iddiasında olan ve kendisinde bir 
!lan'atkar haysiyeti bulan aaamlarla 
bu mesele münakaşa edilebilir. 
Yoksa içlerinde bir çıban gibi, ilti
hablanıp duran ehliyetsizliğin, dü~
künlüğün, kinin, garezin, nefretin 
ifrazatını etrafa saçmaya ve yay
mağa çalı~anlarla değil. Intani has
talıkların en müthişi gibi bunlardan 
korkmalarım ve manevt sıhhatlerini 
muhafaza Için korunmalarını karile
tinize aamimivetle tav;ı~iye edelim. 

.Nusr~t Safa C«lskun 

Türkçe sözlü, arabça şarkılı 

bUyük facla filmi 1 
F ~! ~n~kAr~n~d~ D l , 

Dunkerque'!n dokla.nna hücurnlar 
vapılmı.., ve Ma.nnhelm n Ehrang'da 
demiryolu tevzi Istasyonları bombar
d).man edU.mLştir. Neekrran'da bir 
emtia ıstasyonu ve Coblence'de bü. 
vük demlry(\llan muvaffaklyetle bom 
bardırnan edtımı.,tlr. 

Fakat bugünün !iat artışı it.h&. 
11\t ve ihı'acat §artları gözönüne 
alınmak tartlle nonnal sayılır. 

Avrupanın d~er Jcsımlarında ya.. 
~anlarla. muk~ese ettiğimLI 

takdirde kendimizi mes'ud say. 
mamız bile mfunkündüı·. 

Gazetelerde başka bir haber: 
- Altın 2110 dur. EmlCık ve &. 

razi fiatıarı ise bir misli arttı, 
diyorlar. 

mercuıim.!n den bir intıba 
tee:aatıırı ... ka·yd,ettiiılnntz Avrupanın en bUyUk müstetriklerin

Roaa'un cenazeal dlin kaldırıl
do.tlan ha-

Bu Sah akşami S Ü 1V1 E R Sinemasında 
TANIA FEDOR- PİERRE BRASSEUR 

ve kahkaba kralı B A C n taralından oyna.u:m 

CA 1 1 . ç.' 1 1 • 
Neş'e, zevk, e~lence ve kahkaba vodvilinde 1939 OAZİNO DÖ PARi'nin 

ıron revülerlnl görecek, be~enecek ve candan nlkışlıyacalu:ınız. 

BUGÜN AŞK- HEYECAN- iHTiLAL- MUAZZAM ve korkuno sa.hnelerle dolu 

PEK • 
1 
Sinemasında KANLI DAVA 10 binlerce figüranla 

oevrllen muazzam 
bir film 

Tehllke buradadır ve derdin ba.. 
şı da bu noktada. ba,şla?. 

Kltab ve tecri\ba kıymette yaı_ 
nız iki ölç.U tanıdı; biri a.ltındır, 

öteki emlAk. 
Altının ve emlt\kin kıymetini 

ma.kulleştlriniz, hayatın Uk lhtı.. 
yaçlarma cevab veren maddeler. 
de görll,p nihayet normal buldu,. 
lu.muz fiat nrtı..cn da. bir derece 
olsun, duracaktır. 

Güç mesele, dcmlyelim: 
Halledllmesl mümkündür, 

ltün olmalıdır, hem dct noırmıll 

sahada tlcaı1, mal! ve 
kararlarla ynl.nuı derdin 
dutunu bllmek ve e.93&Ilı aram 
tartlle. B. u. 



