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' Muharebe Hala 
Devam Ediyor 

o 
MADE'A 

SAOA 
Roma ırö,ütmeıe,inde 1

1 Sekiz aylık ihracat ithalô.itan 
verilen kararlar 25 milyon lira fazla 

~anaızlar altı asker 
rac1 teşebbüsünUn 

•karnate uijradağ1n1 
bildiriyorlar 

- . ,. 
·V. 

~' 
ingiltereye karşı 

mücadeleye bütün 
cephelerde devam 

edilecek Şehrin teslimi için bu 
Iabaha k d hi "Id" Berlin 25 (A.A. ) -Roma gö-a ar mu et verı 1 ~AQP A'AUlA'SI TÜşmelerinin nihayete ermiş olması 

••••••••• . b ·ı b B •••••••••••••••••••n••••• ......... , müna.se etı e ugün erlinde sali. -
If Jr ' hiyettar bir memba, aşağıdaki aarih 
f Q abele bilmiıil: Franı~ 1 mü~ahedelerde bulunmuştuT: 
G)Yareleri Je Cebelütta· J Mihver devletieTinin mücadelesi-

r't4 b i nin uzlaşma payı yoktur. Binaena -1 ornbardıman ettiler : leyh biT uzlaşma, bir kompromi sul-
.......... 6 D-'---- ,_!!_ ! C bel"'u. __ ,_ •• • b •t hü bahis mevzuu olamaz. Ingiltere-

p ra~;~~-;~T;;ıi;k·-' B -l~hmevJUWJb ve-~~- UlUICIIUıcostenr •• d.~.~................. re:d:a:::v:~c:t::~=k~~.tün cephe -

' dairesinin teblig" i er ID ar in ngi tere e yeni Rma görüşmelerinde, Ingiltere -
lotıd nin ezilmesi için ehemmiyefli mese -

tiror· ra ~ (A.A.) - Reuter blldi- en ŞJ• ddetlı• hava ve bu•• yu•• k hava leler görüşülmü~tür. Bu sebebden 
Ge dolayı, yuk_arıdaki müşahedelerin 

t lha neraı de Gaulle umumi karar _ k tamamile aksine olarak yabancı 
~ .. :atıdakl tebliği neşretmiştır: a ınına ug" radı muharebeleri memleketlerde çıkanlan tecıübe 

ttlnetı b~ında mücadeleye devam balonlaYının mahiyeti, bugün ta -
•b4a.r hararetle istlyen birçok Fran- mamile anla ılmış bulunmaktadır. 

Ankara, 24 (A.A.) -Sekiz 
aylık dıt ticaretimiz etrafında 
netred ilen Teami TakarniaTa gö
re, bu devre içinde memleketi-
mizden 74. 741.222 lira değe
Tinde ihracat yapılmış ve 
49.107.867 lira değerinde de 
ithalatta bulunulmuştur. 

lhracatımız lehindeki fark 
25.633.355 liradır. 

1939 yılının ayni devresinde 
ise 73.584.447 lira değerinde 
ihracatta ve 99.432.263 liralık 

ta ithalatta bulunulmut ve böy
lece itbalatımız aley.hinde olmak 
üzere 20.454.1 29 liralık bir 
fark kaydedilmitti. 

Sekiz aylık ithalat ve ihraca
tımızın değer itibarile muhtelif 
memleketler arasındaki inkisa
mına aid rakamlar ise ihracatı
mızda 17.497.650 lira ile hal
yanın, 10.661.04 7 lira ile Bir
leşik Amerikanın, 8.63;.399 li· 
ya ile de İngilterenin başta gel
diklerini göstermektedir. 

'-. ................... ._ .. ·-··················---... ··---------... -.............. _." 

Macar ve Yuooslavlardan 
manifatura alacağız 

Pamuk ihracı mukabilinde manHatura ithali 
için bu iki memleket 

mensucat firmalarile mutabakat hasıl oldu 
lto. ge~aratından Dakar'a davet edi. 130 kt"lometreden londraya hu""cum Roma görüşmeleri, bittabi yalnız 
lt i'r eraı de Gaulle, Fransız asker askeri sahaya inhisaT etmemiştir. İthalat firmalarımızdan bazıları -j tabakat hasıl olmuştur. Verilecek pa.. 
le.ine a~ıı bahriyel1lerlle Dakar ka. 

1 1 
Daha şimdiden, askeri çarpışma de- nın Macaristan ve Yugoslavyadan mukların yüzde ellisl yerli ve dlter 

Da. Cıbnlftir. görü en yangtn ar tekrar başladi vam ederken, yeni siyasi nizam, u- manlfatura ithali için yaptıkları te . yüzde ellisi de, akala ve klevlanif 
bt1r:ar denız malmmları, Fransız mumi hatlarile, en büyük mes'uliyet şebbilii neticelenmek üzeredır. Yalnız cinslerinden olacaktır. İlk parti 250 
tuiı ç~~ ve müzakere beyaz bayra _ hissi ile tasrih edilmiştir. Mücadele- bu memleketler manifaturayı dolar bin liralık pamuk mukablli bu mik. 
~t e-..ıı~ş bir motörle sııAJısı.a ola- lngill"z tayy•relerl· Almanlar Unl"versl"te nin hedefini te§kil eden bu yeni ni- mukabilinde verrnekten ziyade men. tar maniratura ithal edılecek ve bu.. 
o,Ulle~ehne~te olan general de u zamın bariz vasfı, bugünkü inki~fı su~t iptid:ıi maddeleri mulCabilin_ nu diger sij)arişler takfb edecektır. 
~ıı ..... ,_Un mume.ssilleri üzerine ate~ Manş limanlarina şehri Kembriçi de anlayan bütün devletieTi ve kendi- de verrne~l tercih etmektedirler. Bu. ihrnç emtıaıarımızın dolarlo. satı _ 
~:'!nı emretmlşlerdir. sinde lüzumlu hayatiyet kuvvetleri nun üzerine p:ımuk ihrncı muknbUin- çından ziyade hususi takasla ve mal 

tae.tt;'llben general de Gaulle kı- da hÜCUm ettiler b0mbalad1lar bulunan bütün nıilletleTi, Avnıpa ce de manifatura ithali için Macar ve ithali mukabilinde ihracına husw::t' 
~ete ınuha,rebe etmeden ihraç et. maatinin hukukça müsavi aznsı yap- Yugoslav mensucat firmalarlle mu • bir ehemıniyet atfedilmektedir. 

~~ ~bbüs etmişse de Dakar NevyorJt 24 (A.A.) - Buraya gelen Berlin 24 (A.A.) - Alman başku. mak ar_zu_s_u_d_u_r. _____ _ 

~iııd eakanıları generol de Gaulle haberlere göre, Berlin dün gece ho.r- mandanhğı tebliği: M ha · ı. l . b'ta afla Adlt" yıı ve Naft"a ı Moskovada A•.man 
Conuna~~ Savorgnan de Brazzia, bin en aidd.eUi alanına. uğramı~tır. Cenubl İngUtere iizerinde dün ya. U rltı er 0 Ve 1 r rm tl 
Donııııe ant Dubue ve Comma.ndent Ba.nliyödeki sanayi bölgeleri hüctı - pılan muharcbe keşif uçuşlD.rı esna- ticaret filoları zayiall Vekt"llert" bu sabah zafert·ne karşi 
~';: 6;ızertne nteş açtınnı.şlardır. mun ibaşlıca hedefini teşkil etmiştir. sında Alman hava kuvvetleri askeri 
ltr ·~ll ve yaralı vardır. Fransız. Baskın gece yarısından tııraz evvel bakımdan ehemmiyeti haiz hedefieri Londra 25 (AA.) - Arnirailik 
~.l <:tı.._?.da kan dökülmesini Isteme- başlamlf ve (ı saat sürmüştür. de bombardıman etml.şlerdir. Bu mü. dairesinin bildirdiğine göre, 15/ 16 şehrt"m"tze geldt"Jer şu·· pheler artıyor'· 
.""U\ ;&Qı.ı.e general de Gaulle kıtaa. - - ·~ nasebetle şiddetli hava muharebelerl Eylul.?e nihayet~ e~en ~aft~ zarfı.n-
l'tt.ını. e eeınuertnin çekilmesini em- Teblıg tmlş h ta fta Al an da duşman faalıyetı netıcesınde tı -