ı 
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C Sa,-fa SON POST~ 
BU AKŞAM 

Emlnönii Balbvl aosyal :vaMım tnlu tarafındaA fatlr çoctıtlar menfaatl.ne 

Tepebaşi Belediye Bahçesinin 
Alaturka kısmında tertib edilen çok zengin mOsanıerede 

A • n arbda,larL Çalıkuşu Liltflyenin varyeteler! İBTANBULDA Ilk defa 

1 olarak üstad muhterem Nuri Duycuer ve Jcslan tarafın.claa 
Hangisidir? Alaturka sine keman konserı • Tıı.kaim bahçeslnJn Rumen onestra ve art13tlen 

Zeybek oyunlan Muhtelif T6rk diUeriniD milli oyunlan 
Hususı mii5aade ne bu atpmtt milsamereye SUriye, Lt~ıman n Mısır film yıldızı mef}ıu 

Muıranniye 
ve Rakkue A 

ve aıbdaşla.n IJtin.k edecektir. Dühullye yoktur. Miisamere hitamında. tehrln het' tara.rına •tollb 

temin ~r. 
... 
ı 

Memur alınacak 
Türkiye Iş Bankası A. Şirketinden: 

1 - Bankamızın muhtelif tubelerinde çalışhnlmak üzere müaa -
Laka ile 1;2 memur alınacnktır. ~üaabaka imtihanlan 7 ~- T qrin 1940 
Pau.rtesi eünü Adana. Bursa, Oıyarbakır, Erzurum, Gazıa.nteb, Kon -
7ao Samaun ve Sivasta yapılaeakbr. 

2 - lmtihana girebilmek. için: 
A - Uakal orta mekteb mezunu olmak.. 
B - On sekiz ya§ından apğı ve otuz yqı.ndan yuk.an bulun • 

m am ak. 
C - Askerüğinj yapmıt olmak (Askerliiini henüz yapmamıt 

olanlar muvakkat memur olarak alınacaklardır.) 
3 - Yuk.andn yazılı evsafı haiz olan taliblerden tahriri imtihanda 

muvaffak olanlar tecrübe için on be§ gÜn maaşsız olarak çal11tınlır -
lar. Bu müddetin hitamında mesaileri itibarile ele iyi not alanlar harem 
kanununda muayyen tahsisatla kadroya alınırlar. 

4 - Muvaffak olanlar arasında eenehi li1anı bilenler tercih olunur. 
5 - Imtihan neticesinde banka hizmetine alınacak 12 memurdan 

batka muvaffak olanlar, muvaffalciyet dereeelerine göre müesseseele 
açılacak münho.llere sıra ile alınacaklardır. 

6- Talihlerin en geç 5 B. Tepin 19-40 Cumarteti aününo kadar 
~Jcanda yazılı §Uhelerimiz müdürlüklerine veaikalarile birlikte müra
caatta bulunmalan ilan olunur. 

Salılık köknar tomruğu 
Devlet Orman Işletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden: 
a..- Karabllk revirierine ba#}ı Büyükdtb bölgesının Fındacak depo -

sunda ıstıtte mevcud c583t aded muadili .~. metre mlkib ve 692 de..ı_ 
metre mikAb köknar tom.nı~u açık arttırma ile satılacaktır. 

2.- Tamıııklarm ayrıea. ~ kesme payları mevcud ve kabuklan ao. 
ruimuş olup hacmi ka.buksuz orta kutur iiıertnden heısa.planm\ftır. 

8.- Tom.rukla.ra aid ş:ırt.namesl Ankarada Orman Umum Müdfldü. 
lünde, İstanbul. Zonguldak çevlrge müdürlüklerinde ve Karabft.k Devlet 
Orman İşletmesı Revir Amirlllinde görülebilir. 