'9tlr. Londra 24 (A.A.) - Reuter blldlrl- cereyan e ve. er ra f k n~e caret filosu kayıpları, 16 İngiliz, Adiiye Vekili Fethi Okyar, Na- Mo .. kova, 24 (AA) - <ıKras· 
Ingil' d yor: Hcı.v~ nezaretl tebli~i: Dün bil. tayyarelerl ~Uhim muvnf a Iye r müt.tefik ve bitaraf gem\sind~~ iba- fia Vekili General Ali Fuad Ce- naya Svesdaı> {:azetesinde So\'Yet . ız onanmasına tün gece Inglliz hava kuvvetleri bom. elde etmLşlerdır. . rettır. Bunların mecmu tonılatosu, besoy ... e Riynseticümhur umu - hava generali İnnof imzasite çıkan 

ver'l t 1' t bardırnan tayyarelerl Berilnde ve .. Gece m~harebe tayya~ele~ınden 49200 dür. Ingiliz kayıbı, cem'an mi katibi Kemal Gedeleç bu bir makalede föyle denilmektedir: 
L.... ~ 1 en a ıma elvarında askeri hedefiere şiddetli bir mu~~kkeb .fılolar_ LondTa. uzerıne ve 29,246 toniliıto hacminde dokuz ((Almanya ngıltereyı ınuvaffaki-
~ 2ı4 (A.A.) - Vfchy'den bD. hücum yapmışlardır. Bu hücum şim_ ln~ıl~z payıtahtıı~ın askerı ba.~ımdan gemidir. sabahki 8•50 trenile Ankaradan §eh- yetle işgal ümidinde ise her şeyden 

tır~~: diye kadar yapılanlardan daha büyük muhım hedeflerıne karııı • h.ucumla· 22 Eylule kadaT, Almaniann rimize gelmişlerdir. Vekiller istas- evvel Ingiliz hav.'\ ve deniz kuvvet-
t."~ız hariciye nazırı, Dakar'a bir mikyasta yapılmıştır. Hnnıd tekrkarl~mışladTdır~·l"l\\1 axllhall lve zaptedilmiş, ya donanmamız veya - yonda vali doktor Lutfi Kırdar, lerile hava müdcıfoasını ortadan 
-..: : , a.._.,_n in....ııi ta 1 y epar cıvarın a ıv ı wa ve n- h d b" t 1 t f ndan ""dd · • LJ"k t O t adi" kaldırması ı·cab eder. ı:..ıalbukı" bu 
.. ~ ; .. '4CI. eau z nrruzunun b r Man.ş üzerinde yapılan gece hare- . .• I rde u ızza vapur anmız ara ı mu eıumumı r ı me na , ı- , 
~t ebetıı. teşkil etınedl~ini ve kAtında da d~man işgal! altında bu- ~ıa dl~larında lve dı~er hmdhal e d"l batırılmış vapurlarının mecmu to - ye teftiıı heyeti reisi Sezai, nafia kuvvetler asla izale edilmemi~tir. 
llt~ Ol'adak! Fransız .kuvvet.ıerinln Iunan Umanlara şiddetle thücum edil_ şı~d~t ı nngın ar mu~ e e e ı- nilatosu, 1,043,000 tonilatodur. l- müdürü, adiiye ve nafia daireleri lik ihra~ edilecek kıt'alaJ üstün 
~ ... ,~k için emir aldıklarını bll m'•tır mııı~r. l'd 'dd 

1
. 1 talyan kayıpları, 291,000 tonilato - kuvvetlerin fevknlade şiddetlı mu-

lt..~~"'"· • ~ · Liverpoo e şı et ı yangın ar dur erkanile dostlan tarafından knr§ı - kavemetile karşıtaşacak ve sadece 
~"lla binaen İ . . Berlin Uzerine hücum eden İngiliz çıkmıştır. Eski bir üniversite şehri ,;;;;·==========;;;;;:::;::::;:::;::' lanmışlardır. hava kuvvetlerinin yardımına güve-
'la tçıklarınd ngılız .hük{ıme~i Da- tayyarelerl tnosu, Alman hükümet olan ve hiçbir askeTi hedefi bulun- Fethi Okyar Adadaki kö11küne nebileceklerdir. Alma 1 hava kuv-
~ ıltulvetıert a bulunan ngl.lız ~e- merkezi üzerine şimdiye kadar gön. mıyan Heidelbergin İngilizler tara- A s K E R ı"' gitmiştir. Ve kil, birkaç gün Ad nda vetleri ad ed itibarile ingiliz hava 
'tulvet.ı ne kuvvet ıstım:a~ıne derilmiş olan llloların en büyü~ünü fından yapılan bombardımanına istirahat ettikten 10nra Ankaraya kuvvetlerinden oldukça önde ol· 