4. - Tomruklann muhammen bedeli d2a lira cOO, kuru~tur. 
5. - İsteklllerın % '7,5 pey akQCSile 25/9/940 Çarşamba. güna sa&' 

1 

Gebze Bukulı: BAirlmUttndenı 
Gebze Orman idaresine tzafeten 

&Lzıne vekili avukat Zülfikar ozan 
tarafından İzmltin Örnerli töyünden 
Mustafa ~lu Raif ve arkadtlfl İlıni-
tin Alihocalar K. den Mustafa. oğlu 
Bakım aleyhlerlne a.çılan tazmlnat 
d&vasının yapılan muhakemelerınde: 

Dava olunanlardan Mustaf& o~lu 
Bakım bakkındaki davet.lyeniıı lll _ 
nen ıtebll~e raıı:men Ul/~/9~0 Per
şenibe gtlnü saa.t ıe d& mahkemeye 
gelmedl~lnden davacı vekilinin tale. 
bUe bu babtakl grya,p kArarının da 
lllnen teblftine ve muhakemenın 
6.11.94() Çarşamba günü .saat 16 ya 
taliklna karar veri.I.mJ.ı oldu~undan 
vakti mua.yyende Bakım mahkemeye 
gelmediAl ve bir vekili tanunl gön _ 
dermedl~l takdirde bir daha muha -
kem.eye t.abul edilmlyece~l UAnen 
teblli olunur. 940/12 

On kadında Dokuzu 
fena renkte pudra 
kulla"''" 

Fena renkte bir pudra, 
yüzünüze cmakyajlanmışa 

ve çirkin bir manzara ve. 
~ 937 modell sa.tılık ;. r1r ve alzl daha Y64lı gös.. 

1 Ford otomobili .. terir. En muvatııt renıı 

1 Dö~eler gayet temi2 lAstık..l bulmanın yegll.ne çare.st, 
ler, ptston ve sehmanla~ yenı yüzünüzün bir tarafına bir 
de#~tir Tophanede ~as _ renk ve diğer tarafına b&f 

a.._ J1!1 ka renk pudra tecrübe et. 
' kesen 156 No. ya. müracaa.t. r mektir. Bu tecrübeyi To -

·---- kalon pudra.'iının yenı ve 
Kırkla.rell A.s:l7e Hukuk Mahkeme. cazlb renklerlle yapınıs. 

ainden: Bu yeni renkler gayet 
Kırklarelinin Kofcafız nahiyealn • modern cChromoscopea 

den Hasan Demirkıran tarafından maklneal saye.'iinde karı4 _ 
lkansı önzııenın yedi sene evvel aem_ tırılm~tır. Sihrlmlz bir 
tl meçhule gittilinden bahtsl.e terk 1 göz, hemen kusursuz bir 
sebebUe ikame eyledilti B04anma da_ ıtına Ue renklerı tnt1hab 
vasının y&qlılan dtlrUfl'Jla.st aonunda: eder ve artık •makyajlan

Eczacı alınacakbr. 
Askeri Fabrikalar Umuıll 

MtldürlUğtınden: 
Kü~~zgad ve Kırıktalede ıstlbdam edilmek ve yaşı 58 den ~ 

olmllDlAlt üzere iki eczacı alınacaktır. 3658 a.Jı1ı tanun bWdlmlertne , ... 
re ilere' verllece.ktlr. 

Aakerlflln.i ~mı.ş ve slcillen teltaüd edilmeml.f olanlardan t.alib ~ 
ların sicU veya yedek aübay k:ayld numaralan yazılı birer teretimeiJII"' 
ltA.Iıdmı bir Jstidaya ba~lıyarak en .ıeq B!rın.citeşrtn ba.pna kadar t1' 
mum Müdtlrlüte mür&caatları. c884.Sa 

Leyli Yen· Ko Erkek 

1 L K - O RTA - Lt S E 

• 
J 

N eb ari 
Kız 

Taksirnde Sıraselviler 86 - YENI AÇlLDI. 
Miidiirii - Eski tJI.tli Terakki Dlrektöri. M. All Bqmet ıtırca 

HUSUSiyetlerl: YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİNE gen.Lt mlkyn.Stl 
ehemmiyet vennek. sınıflarını az mevcudla tqkll ederek talebeslnltı 
ÇalUJDl& ve ink1fatı, eı..hhat ve inzibatUe yalandan allkadar olmaktt1· 
Mektebln denize nlzır talöri1erll teneffüshane ve Jlmna.stikhaneJI 
vardır. Hergün saat 19 ne 18) arasında. taıebe Jta,yıd ve ka.bul olunur. 

Telefon: 41159 

Ziraat, Orman, V eteriner 
Fakültelerine talebe alınıyor 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Yükset Zirant Enstıtüsü orman, ziraat, veteriner fa.kültelerlnde taıe~ 
kayıd ve kabulüne 15/ Ağustoo/1940 tarihinden itibaren bqla.naca.k ve 
!:.ylül 1940 günü at.şamına bdar devam edecektir. 

ı - Bu yıl kabUl edilecek talebeler biyoloJI, flzl.t., kimya, ceblr, TOr!~ 
t:ıhrlr ve yabancı dilden cFransl.ZC4, İngllJzce, Almanca dlllerden blrh 11' 

seçim 1mtihanma tAbi olacaklardır. 
2 - Seçim fmtlbanı Anka.ra ve İ.stanbulda ı, 2 , s, TCfl1nlevveı 940 ıltl' 

lerinde yapılacaktır. 
3 - Enstitümüz fakültelerine yazılmak Jsttyenler t:ayld ve kabul şartı'' 

r:nı Enstitü rekhSrlU~ lle vUft.yet ziraat, orman, veteriner mUdürlllkle.rfJ)' 
den tedarik edebJUrler. 

4 - SeÇim imtiha.nı Anlcı.rada Yüksek Ziraat Enstitüsilnde yapılacattı1' 
İstanbulda tmtıhanın olacağı yer Ziraat, Ornıaı:ı.. Veteriner mfidürlüklerttı' 
milraca.at edilerek ~renUecektir. 

5 - SLhhn.t rapon.ı nümunooi enstıtn ve vUA.yeUer zıraat, onnan veıeri' 
ner müdürlüklerinden tedarik edilir. 
Başka rapor kabul edllmez. c7169• 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninden: 

d5• de Knrabükteki revir merkezine müraeaa.tları. c8803• 

Eskişehir belediye riyasetinden 

Subut bulan dava vechile medent mı~· manzaraya nihayet 
kanunun 132, 1~ incl maddelerine verır. Cild Ue gnyct güzel 
tevflkan taranarm OO.,anmalarına ve blr tarzda tmtlzaQ eden bu 
da'{almın bir sene evlenmemesine, pudra ldeta tablt gibi gös.. detle kapalı zarf usullle ek.siltmeye konulm~tur. _.,., 
400 kuru., harcın kezalik müddeaa _ terlr. Tokalon pudrnsı hu_ 2. - Eksiltmesl 301{1/940 Pazartesi günü saat 11.30 da ZOnguldakta "" 

ı. - Zonguldal.: vlllyeti Içinde Beycuma - Çaycuma • Kolta.ksu • Ba~ 
yolunun Beycuma • Çaycuma • arasında Yaı>ılacak c60078:. lira. «37a ıtur ıl' 
keşif bedell\ Km. 21 + 500 - 2a + 000 arasında tesvıye! türa.btye 1.1 fl 
Km. 13 + 000 - 25 + 000 arasında ya,pıla.cak gravye pıe vahldJ fiyat 
muhnmmen bedel üzerinde 15/ 9/940 tarlhlnden itibaren on beş gün ıniW 

Ieyhe aidfyetlne temyizf kabil olmak sust bir usul dahU!nde cKrema kö _ yet Daimi Encfunenlnde yapılacak.tır. · .... ı 
üzere W/'1/9-ro tarihinde karar n - P~• lle karıştırılmıştır. Bu saye • 3. - Eksilt.me §artnamesı ve buna. mütcferrı evrak Zonguldak DS.W 