at "ertn~ ~ukabele &dllme.sı ıçln teşkil etml~ ve Berlin elektrik san - mukabele hilmisil olmak üzere A l- dönecektir. makla beraber lngili.z havn kuvvet-
~~~rekAf§ dre. vam edr"yor (Devamı 3 üncü sayfada) (Devanu 3 üncü sayf ada) V A z ı· y ET Her iki Vekil şehrimizde bulun - lerinin ,iddetli bir mı.:kavemete 
:-""tld Cl duklan müddet ;:arfında Vekalet - muktedir dört beş bin tayyare.ııi var-

~ torna_. 2-l (~.A.) - Reutcr'in bu.. (Bulgar Sadık) m no akaşası lerine bağlı dairelerde bazı tetkikat dır. Buna mukabil Almanlar, yalnız ~~ ~~::ı ~~d:~~:mcö:~~a: N et i ce n ere ye ;_Y::ap~a:.:c::a:.k::la:::rd::ı::r·:._ ___ • _ _ __ _:... ____ <D_e_v_a_m_ı_3_ü_nc_ü_sa_)_·ra_,l_a_)-

doğru yürüyor? istanbul da sayimm saat 12 ye 
YAZAN --- ....... 

:.mE~:r ırE;kii~. kadar bitirilmesine çaliş i lacak 
\1ıc11y Haber ahnamıyor Bay Ihrahim Çolak münakaşaya karışanların 
~ler~ .~A.A.) - Vlchy'den gelen bekledikleri cevabı 
ll lı>~ iore D:ıltnr radyo ıstasyo _ 
~· ıırue: obüsıerne to.hrlb edilmi§. bir mektubla " Son Posta , ya bildirdi 
• er hakkıorada cereyan eden hiidi. 

ll:ııo. sebeb~a tafsllft.t alınamama - Bay İsmail Hakkı Başağın bir sa-ı miyen bir ndaının yazı yazmasını da c Son Posta. nın askeri 

F 
' budur. bah gazetesinde neşretmekte olduğu sevmlyeceği ta bil bir keyflyet oldu- muharriri 

" ransız tebli"'gi (İ.5tik1Al u~runda) iSimli tefrlkado. is- ~undan, bu taleb ve te,şviklere ehem-
~ lehy ~ ( ml 'leçen (Bulgar Sadı.kl hakkında, miyet verrnedim. Halen de tesbit ve ıılı ki üç haftadanberi İngilte -

tA C..1ı;~ A.A.) - Fransız amlral- muharririn yürüttüğü ıbazı mül!ha • zaptedllml.§ ve tesbit ve zapta !'-yık .LTeye yaptıklan en ,iddetli 
ll&t- t)'ııu<1e .teblJtı: zaıar, Morg müdür muavini doktor hiç bir batıram yoktur. Çünkü ben, hava hücumlarından, Almanla r 
~ torptcı0 ' iki zırhlı, birçok kruva. Fahrl canın, bqk:a blr sabah gaze_ ana yurduma. nevama tarih! bir kıy. kat'i bir netice e lde ed emed ileT. 
~ lllüre~~ asker nakliye gemi • tesinde verdl~i cevabla tenklde ut - met ifadesi taşıyacak büyük bir hiz. İngilizleTin, arneleden krala ka-
~ <intıne eb bir İngiliz !Uosu, ram14tı . Bunun üzerine fikirlerinde met yapt~ıına kall de~Ulın. E~er böy_ dar, gösterdikleri büyük meta-
~ lener Kelml.§tir. ısrar eden İsmail Hakkı Başa~a karşı le bir 14 yapmışsam, bunun şereti de net ve soğukkanlılık ve Ingiliz 
~ la.rına aı de Gaulle, Fransız doktor Fahri can, eski meb'uslardan bana deAU. benimle beraber yalışmış hava müdafaa sisteminin bir tÜT-

Ittr. ~hri terketmelerini bll_ bay İbrahim Çolalo Lfhad eylemişti. olan arkadal}arıma aiddir. W gün lü bozulup zayıflamale bilme -
<ne.a ız m~arı, bu W- Bay İbrahim Çola.k, bu miinasebetJe evvel de çok sevdi~lm merhum Baba mesi kar§ısında bilakis Alman u· 

~- bU 3 üncii s:ıyfada.) btze bir mektub gi)ndermiş bulunu- &dık (Bulgar Sadık) hakkında bir çak filolarının taarruz kudreti --""lll'ki yor. Mektubu aynen ne,rediyoruz. mektub aldım. Bu mektubda benlm nin nihayet lcmlmak ve söndü-... we ve cUzun zamandanberl, gazeteleri - Bulgar Sadık hakkındaki bilgi ve ka_ rülmek ihtimali de ~ardır. Çün-
C h J mizde İtt.ih.ad ve Terakki zamanma, nanttm soruluyordu. Ben; sebebini kü Ingiltere, her düşen uçağa , .e 
-..Jıa,ııfst&D umumi Harbe, mütaTeke günlerine ve başlangıcını bilip takib etmediğim heY kaybolan uçakçıya bedel, 

A _ ve iatlklll mücadelesine ald bir çok blr münakaşaya; gerek ·bu münaka- belki de fazlasile, Amerikadan 
. C"\1\ka • iha.tı.r».lar intlşU' etmektedir. Ben şanm safahatma ıttılaım olmadı~ın. ve dominyonlardan uçak ve pi-. . ra ıle Atinada fazla okumalı aevmedi.Aim lçin gaze_ dan ve gerek prensip ve kara.kterim lot almaktadır. Bizzat Ingiliz u-

tki ın"'l " k telerlmizin yalnız bSf}ıklanna. göz Itibarile .karışmak istemeC'Jg-im iç!'.ı, çak fabrikal arı ve İ ngiliz uçak-
.A... U a at gezdlrınekle iktlfa eder, hatırata, bil_ Baba Sadık hakkındaki kanaatimi çı talim merkezl~ri de uçak ve 

a.-=i(t:oa. 24: -- ıı.assa hlç sevmeditim roman kısım - ilk ve son blr cevab tarzında yazıyo. pilot mahsullerini aleddevam 
A.:~ f!aydarn(A..A.,) - BaşvekU Dr. Fakat, bu alft.kasız- rum: Baba Sadık, vatanperver, kah_ hava nezaretinin emrine ver -
~ta tıu • bugün, Yunan lllıma bazı arkadaşlanmın rama.n bir adamdı. Merhumun hlz _ mektedirler. Bundan başka orta 
· ~ıır. Yllk. elçisı Rafacl'i sunllerinden, dört metlerl ve kıymeti i.!e, benim şeha- ve küçük cnplı Ingiliz hava mi.i-

dti;rr~~lıiı"''-traıar-aa, !benim de a - detimle dc~ıı. bUyük erkanı harbiye_ dafua toplarının sayısı ile s:ıir 
oldu~unu anla • deki kcı.yıdla.rla sabit olacağı knnan _ haYa müdafan tertibatı gittikçe 

Dün vilayette valinin riyasetinde yapılan 
bir toplanbda sayım hazırlıkları gözden 

geçirildi, komisyon bir sayım filmi seyretti 

Ba'J\.1!Jıll dan~'QUt.ıl~lr.kıLO a.rkadqıınla, bazı tlndeyi.m. Bu mektubumun gazeteni. daha kesif olmaktadır. 

iliiiliiii .. ~~~~~~~~~~~Dielvianuii~3~Uncu=· ~···ij~;"';;•;o•~~~~ .... llllllllllilii 



Hergün 
---..····-

Basit görünen 
Mühim bir mesele 

Yazan: Muhittin Birgen -

D ün tramvayla Sirkeci dört
yol aizından geçmek üzere 

idik. Ben vatmanın yanında bulunu
yordum. O esnada Babıali yoku
tundan inen bir otomobil ile tram· 
vay arasında az kalsın bir çarpışma 
vak'aaJ olacaktı. l:ism vatman, hem 
otomobil ayni zamanda fren yapb
lar ve kazanın önüne geçilmit oldu. 

Orada hareketi idare eden me
mur, va tm anı tekdir etti. Fakat hak
aızdı. Vatmnnın memurdan aldığı 
işaret, yol veren bir işaretti ve vat
man da yoluna bunun için devam 
etmi~ti. Ayni i~areti ben de görmüt 
ve ben de öyle anlamııtım. Eğer 
vatman ben olsaydım. ben de öyle 
yapacaktım. Meğerse, memurun 
kasdi başka imiş! 

Şoförlükten anladığım için, dai
ma, bu seyrüsefer hareketl~ne dik
kat ederim. Anlaşılmıyan işaretler
den dolayı, birçok defa bu nevi ka
zalardan kaçmak için seri hareket
ler yapmak bana da vaki olmu§tur; 
hatta, birçok defa, belki faydası o
lur diye, arabnyı durdurup işaretie
rin vnzıh verilmesi lüzumunu hatır
lattığım da olmuştur. 

* Bu küçük hadiseyi bir mesele 
imiş gibi burada zikrediyoraam, bu
nun bizntihi bir mesele olma!ından 
dolayı değildir. Fakat, bu küçük 
hadisenin aıkasında koskoca bir 
bahis vardır ki buna dair birkaç ke
lime söylemek çok faydalı olur. 

Dünyanın her tarafında seyrüse
fer memurlan, vazifelerini, birer or
kestra şefi gibi, bütün ciddiyetleri 
ve bütün dikkatlerile ifa ederler. 
Her memleketin kendisine mahsus 
bir işaret verme usulü vardır; her 
memur, bu usul ile hareket eder. 
En küçük bir iltibasa mahal vermi
yecek tekilde muayyen vaziyeller 
alınarak verilen bu işaretler, kanu
nun, cemiyetin, milletin, umumi se
lamet ve emniyet namına verdiği e
mirler olarak herkes tarahndan dik
katle takib edilir. Bunu bizim me
murlanmız belki bilmezler, fnkat. 
kendilerine öğretmek kabildir. 

Bir aeyrüsefer memuru, vazife
ainden çıktıktan sonra istediği gibi 
yürür, istediği gibi konuşur, ellerile 
veya başile, gözile istediği hareket
leri yapar. Fakat, vazife baııında, 
muayyen bir usul, muayyen bir üs
lCıb dahilinde hare'ket edecek ve et
rahnda hareket eden insanları veya 
nakil vasıtalarını, değneğinin ucun
da bizzat idare edip hareketi i• ~edi
ği gibi döndürecektir. Bir s•, rüse
fer memuru, bütün memurlar gibi, 
halk otoritesinin, milli otoritenin, 
millet ve cemiyet kanununun mü
meuilidir. Bu mümessil bir amir de
iii. bir memurdur: Halkın memuru. 
O memur, vazifesini görürken, o 
memleketin iş görme vekarını, va
zifeye dikkat tıiarını, bütün duruşile 
ve bütün hareketlerile temsil ede
cek ve hetkese bu halile örnek ola
caktır. Devletin memuru olduğu, 
polis üniformasım taşıdığı için de
ğil, millet namına hareket ettiği ve 
halkın hareket emniyetini elinde tut
tuğu için, bu i§in terefli, yüksek biT 
hizmet olduğunu yüreğinde bütün 
kuvvetile duyacak ve bu duyguyu 
herk~e duyuracaktır. E~ik verdiği 
lpretten dolayı vatmanı tekdir e
derse bu aöylenilen teyin tamamen 
aksini yapmıt olur. 

* 

Resimli Makale: 

MevkUerının iıstüniQtü sayesinde 
mukabele görmek tehlikesinden ma_ 
sun kalanlar hiçbir zaman başkası -
nı ineitecek §ekUde ldtıfe yapmama _ 
lıdırlar. 

Kuvvetlinin zayıf karşısında zen. 
ginln fı4dr karşısında, zekinın' aptal 
karşısında tabiate ve hakkaniyete 
karşı borçlu oldukları vergi, elierin _ 
deki siiA.hı kullıırunamaktır. 

= ıı=:: Feylesofun nasihati -= = 
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Mersin ve 

iskenderun seferleri 
yeniden başladi 

Mersin ve lskenderun gileb sefer
leri yeniden başlamış bulunmakta
dır. Durolupınar gilebinden başka 
Kalkavan şilebine de bu hatta sefer 
müsaadeai verilmiııtir. Kalkavan 
Mersin elektrik idaresine aid bir 
miktar Jtiimür yükile dün l\·lersine 
hareket etmiştir. Vapurun dönüııte 
muhtelif Jimanlardan hamule alaca
ğı zannedilmektedir. Öğrendiğimize 
göre Türk şiiebieri normal şekilde 
Merııin seferlerine devam edecek
lerdir. Sefer için eskisi gibi alakadar 
makamlardan müsaade alınacaktır. 
Vapurların bu hatta yeniden sık sık 
seferlere baelaması cenub limanla
rımızda biriktiği bildirilen ihıacat 
eşyasının nakli hu5usunda büyük te
sirler icra edecektir. 