Eskişehir belediyesince almacak 1020 lira muhammen bedelli 60 aded su rllmLşUr. İlAn tarlhlnden ıtıbaren bir ~e bütün gün 3abit kalır ve ne yat _ EncUmen kaleminde ve ZOnguldak Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 
s:ıyacma tnlib Z\\hur etmedi~lnden eksiltme 23/91940 tarihine rastııyan ay zarfında davalı Ünzile tarafından mur ve rüzgardan ne de fazla terle- 4. - Muvakkat teminat tı4254• liradır. 
Pazartesi günü saat on beşe kadar uzatılmıştır. Muva.kkat teminatı 76 itıraz ıvuku bulmadı~ı takdirde hük. meden kat'iyen müteessır olmaz. He- 5. - İşin bt!dell Zonguldak hususı muhase~. ~ezneslnden verilecek~~ 
l1ra 50 kuru.ş ve ihale yeri Esklşehir belediyesidlr. Talip olanlar mezkilr mün 1kt!sabı kat'lyet edece~l TC bu men bugünden Tokalon pudrasını 6. - Ekslltmeye ginnek ısteyenterin ihale gunünden en az sekiz~ 
1rÜil ve snatte belediyede hazır bulunmalan ilAn olunur. • ilAnın kendisine teblf# ~ılacaRt i _ ~crübe ediniz Teninizin güzelleşti _ evvel Zonguldak vilAyetine müracaat ederek vUayot mak.a.mından al ıı. 

Üniversite Rekntörlüğüden: 
Orta öğretim müesseselerine yabancı clll ~retmeni yetışt.lrmek malt.. 

sadile geçen :vn İstanbul 'Ö'niversites1nde nçılmlf olan fransızca. ingilizce 
.e almnnca kurslarına bu yıl da aşa~ıd.a. yazılı tartlar dalılllnde yeniden 
10 talebe alınacaktır. 

Bu tnlebe bir yıl İstanbul tYnlversltesındekf yabancı dil kurslann& de. 
ıvam edecek, bu müddet zarfmda her birine ayda 30 ar lira harçlık veri
lecektir. Bu bir yıllık tedrlsatta muvvarrat ~ar slya.sl vazlyet no.r. 
malleşt~ takdirde tahsillerini takviye etmek fizere. bir yıl da dlllnl ö~. 
rendikleri memlekete gönderlleceklerdir. Bu taıebenin 3CÇme stn&vlan 
1-7 Teşrln gtinlerlnde İstanbul finıversiteslnde yapılacaktır. 

Sınava iştirak edebilmek ~n 
J. - Türk olmak. 
2 - Yerli veya yabancı bir kollej veya llseden veya.hut bir ötretmen 

okulundan mezun olmalt coieuııluk l}a1't ddUdlra. 
1 - :tin!versJtede 3 Blrinciteşrln 1940 da teşkil edUecek satlık Jı:omla.. 

ronunea muayene edUerek tahslle mlni bir ihall olmadı~ blldlren bir 
ftPOl' almış bulurunalan 4Uttır. 
Sınavda muvaffak olanlardan tahsil müddetlerinin Iki mJsU Maarif 

Veklıletı emrinde ça.lış~tıannı tesbit eden bir taahhiltname alınacak.. 
tu. Tedtfsa.t her gün fintversitede aa.ba.htan akşama kadar devam ede. 
eettır. Kurs talebeslııln hnrlçte blr lşle meşgul olmaması şarttır. Sınava 
~e#e tallb olnnlann en geç bir Teşrtn 1940 akşamınn kadar İstan_ 
bul Üniversitesi Rektörintüne tahsil veslkalan vo 6 fo~a.fi& birlikte 
mil.racaat etmelerı IA.zımdır. «8955• 

Toprak Mahsulleri Ofisi Istanbul Şube
sinden: 

Ofisimlze aid Hnydarp:ı.şa ve Dertnce stlolannda. mevcud butday, arpa 
ı .e yulaflardan denizyollarile İstanbula nakledilecek olanlarının nakiL 