Dört çeşit nüfus say1m1 
pulu bast1rıld1 

Pos.ta İdaresinin 2 O T el}rinievvel 
nüfus sayımı münasebctile yeni pul
lar bastıracağını yazmı~tık. Bu hu

istanbulda say1mm saat 12 ye 
kadar bitirilmesine çalişılacak 

Dün vilayette valinin riyasetinde yapılan 
biT toplanhda sayım hazırlıkları gözden 

geçirildi, komisyon bir sayım filmi seyretti 

20 llkte~rinde yapılacak olan u
mumi nüfus sayımı için dün vilayet
te Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi 
Kırdarın riyasetinde bir toplantı 
yapılmıştır. 

Bu toplantıda Vali ve B.elediye 
Reisinden baeka, nüfus sayımı ko
misyonu azalan, Vali Muavini Ah
med Kınık, İstanbul mektubcusu 
Osman Erkin, kaymakamlar ve na
hiye müdürleri de hazır bulunmuş
lardır. 

ması lazım gelen diier tedbirler tes
bit edilmiştir. 

Vali ve Belediye Reisi, sayım i§i
nin muhakkak saat 1 2 ye kadar bi
tirilmeaini emretmiştir. Sayım itleri 
komisyonu buna göre tedbirler ala
cak, sayım işini 12 ye kadar bitir
rneğe çalışacaktır. Fazla memur is
tihdam edileceii cihetle, şehrimizde 
sayım işinin geçen defalar odluğu 
kadar uzun sürmiyeceği, saat 12 de 
olmazsa da, nihayet 14 de bitama 
ereceği zannolunmaktadır. 

Nüfus sayımı komisyonu reisi 
mektubcu Osman Erkin, yapılan 
hazırlıklar hakkırwll'l izahat vermi~, 
komisyonun faaliyetini ve devam e
den hazırlıklan anlatmıştır. 

-r oplantıdan sonra, iç timada bu
lunanlar hep beraber Alemdar sine
masına gitmişler, burada sayım iııle

geçi- rini gösteren bir film aeyretmi~ler
alın- dir. 

Yapılan hazırlıklar gözden 
.!i!Tiş, eksik kalan noktalar, 

austaki hazırlıklar bitirilmi, ve pul- D • k t"}" tt w b k 
ların baskısı da Damga matbaasın- -oır a 1 ın a lgi ıça 

Çekmecadeki 
tren kazasının 
tahkikat1 bitti 

Evvelki gün Küçükçekmecede 
bir tren kazası olmuş ve hadise Şa
ban isminde bir arahacının ağır ya
ralanması, arabasının da parçalan
ma!!ile neticelenmişti. 

Hadise adli}"<!ye intikal ederek, 
müddeiumumi muavinle~nden Re
şad Saka tahkikata el koymuştur. 
Müddeiumumi muavinı, teknik oku
lu muallimlerinden mühendis Nu
rettin Çuhadar, 9 ncu işletmeden üç 
müfettişten müte~ekkil bir heyet 
kaza mahalline giderek tetkikntta 
bulunmuşlardır. Keşif neticesinde 
araba geçid yerinden geçerken ka
zanın vukubulduğu, bu sırada geçid 
bekçisi Ahmedin vazife başında bu
lunmadığı ve hadiseye aebebiyet 
verdiği anlaşılmı,tır. Bekçi Ahmed 
hakkında tahkikat ve takibata giri
şilmiştiT. 

~~-----------------
Maarif Müdürlt - Maarif Müdü

rü Tevfik Kut, orta mekteb ve lise
lerio muallim kadroluı etrafında 
V ekaletle temas etmek üzere bugün 
Ankaraya gidecektir. 

Hazin bir vefat 

Sözün kı s ası 
-····-

Yabancı dil 
Öğretmenleri 
~--- E. Ekrem Talu 

B irkaç zaman oluyor .. 
larımızdan biri 

hakkında bir anket yapmliJ ve 
teblerimlzde, ya.bancı dillerin 
Iyi öğretilmediğlnl de bu 
sormuş tu. 

O vakit, benim bu ankete 
cevabda, billü.saten, bu :lfin, yani 
bancı dil öğretmenilAinin amatör 
lerinde .kaldığını ve halbuki, 
rim.ize lAyıklle dn ~ek ,_.,~,..,..go~~ 

profesyonel, mükellef 
tiştirmemlz lA.zım geldiğini 

tim. 
Yıllardanberi müdafaa 

bulunduğum bu fikrln nl.hayet ald 
dugu VekA.letçe tervlç edllditlni 
mak benim için, §U günlerde 
bir haz?.oldu. 

Filhakika, Maarif VekAletı, 
!erin haber verdiğine göre, 
ÜniversLtesinde bir ihtısaa kursu 
mayı karar altına almıştır. 

Burada fMnsızca, ingilizce ve ııJ 
manca için 4imdilik yirmişer 
yetl.ftir1lecek, bunlar, kursa 
tıkleri müddetçe ayda otuzar 
ret alacaklar ve t~ertnl 
sonra da memleket dahilindeki 
telif mekteblere 

Bu suretle, önümüzdeki birkaÇ 
lçeri.<ıinde, en esaslı blr maarif dJ 
vamızını dnlha iballedUmi.§ 
görece:ız. 

Buna hepimizin, ne kadar 
yeridlr. Çünkü 4imdiye kadar 
cı dil ötretimindekl intiz&msızıııı:, 
fayetsi.zlik ve sistem 
mektebli gençleri, yüksek tahsil 
pılarına, bu hususta pek zayıf 
rak getiriyordu. Hele onların 
ihtısas ya,pmaık ~enler, 

ilim şubesinde maJOma.tıarını 
!etmek lmkAnlnnnı, ufuklan ana 
line münhasır lkald$ için, bula.ınJ 
yorlardı. 

Mükellef dU ö~retmeni ve~u•~, ...... 
le, maarif yarının gençlerine 
kiUıları hazırlamak ve temin 
gibi, memleket lrt:ı.nımı ,..,,,....,.ıı:~~"" 

yüksek ve faydalı bir hizmette 
muş olacaktır. 

Her dilden yirmi ö~retmen, 
çok bir şey değildir. L~kln, tam 
nasile bir lisan muallirnt 

da ikm.al ol~n.mu.:tur. denizden çıkarılacak 
Ye nı tah rı rı ııufus pullan 1 O, 6, 

3 kuruşluk ve 1 O paralık olmak ü
zere, dört nevidir. Her nevi ayn bir 
renkte olup desenleri müşterektir. 
Pullann üzerinde nüfus davamızı 
tebarüz ettiren temsili bir resim ve 
bazı rakamlar ve istatistik malUnıat 

Tabla devirmek yüzün.ı.en Balık
pazannda bir cinayet işlendiğini, A-

Hindistandan teneke 
ve jüt geldi 

Basra yolu ile oehrimize evvelce 
sipariş edilmiş olan bir miktar te
neke ile Hindistandan jüt mamulatı 
gelmiştir. Diğer taraftan Bombay 
ve Kalkütede bulunan birçok Htma
lar verecekleri mallar hakkında 
tekliflerde bulunmutlardır. Bu e,ya 
meyanında jüt ve jüt mamulatı 
baharat, koprayağı, deri ve mamul 
kumaş bulunmaktadır. 

nin, buna hem müstatd, hem 
Vefatını teessürle haber verd~imiz ne unsurlar bulup da hakkUe 

genç doktorlarımızdan Mustafa Hu. na çıkarmanın hayll güç 

bulunmaktadır. 
Çok miktarda tabedilen bu pul

lar, ay başından evvel posta mer
kezlerine tevzi olunacaktır. 

rab Mmed adında bir kavuncunun, 
Mehmed isminde bir kestımeciyi bı
çakla YB*f!lıyarak öldürdüğünü yaz
mıııtık. Cinayeti müteakıb hadise ma 
hallinden kaçan katil Arab Ahmed, 
bir müddet sonra zabıta tarafından 
kardeşi Sevketin evinde yakalan-

mı1tır. 

Mahrukat fiatları görii§üldü Dün Emniyet Müdürlüğüne geti-
Dün beledlyede, rei.s muavini Lfltfi rilerek ilk sorgusu yapılan katil, 

Aksoyun riyasetlnde lbir toplantı ya_ Mehmedin kendisine küfretmesin
pılmıştır. Toplantıda iktısad, sıhha.t den müteesair olarak bu işi yaptığı
~lerl müdürlerne, odun tüccarları, or- nı ve aleti katil olan sustah bıçağı 
man m ühendisleri, belli ~ı ma h. Hal iç sahillerinden denize attığını 
rukat taeiriert bulunınuşlardır. Odun söylemiştir. 

fiatlnrı üzerinde görüşmeler yapı!- Dün katil Ahmed zabıta meınur
mış, fiatlarm günden güne artması larının refakatinde bıçaiı attığı ye
karŞlSmda, na.rk koymak icab edip .... "l ·· E k t d · fı t ı 
etmediği tetkik olunmuştur. Toplantı re g~turu mu~. av a enız ı ına. ı 
tekrarlnnacaktır. olducundan bıçagı çıkarma am,.Jı-

yesi başka bir güne bırakılmıştır. 

lftsi Gürelin ccna- hayli emek sarfını müstelzim 
zesi birçok dost- du~nu hesaba katmnlıyız. 
J.ıarınm iştirakile Her halde, atılan adım, geri 
Haydarpaşa NO. • memek ~artile, pek mühlmdir. ve 
mune hastanesln. nun satki her klmse onu :teı>rilt 
den iltaldırJlarak ona ~ekkür etmeliyiz. 
namazı Beyazıd J(;; J(;; 1 ,.,.-
caml.sinde kılın . l_,., f..-.k11~m. "' \,_...,-tlflll 

Türk- Rul'!len ticaret 
müzakereleri 

mış ve Merkeze -
fendi mezarlı~ın. 
da ebedl metre • 
nfne tevdl edU _ 
ım !.Ştir. 18941 te 

Ticaret VekA.letlle :temasta bulun_ 
mak ve Türk _ Rumen tıcaret müza- Deniziide doğan Mustafa Hulftsi muh 
kerelerinin seyri etrafında malılmat telif hastanelerde çalı.şmı.ş, uzun müd. 
vermek üzere Ankaraya giden Servet det de Kadıkö;y emrazı sariye serta
Berkln, bu akşam oradan hareket b~betinde ve Istanbul VU~yeti hü -
edecektir. Murabha.s heyetimiz reisi_ kurnet taba.betlnde bulunmuştur. 
nin muvasalatını mütealub müzake_ Meslek ve hususı hayatında her • 
reler daha faal bir safhaya. Kirecek kese kendtnl sevdirmlş, güzide ve 
ve n~lebl ihUmal hafta içinde intaç halflk blr cemiyet adamıydı. Nümune 
edilecektir. hastanesinde, bütün doktor arka _ 

d~larının gayretine ra~men maale_ 

Çorap çalan bir çocuk 
hapse mahkum edildi 

Mebmed Olgu isminde ] 3 
da bir çocuk, Kantarcılarda bir 
badan biT kutu çorap çalarken 
kalanmı!if ve adliyeye 
Küçük hırsız 19 gün müddetle 
ae mahk\im edilmiştir. ··-···························· ...•.•........ ~ 

Raml eene 
lBM -

EYLÜL 
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Reamf aeı:ıe Temizlik arnelesine um - Te

mizlik arnelesinin kı, dolayıaile ma
aşlarına beşer lira zam icrası muta
aavverdir .• 

r--------------· ..... -----·-·-- ...... ~ 
ISTER INAN, ISTER INANMA 1 

set kurtarılamamıştır. 
Kendisine Allahta;n mhmet dUer, 

kederli ailesine taziyetıerimizl suna-

Eylül 
1:& 1940 

rız. ÇARŞAMBA 
T*"-ür V E F A T All ve Necib adında on be~ yaş. tUrUrlerken ibckçl tarafından gl5 • 

Evet, aeyrüsefer memurunun ça- larmda iki çocuk evvelki gece Top. rülüp yakalanmış, dün de adliyeye Merhum doktor Mustafa Hulfu;i 
lıtma tarzı çok manası olan bir it- Profesör Aluned Mal.l:t ve dlf tabibi kapı mezarlı~ına iirmişler ve me. verll~lerdlr. Asliye 4 üneü ceza Güreli kurtarmak için candan çalı -

Şaban 

23 dir. Çünkü, diğer memurlar gibi o ıta.yreddln Zekinin kaympederleri, mahkemesi tarafından muha.keme şan Haydarpa§a NUmune hastanesi_ 
d b

• d 1 k zarlı~ın pannaklık demirlerint a ır memur ur. ıaret verme ten doktor Nuri Fehmlnln enlştesi eski edilen ~'OCUk hırsızlarm her ikisı' nin bütün doktorlarına, cenaze me. 
b ı f 