,esi ile Slrkeclde vagona ta.bm1J. işleri karşılıklı pazarlık suretne bir mü. 
&eahhide verllecektır. Bu J4e a1d tartname oubeml.z b~day muamellt ser
ftlnden alınabilir. Pazarı~ ~Irak edeeeklerln 23.9.940 Pazartest saat 
U de L1m.an hanındaki ~ubeml.s binasında bam- bulunmaları. c88'T9• 

Kocaeli Vilayetinden : 
fzmıt memleket hast&.banesinln ihtiyacı olan d075a Ura 20 iwrUf mu

lbammen JcymeUl ilAç ve levarzun.ı tıbbiye açık etslltme suretııe satın ah 

Eaktır. tiialc Eylülnn otuzun.cu Pu.a.rtetıl ciin'tl saat on birde vilAyet 
._a.lramındn yapılacaktır. Muvakka.t teminat 80 Ura 65 ku.ru.ttur. 

f.steklllerln o gün zjkredllen saate kadar SKO senesine ald Ticaret. Odası 
·wsııtası ve muvaltkat temln&t mektubu. veya banka ma.kbuzu Ila vll!yet 
111Ukkamına putname ve ecza. liStesini gönnek: Isteyenlerin de vilAyet mem.. 
a.tt hastahanesine müracaatlan •8656• 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Fen Fakiilteslnde cOalenlka doçenUf#i a.çık:tır. Namzedlerln yabancı 

• dil 1mUhanları 2 BirincikAnun 1940 Pazarte.sı günQ ya.pılacalttlr. İ.!teklı_ 
lerln sıhna.t raporu, b~ foto~raf. nüfus tezkeresl örne~i ve hüvlyetinf 
1&teren f~lerlle dişler tedrl.S t.ş1erl kalemınden istenecektir.. 15 İldncL 

l teşrin aJt4a.mına kadar Rektörlü~e müracaa.tıan. c8954, 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
ı - Mübend.Js kısmı giriş Jmtıhanıan ı. Teşrtnlevvel. 940 Salı gün(l 

yapılacaktlr. Kayıd olunantnrın karnelerlle o gün saat sekl.z bu.. 
QUkta mektebde hıızır bulunmaları. 

t- Fen memuru Jcsmı gfrif imtihanları günn ayrıca UAn olunacalı. 

ltın olunur. (57) eını göreceksiniz. mütnhhldlik ehliyet veslknsUe Ticaret Odasından bu yıl fçln al.ınnuş t1l f 
vakkat temlruıtlannı ya.tırdıklarına dair makbuz ve tek11f mektubutı 
muhtevi kanunun tarifi veçhUe hazırlan.mı.t kapalı mrnannı Ihale saau:; 
den bir saat evvel ZOnguldak vUAyet Daiın1 EDctlmen1ne vermeleri il Edirne Maarif Müdftrlilğftn· 

den: · 
Kırdırman m 

Ci.rı81 Azı Qo~ Fiyata ~ 7 .s ternınatı Tarihi Günü e. Şekli 
Kilo Kilo KurUJ Sn. Lira Kurwı ---- ---

Has eJan.eJc 126300 160000 10 1200 30/IX/OOJ Pazarlesi 14 ka. 

Koyun eti 
Sı#ır etJ 
Sadeyalı 

Zeytin)'$ 
Plrin9 
Toz oeıter 
Çay SeylAn 
Kalın tuz 
Kuru 80ia.n 
Un 644 R. 

12700 
1.2500 

6000 

3550 
7550 
8500 

86 
2050 
6000 
4300 

Kuru faslll;ye 67'00 
Salça 830 
Slrke 1660 
Yumurta 

tane 121000 
Limon tane 26000 
Zeytin 1700 
~ 1150 
Beyaz peynlr 3600 
Süt 5550 
Yo~ 9200 
Patates 11800 
Makarna ve telı-

18000 
17000 

8JOO 

&300 
11050 
13000 

lll 
2650 
t200 
64.00 
7200 
1350 
ıM50 

15ro<IO 
38500 

2450 
1900 
5200 
8550 

1-4700 
17500 

.. 
• 110 

ao 
M 
ae 

&00 
i50 

• 
~ 

lt 
15 .. 
110 
1 

to 
'lO 
41 
lt 
ıe 

• 

palı zarf 
60'7 60 30/IX/94() Pazartesi 14 a.çık 
44a 25 • • ~ • 
00'7 30/IX/940 Pazartesi 14 ka. 

palı zarf 
238 60 30/IX/940 Pazarte&l 14 açık 
298 ss. ~ ~ ~ ~ 
351 • • • ~ 
41 62 • • • • 
ll 
üto 
98 
ı~ 60 
24 30 
27 66 

171 
14.4 4ıO 

82 50 
99 76 

1'75 50 
76 GS 

1'76 40 
114 10 

• 
• 
• • 
• • 
~ 

• 
• • 
• 
• 

~ 

• 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• 
• 
• • 

• 
• 
• 
• • 
• • 
~ 

• 
• • • • 

• 
• 
• 
• 
• 
~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

riye lrm.lkll 2050 3ı400 ll 63 30 ~ • • • 
Nohut 1300 1000 q 21 38 • • • ~ 
Sabun 2850 .o;o aT 124 88 • • • • 
Soda 2350 3300 lO 24 '15 • • • • 
Mef8 od.unu 1.65000 230000 ı 80 310 50 ~ • • • 

Edirne yatı orta. okulla.rJ.IUD. Mııyıa 1.941 sonuna kadar Ihtiyaçları olan 
eına ve mittarlan yutanda yasılı 27 kalem erzak 17.9.940 tarlhlnden itl. 
baren 15 gün müddet.ıe hizalannda uazıh şekillerle e.ımntmeye konul.. 
muştur. Taliblerin tapalı adla olanlar IÇin M90 sayılı kanunun S3 ve 
34 üncü maddelerine göre teklif mektublarını vennelerl ve açık eksUtme 
lle olanlar ise a,yni lta.nunun U inci maddesine göre hıu:ırlanmaları, kır
dınnanın Edlme Maarif Müdürlüğü deJreslnde ya;ııincatı ve 48.I'tname. 
ıerı görmek i.,tiyenlerln Pazardan maa.da her g{ln ö~eden sonra ve CU
mıı:rtesl günlerı ö~leden evvel Maarlf MüdU:rlütüne milra.caa.t eylemeleri 
UAn olunur. (8878) 

Istanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyo
nundan: 
Fen Fakültesinde ynptırılaeak 7944.65 lira. keşlfll laboratuvar dairesinin 

tesısat ve tatiilfttı 3.10.:194.0 Perşembe günü saat 15 de rektörlükte açJk ek.. 

olunur. •8666:. 

.KENDiN 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

IKRAMIYE PLANI 

BiRiKTiR 
1940 lKRAMlYELERI 
ı aded 2000 liralık - 2000.- ı~ 
a • 1000 • - sooo.- • 
e • 600 • - sooo.- • 

u • 250 • - 3000.- • 
.w • 100 • - 4000.- • 
75 • 50 • - 3750.- • 

210 • 25 • - 6250.- • 

Ketldeter: ı Şub&t, ı 1\laJllr 
ı Atustos, ı İklnclteşrln tadble• 

slltme lle lhnle edilecek.tir. isteklllerin en ıı.z 5000 liralık bu gibi işler yap- '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!'!!!!'!!~!!!!!!!!!!~ 
tılma dair eksUtmeden 8 gün evvel İstanbul VUA.yetlndcn veslka almaları -~ 

rinde yapılır. 

HO Ticaret <>dası veaikaaBe 586 Uralık muva.kka.t teminat venneleri Ilzmı.. 