• sökme~e başlamışlardır. Böylece " i aret o an vazi eaıni yapı, tarzı, vA.verlerden Bosnalı bay Nazif vefat rasımine gelen ve taziyede bulunan 
d b 

" bir kaç mezarın pannaklı~ını sö de 23 er gün hapi.s cezasına mah-
yir ve ağyar önün e, ütün memur- etmiştir. Cenazesi bugün ikindi na. • kA- edn .... :aıerdir. bütün dostlarunıza şükranlarımızın 
lann vazife görüş tarzianna nümu- mazından sonm Beyazıd camısınden .ken çocuklar bunla.n sırtıayıp 16- wu ~ arzına tavassutunuzu dileriz. 
ne olarak telakki edilebilir. Bilha,_ knldınlarak Edirnekapıdaki aile me. ISTER INAN, ISTER INANMA 1 Annesi Kıimlle Gürel, tıerru;lreleri 
u, ağyar, mühmel, yeknesaklıktan, zarlıtına. defnedUecektlr. Allah rah • Hayriye Te 1\'lediha. Gürel, 

usulden ve sistemde~: mahrum iııa- mm~e!t~e:y~l~es~ln~. ======-======~'-~;;;;;;;;;;;• ;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;: ;;~;;;;~~;;;:;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;·;:J~;::====::ka:rd::q~l ~R:aza:;=G~ü.rel~::==~=-=====ı~~:~=======:::=:ı~ 
ret tarzını görürae .,azim teııkilat • " 
ve tanzivmat. ~udre~leri~.iz hakkın- ((Son Poıta)) nın edebi tefrikaıı: 58 di? Bu geeeki vaziyet muhakkak radı; çeneleri kilidlendi; fakaklann- zamanda,.merakı da uyanmıştı· ~ 
da oldugu gıbı vazıfe gorme ruhu- bir teY gizliyordu. Amma, ne? 1. dan soğuk terler aızmağa ba,Iadı. caaında bir başkalık vardı. V~ 
muz hakkında da çok fena fikirlere ı J -Ben buııün çok yorgunum, Ancak, bu korkuyu kocasına hiNet- ba,tkalığın sebebini bir türlü 
dütebiliT. 1 ~~ L ~ 11 Lu · BA hanım. tirmedi. Zira hissettirdiği takdirde yamıyor, anlamalt istiyordu. 

Baaitliği içinde bu kadar mülıim __ diWX- - Dinieniniz o halde, efendim. ihtimal daha fena olacaktı. Nefaini Bir adamın mizacı, huyu 
tarafları bulunan bu meseleyi sene- _ _ _- - Ne dersiniz) Yatalım artık. zorlıyarak, Saimin peşisıra yukan birdenbire nasıl değitebilirdi? 
lerdenberi her zaman gözle takib - Buyurun.. çıkın, aiz. Ben de kata çıktı. Onun odası solda, sokak di kendine: 
eder ve bunun kendi kendisine aşağıda, işlerimi bitiririm. üstünde idi. Müjgan ise yan tarafta, - Olur şey değili Acaba 
düzeldiğini ııörmek isterdim. Dok- Yazan: Ercumend Ekrem Talu Saim ainirlenir gibi oldu. aralığa bakan küçük odada yatı - dağda kurt öldü? diye düşiill 
tor Kırdar, evvelcct daha bozuk olan - Gene mi i,?. Siz de yorgun- yordu. işin içinden çıkamıyordu. . ,t 
bu itleri bir hayli düzeltti. Bunları Uk.in Saim hitabına fasıla ver - - Gitmeyin, canımi Elbiselerimi sunuz.. aiz de çıkın benimle beıaber. Sofada yanan idare lambalann - Canını dişine alarak, Saimıl~ 
memnuniyetle gördüm. Fakat. bu miııti. O da galiba bir eeyler dütü- aonra kaldırırsınız. Kırk yılda bir Niçin ısrar ediyordu} Yatak la - dan birini alıp, Saime uzattı.. kaaından odaya girdi. İdare 
Itaret lti henüz düzelmemi§tir. Eğer nüyordu. Müjgan bu aükuttan isti- gece evde kaldım. Benimle oturaa - rıru ve hatta odalarını nicedir ayır- - Allah rahatlık versin, efen - basını, duvardaki höcrenin 
yukandan a18ğı sıkı bir müdahale fade ile bir daha davranmak istedi. nızal mı~lardı. Ve bu aynlıktan, Müjgan elimi bıraktılar. 
vaki olmazsa düzeleceği de yoktur. Saim: Genç kadın hayretten hayrete kendi payına memnundu. Böylece, Saim lambayı alırken, öbür elile - Gel bakalım, 
Bu müdahaleye veaile vermek arzu- - Entarimi, hırkamı getirir mi - uğruyordu. sevmediii bir adamın isteksiz neva- de karısının elini tuttu. şöyle yanıma otur. 
ailedir ki bunu yazıyorum. Muhte- siniz~ dedi; soyunacaiun. - Peldl Emredeninizl zişlerinden, hazır, uzak bulunuyor- - Yanıma gelmez misiniz? Be- Ne> Saim aaenli, benllı> 
rem doktordan bu mevzuu ele al- -Peki. Katlanmış bobçayı aedirin öbür du. Fakat, gayri ihtiyari: «Peki!» nim uykum yok. Konuguruz. mağa başlıyordu. Bu, MUjgAoı";ı 
masını bilhassa rica ederim. Müjgan gecelik bohça.sını getirip ucuna götürdü. Kendi de yerine geç.. deyiverdi. Kalktılar Bu esnada, Turşucunun mazlOm g,.)ini, )canlı evlendikleri gündenberi. içten 

_ 11 1 ID de önüne koyduğu zaman, onun ti, oturdu. Nesi vardı Saimin bu ge- Müjgnnın ıçıne yaman bir korku gömleğile, Müjginın gözlerinin ö - zuladığı şeydi. Fakat şimdi 01111 

{,IK,uh if.Ün UJiiUJ~H gözlerinde hafif pir duman sezdi. ce} Evlendikleri gündenberi onun girdi. Bir iki hafta evvel, Aksaray- n ünden bir türlü gitmiyordu. Elini haf geliyordu. Kocasından\ .. 
Kendi kendine: gözlerinde Müjgan bu bakışı gör - da, bir turşucunun gelinine, kayna- çekmeb istedi. uğraşmalarına ra~men bir tUrlu 

Lise kadrolan ıörüıüldü 
Dün tehrlmlzdeld ıı.e ve mualllm 

mektebleri müdürleri Maarifte mü -
d1lr Tevfik Kutun riyasetinde bir top. 
IIAU ~· ~da lfaelerln 

- Acayipl dedi; hayırdır intıal- memi~ti. Anasının ölümüne bir dam- na, güvey birlik olup kıymışlardı. O · - Yorgunsunu2', İstirahat edin. dine yaklaştıramadığı k 
lnhl la yaıı bile dökmiyen, o esnada ken- biçare kadıncağızı da gene börle - Benim istirahatim sizin yanı- öyle kopmuş. ayrılmış, ..•.• ıcııs•~ 

Saım aoyunduktan sonra, çıkar - disini ölünün burnunun dibinde tek- tatlı dille kandırarak. geceleyin, ya- nızda olUT kil. Artık onun en tatlı hitabı 
dığı urbaları bobçalıyan karısına, meleyip yere deviren, en ağır ke - tağında uyurken boğmuşlardı. l~te Halinde, tavnnda, ifadesinde, ne yor, samimiyeti betine gid 
aahibinden iltifat dilenen suçlu bir 'imelerle hayslyetini kıran bu adam bu vak'a, Müjganın aklına ansızın de olsa bir samirniyet vardı Müj - - Görelim, aonu neye va 

dolu nazarlarile deiil mi idi~ Onun ruhunda nasıl gelivermiı. içini dehşet bürümüttU. g&n bu aamimiyetfn üeilnc:esile, glSsterllen yere 
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tayyareler 
mezarhğ1 

l f-on d ra, 24 (A.A.) - Daily 
1\ıe jgraph gazetesinin bir muhabiri l aı: Yazınaktadır: 

Eski sterlinler 
Merkez Bankası vaktin'de yahnlamıyan 

eski sterlinleri toplamıya başladı 
Ankara, 24, (Hususi) - Merkez Banka5ı r.llerinde İngiliz 

ram bulunup ta zamanında bankaya tevdi edemiyenlerden maze
ret mektubu verenlerin paralarını teslim almağa be.şlamı§tır. Ban
kanın bugüne kadar İngiliz sefaretine teslim ettiği aterlin miktan 
doksan bin raddesbdedir. 

b ngılterede bir yerde Alman 
2::~~ardırnan tayyarelerinin bir me
hi r. ıgıd nı ziyaret ettim. Bunlardan 

rın e d'' b b d 
Ya l Ullllan om ar ımnn tay- --------------------------------
tn~; ehril~ Messerschmidt'lerinin ha-

t d ahne gelmil enl.:azı yatmıık
a ır. 

le ~akat bütün düşürülen tayyare
Y::~ .. enka:zı bu demir yığınlarının 
M ıgı mt:zarlarn gelmiyor. Bazılan 
le ~n~ denizinde kayboluyor. Diğer-

n ~buz olup gidiyor. 

Kızılordunun manevraları 
ll, ~olda~?va, 24 (A.A.) - D. N. 

1 ınyor: 

~ı~trkvda gazetesi Leningrad askeri 
iin· h nsı manevralarının dün bitti

ı aber vermektedir. 

Askeri vaziyat 
t <Baştarafa ı Inci sayfada) 

Eaııa1\~ıl lngilterenin, .iki haftadan 
en 'd ır zamandanberi devam eden 
rıllrr:~d~:.tii hava hücumlarına ye -
ha~ h~?I aşikardır. Bu hal, Alman 
dra. .. ucumlarının Ingiltere ve Lon
değjJ f2:e~indeki tesirlerinin nzlığını 
letfe . ngıltere adasında ya§ıyan mil
~ba~ tehlike karşısında fevkalade 
bi!iy ve mukavemet kudret ve ka
llıa.n e~erini gösterir. Milyonlarin Al
çıkarın arnbasının büyük yangınlar 
llek t b~! Ve ağır tahribat yapması 
Ve rı a 11 olmasına rağmen ne kral 
rned·İ de }hükumet Londrayı terket
ma n~ er. ngiliz uçak filoları da Al
~hern a~a Ve Alman işgali altındaki 
Rece) rn~Yetli hazırlık merkezlerine 
rned·jY•n hücum etmekten vazgeç
li~ ~er. Bu da Ingiliz inadile Ingi
lllalet anevi kuvvetinin sarsılmış ol-

Buan ~.zak olduğunu gösterir. 
't~nin . rn_u!alealara bakarak lngilte
'lledi'"!stılnsı isinin ııuva diişüp düş
ta ~~. so~labilir. Fakat bu husus
h~nii~ ı bır hüküm vermek imkanı 
~"a ~oktur; çünkü Ingilterenin 
Ribi A(udafaa kudreti tükenmediği 
de ,.. rnnn hava taarruzu kuvveti 
tlin l::onrnerniştir. Her iki taraf bü -
le ".!! UVvetlerile ve azami bir şiddet
tliki ~~Yorlar. Bu hale gÖre, şim
diğ;_.ava. avaşı, evvl'lce de söyle-

~·ııl g'b• b 
lılat ol 1 ı. ir tarafın tamamilc 
\"e h lll<ı.BJna kadar devam edecek 
~ecekti sebeble bir müddet daha sü-

tı r. 
t rıan · 
oeıin• gı tarafın bu hava muhare -
'?~le~e kaybedeceği de 'kat"iyetle 
r~ ki ~ez; fakat gene tekrar ede
llluhar e~er. Almanlar Ingiltere hava 
llarna~İ esın ikat'i bir surette kazn
büs ed ar~ lngiltereyi istilayn te{:eh
~a ediJ~rnı~eceklerdir. Ingiltere isti
tı~tıne . :dıkçe de onun hnrbi kay -
l~ bii:ya~kırnkanı yoktur. fşte Ingilte
dılik 

1 
•• l hava savaşı hakkında şim 

1 Afriky e:ıebilccekler bunlardır. 
atın k n harbine gelince; ltalyan
~evkii ı~ hafta evvel Si di Alberrani 

traa M aldıkları Vl' Ingilizierin 
llıaltırnd ıı.truh mevziine çekildikleri 
~nlar b ur. Bununla bernber lw -
) enu~ h u Yeni Ingiliz mevziine karşı 
dUtıduicı:rekete geçmemişlerdir. Bu
l e~ildenrıl Y~r~erde de karadan ve 

11R'ilil b ngılız toplan ve havadan 
~alc:tadırtnba ateşlerile hırpalan -
b~lıile ~r. Dün de izah ettiğimiz 
()lgeai/ger Ingilizler Nilin Delta 
r~ elli b- garl>inde iki yüz ila iki 
~~~iolera~n kişilik bir ordu toplıya
diud"ftta. e ~ısırı muvaffakiyetic 
~.rde M debıleceklerdir ve bu tak
~kh~ hırd topraklarına girmiş ve 
~·· la~,, u udundan 400 Km. u -

uJ. lıir E 1~an İtalyan ordusu bü -
~- Alrn11rıe ete de uğnyabileccktir. 
~nın '-'t:anın Ingiltereye ve ltal-
~~ Vey ha tanrruzlannın - ak.a -
dı~ de , ~ ud ç.~lonaz yola diyemez
~ ~ •e y aahhur ve şüpheye uğn
liiu~ bir arırn auva düşer gibi ol -
~ t\'rık" lı ~ırada İspanyadan Ce be
~e~ bira.ı ır ~~aarruz hareketi bekle-
tD~~· erıı;en Ümide düşmek de

.. ~ ıgtl' ~ih 
ttm tlki 'Batk etten Sovyet Rusyanan 
" ele: ist anlara fazla tahaklcüm 
. er d erne! · d cl, t\>letl . erın en dolayı - Mib-
h11' {tÖriincl~:~e karoa hareket tam 
'&.,tla Rider tıguhne göre, .mlarca pek • ·ıı:.,..cr· ma • 
~e..,j 1 ve ııin •1Yette olmadığından 
b11 bttletinin l sı. vaziyet, Mihver 
llııı 0:1:tık d" ehınde sayılamaz. Işte 

ı d·· U:Zeni · d '-)e 11 u~~ltrnek • n. ısıyasete ci oıa-
tönda.:~:ın "on .ıeın, Alman harici
"~ ~tildiğj .fı?betropun Romaya 
til~··':~berıtr' dıa olunabilir. Yani 
't.i)a.~gu ııi\'as?Pun Mussolini ile ı;;ö
tkıa~ j. Batka.~t~eselelerin garbden 

tu\ ~ıtrı g 1. 8 Rusyaya aid ol-
llotc 11.~1 e ır. 

~''nd ta.bn'hi büyük '~· d'' ·· a u) mr omun 
unrnamız pek muh -

re llletin ve 

Moskovada Alman zaferine 
karşı şüpheler artıyor ! 

(Baştaralı ı Jnct sayfada) 

kendi başına bile ihraç hareketini 
durdunnağa muktedir olan ingiliz 
donanmasının tesirini hertaraf jçin 
muazzam miktarda tayyare ayırma
ğu mecburdurlar.n 

General lanof, şu an ilave edi
yor: 

«Bundan başka pek yakında ha
vada vukubulacnk şiddetli değişik
lik neticesi, istila teoebbüsüne me
mur olanlar tayyarderin rnüznhere
tinden mahrum kalacaklar ve kıtaat 
ihracı Alman bahriyesinin müthiş 
bir gayret göstermesine vabetıte ka
lacaktır.» 

Dakar hadisesi 
(Baştarafı 1 Inci sayfada) 

Umatomu reddetmiştir. Bunun üze -
rine, İngiliz fılosu, §ehir üzerine ateş 
açmıştır. 

Muharebe esnasında denlzaltılarJ;.. 
mızdan bi.Iisi, Persce, bir İngiliz kru_ 
vazörüne kahrnmanca h ücum eder
ken b:Ltnuştır. İngiliz kruvazörüne 
muhakkak surette torpU isabet et -
m~tir. Denizaıtının mürcttebatın -
dan büyük bir kısmı kurtarılmıştır. 

De Gaulle'ün emri altında. Dakarın 
cenubuna dört ve şarkına iki asker 
çıkarma ~ebbüsfi yapılmıştır. Bu te_ 
şebbüslerin hepsi geri püskürtülınüş_ 
tür. 

Bu muvaffakiy~tsizlik kar§lSlnda, 
İngiliz arnirolı, saat 1,30 da ikincı bir 
filtiınatom göndenniş ve İngiliz kuv
vetlerile Daknr'a bizzat hücum etmek 
mecburiyetinde talaca~ını, &ibah sa
at 6 ya kadar şehir teslim olmazsa 
istlhkamları tahrib edeceğini ve kı~ 
alarının şehri iŞgal eyliyeceğinl bil _ 
dirmiştir. Umumt vaU !bu ültlınato • 
ma da red cevabı vermiştir. 

Muharebe devam ediyor. 

İngilizlere göre badisenin sebebi 

Londra 24 (AA.) - Hür Fransa 
umumi karargft.hının n~retıniş ol _ 
duğu bir tebliğe naznran, general de 
Gaulle son zamanlarda Almanların 

Daknr'ı za.ptetmek niyetinde bulun
duklo.rına dair malumat elde etnı~
tir. 

Alman boyunduruğu altına girmek 
istemiyen halltın arzusu üzerine hür 
Fransanın şefi Fransız garbl Af ri. 
knsına gitmiştir. 

~~ Petainin tclgmfı 

Vişi, 24 (A.A.) - Havas bil
diriyor: 

Mnreşal Petain, Dakarda bulu
nan fevkali'ıde komiser B. Boissona 
bu sabah a!lllğtdaki telgrafı çek
mi~tir: 

(!FTansa, taraftarlar ihanetine ve 
İngiliz tecavuzune gösterdiğiniz 
mukavemeti heyecan ve itimadla 
takib etmektedir.» 

Dakar önündeki İngiliz ve Fransız 
gemileri 

Cenevre, 24 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Vişi~n haber alındığına göre, 
dün Oakan bombardıman etmiş o
Inn Ingiliz filosu, iki zırhlı, 4 kru
vazör, bir miktar da distroyer ve 
altı nakliye ve yardımcı gemiden 
müte,ekkil bu1unmakta idi. Dakar
da yakınlarda bu limsna doğru ha
reket etmiı, olan altı Fransız harb 
gemisi bulunmaktadır. Bunlar ara
ınnda Montcalme, Georges Laygueş 
ve Gloire kruvazörleri meovcud bu
lunmaktadır. 

Fransız tayyarelerinin mukabf.Jeai 

Bern, 24 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Dün gece eeç vakit Vişiden ha
ber verilmiş olduğuna göre, Fasta 
bulunan 120 Fransız tayyaresi, In
giliz deniz kuvvetlerinin Dakarı 
bombardıman etmelerine nıukabele 
bilmail olmale üzere Cebelüttarıkı 
bombardıman etmislerdir. 

Yeni lııeiliz kuvvetleri 
Madrid. 24 (AA.) - D. N. B. 
Algesiraatan alınan haberlere gö

re, bugün öğleden sonra bir İngiliz 
krovuörünün, dört torpido muhri
binin ve iki denizalb gemiamin At
lantike doiru Cebelüttarıktan geç
tiii aöıülmiiftür. Bwıların Fransız 

Berlin harbin en siddetli 
' hava akmma uğradı 

(Ba ·tarafı ı Inci sayfada) 

trallarile gaz fabr.lkJllanna hücumlar 
yapılarak genl§ hasar vukua ~etiriL 
m~Ur. 

Hepsi Berlin mıntkasında olmak ii
zere, garb filosu elektrlk santrallle 
Wilıncrsdorf, Charlottcnburg, Klln • 
genberg ve Moabit elektrik santral • 
ları teker teker devamlı bombardı _ 
manlara hedef t~kll cylernlştir. Bir_ 
çOk yangınların çıktığı görülmüştıir. 
Bir tayyare, 130 kilometre mesafeden 
m{4ahede edilen beş büyük yangın 
çıkarmıştır. Dl~er bir tayyare, büyük 
elektrik santralında 4 muhtelif nok
tada yangın çıkmış olduğunu haber 
vermiştir. 

Bitaraf membalarn göre 
Stokholm, 24 {A.A.) - Ofton

bildet ismindeki 1svcç gazetesinin 
Berlin muhabiri diyor ki: 

Dün gece Ingiliz hava kuvvetle
'inin BeJ-line karşı yaptıkları hücu
mun en tiddetlilerinden biri olmu§
tur. 

Muhabir, Alman askeri makam
larının yabancı gazetecilere hasar 
gören yerleri gezdirmediklerini ve 
sadece (<hiçbir asked hedefe isabet 
olmamışbn> demekle iktifa ett;kle
rini ilave etmektedir. 

Almanlar.ı göre 
Berlin, 24 (A.A.) - Stefani: 
Öğrenildiğine göre dün gece Ber

lin barajını geçrneğe te,ebbüs etmiş 
olan İngiliz tayyareleri, Alman tay
yare dafi bataryalan ile avcı tayya
releri tarafından tardedilmistir. 

Bu tayyareler bermutad· geli~i 
güzel bombalar atmı§lardır. Bom
balar, varoşlara düşmü~tür. Amele, 
Pazar günleri buralara giderek bah
çe ve bostanlarile meşgul olmakta
dırlnr ve buralarda hiçbir askeri 
hedef yoktur. 

Ma.nt &:zerirule 
Londra, 24 (AA.) - Hava 

ne zn retinin tebliği: 
Bu Salı günü öğleden sonra, avcı 

tayyareleri refakatinde hareket e
den bir İngiliz bombardıman tayya
releri grupu, Manşta ditşman mayn 
tarayıcı gemilerine hücum elmi~tir. 
Iki gemi üzerine tam isabetler vaki 
olmuş ve diğer bir gemi, pek yakı
nında dü~en bombalardan haııara 
uğramıştır. Bu harelc.at csna~mda, 
düsman avcı tayyarelen hücumn 
kalkmışlardır. Bu çarpışmada bir 
bombardıman tayyare.miz düşmiiş, 
dütmanın bir tayyaresi de tahrib e
dilmi§tir. --------
Ingilierede yeni ve bUyük 

hava muharebeleri 
(Bqtarafı ı Inci sayfad:ı) 

man hava kuvvetleri Cambridge·i 
bombardıman etmişlerdir 

Birkaç dü~an !imanına yeniden 
mayn dökülmüştür. 

2 3 Eylülü 24 F.ylule bağlıyan ge
ce İngiliz tayyarelen şimali Alman
yada bazı mahallere ve başlıca he
ddleri olan Alman bükiımet mer
kezine hücum etmişlerdir. İngilizler 
tarafından atılan bombalar Berlin 
civannda ve meskun mahallelerinde 
hasara aebebiyet vermi§lerdir. Bir 
kısım sivil halk ölmü~ ve yaralan
mı~tır. Ne Berlinde, ne de ba~ka 
bir mahalde Ingilizler a!keri hedef
lere zarar vermemi~ler ve bo hedef
lere hasar yapamam~Jardır. Bir ha
va muharebesinde düşman 24 tay
yare lcaybetmi§tir. Bir diğer düı
man tayyaresi de tayyare dafi batar
yalarımızın ate~ile dü§iirülmüştür. 
6 Alman tayyaresi üslcrine dönme
mi,lerdir. 

Berlin, 24 (A.A.) - D. N. B. 
ajansının öğrendiğine göre, Alman 
tayyareleri, bu sabah Tilbury dok
lannı muvaffakiyetle bombardıman 
etmişlerdir. Birçok yangınlar müşa
hede edi1mirtir. Tayynrelerimiz dö
nerken, Ingiliz tayyarelerile bir çar
pışma vukııa sı;elmiş ve bu çarpı!!
mada altı İngiliz tayyarf'sİ düşiirül
müştür. Alman tayyarelerinin hepsi 
üslerine dönmüştür. 

Berlin, 24 (A.A.) - D. N. B. 
aiansının öğrendiğine göre. bugün 
öğleye doğru Alman muharebe tay
yareleri, cenubi İngilterede birçok 
şehirler ile askeri bakımdan ehem
miyetli müesseselere muvaffakiyetli 
hücumlar yapmııılardır. Bu esnada 

1 ~~et.,:C\.. l Harbin merkezi 
·Al!. EM 1 tH:fe sikleti Ak denize 

Fransız . •1 k . 
müstemlekelerine geçırı ece mış 

karşı İngiliz hareketi 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 
B a,lannda \'.işi şehrindeki 

mareşal Petnın hükümetine 
muarız bulunan general Dögol bu
lunduğu halde bir takım lngiliz de
niz cüzütamları Fransanın ba~lıca 
müstemleke limanlarından Dakar 
önlerine gelerek §ehrin ~slimini is
temi§ ve bu talebe red cevabı veri
lince §ehri bombardımana başla
mı§lardır. İlk mermilcrle Dakar 
radyo merkezi tahrib edilmiş oldu
ğu için vaziyet hakkında kafi dere
cede vazıh malumat alınamamakta
dır. Fakat bu hareket gösteriyor ki 
Jngiltere hükumeti, Almanya ile İ
talya ve İspanyanın hazırlamakta ol
dukları zannedilen harekete k~n§ı 
bigane kalmak fikrinde değildir ve 
icab ederse hadisata takaddüm ede
cek bir takım şiddetli kararlar al
makta da tereddüd göstermiyecck
tir. 

.$öyle ki: 
Almanya ve !talya ile Fransa a

raBJnda aktedilmi§ ola'n mütareke 
mucibince Fransanın müstem lekele
rindeki durumu muhafaza edip nsa
yişi temin edebilmesi ve bu müs
temlelc:elerin hariçten uğnyabilecek
leri tccavüzlere kar,ı koyabilmesi 
için buralardaki kuvvetlerin bir kıs
mınan ınuhafazasına müsaade edil
miştir. Hindi Çini gibi, Fas ve garbi 
Afrika Fransız müstemlekesi gibi 
mahaller bu aradadır. Gerek müta
reke şartlarının ağırlığı, gerek Fran
sız müstemlekclerinin İngiltere tara
fından ablukaya tabi tutulması, bu
ralarda bir takım memnuniyetsizlik
ler uyandırmaktadır ve bu tezahür
ler, umumiyetle mnreşal Petain hü
kumetine müteveccih bulunmakta
dır. İngiltere hükumeti ve Fransanın 
mukadderatını onun hntb hareketi
ne bağlamak istiyen general Oögol 
işte bu menınuniyetsizliklerden isti
fade ederek muhtelif Fransız müs
temlekelerindeki Fransız kıtaatını 
ve alelumum F ransıziarı müşterek 
davalnnna iltihak ettirmek istemek
tedirler. Senegalin mühim bir lima
nı olan ve ehemmiyetli bir tnyyare 
meydanına malik bulunan Dakar'a 
karşı teşebbüs edilen hareketin he
defi, olsa olsa budur. Muntazam bir 
hava meydanına malik bulunma
sından dolayı da Afrika sahillerini 
dolaşarak Ümidburnu yolile İngilte
renin büyük dominyonlan ve Hin
distanla olan muvasala ve münaka
lesini kesebilecek bir vaziyette ol
ması da, bu mahallin ele geçirilmek 
istenmiş olmasında başlıca amil sa
yılabilir. Fransız donanmasının Al
manların eline geçmesi korkusile bu 
kuvvetlerin Mersülkebirde bombar
dıman edilmesinden sonra Dakar 
hadisesi iki eski müttefik ara!ltnda 
vukua gelen ikinci kanla ve müeuif 
tesadümü teşkil etmektedir. Vişi 
hükumetinin buna mukabele olarak 
yüz yirmi tayyart~ ile Cebelüttarıkı 
bombardıman eylemesi ise İngiltere 
ve Fransa arasındaki münasebetle
rin gittikçe vahimleşrnek istidadında 
olduğunu gösteriyor, hiçbir harb, 
den.ilebilir ki bu kadar nzim bir 
sürpriz doğurmrunı§tı. Ancak bir 
safhasuıı idrak eylediğimiz bu feci
anın daha neler yaratmak ]sabiliye
tinde olduğunu düsündükçe insanın 
haklı olarak tüyleri ürperiyor. 

Mihverin hedefi: Alulenizi 
kapatmak 

Londra, 24 (AA.) - Oaily 
Mail §Unlan yazmaktadır: 

Birçok membalaıdan beliren a
lametlere bakılırsa, Mihver devlet
leri harbin sıklet merkezini Manş 
denizinden Akdenize naldetmeğe 
karar vermiolerdir. Bu nıülahazaya 
varmak i,çin ortadil üç hadise mev
cuddur: halyanların Mısır sahili bo
yunca ileri hareketleri, Von Riben
tropun Mussoliniyi ziyaret; ve ge
neral Franko murahhaslarının Hit
leri ve sonrıt da Mussoliniyi iki defa 
ziyaret etmiş olmaları. 

Daily T elegrnph gazetesi de ay
ni mevzu hakkında §U mütaleaları 
yürütmektedir: 

Kahirede bulunan bitaraf müşa
hidlcrin mütalealanna göre, Al
manya ve ltalycınıa niyetleri kış 7.ar
fında gay:retlerini Akdeniz ve Mısır 
üzerine teksif etmektir. General 
F ran ko mümes.sillerinin Hitler ve 
Mussoliniyi ziyaretleri df' buna 
atfolunı;naktadır. Mihver devletle
rinin ümidi Cebelüttarıkı zaptcde
rek Akdenizi kapamaktır. 

Diğer taraftan Romada bulunan 
bitaraf muhabirierin yazdıklaıına 
göre, Von Ribentrop ile Mussolini 
arasındaki gÖTÜ§me.lerin gayesi ln
~iltereye karşı yapı1an taarruzlara 
ltalyan hava kuvvetlerinin iştirak 
etmesini temine matuf bulunmak
tadır. 

Hindiçinideki Japon 
teşebbüsünUn 

gizli hedefi l 
Chung-King, 24 (A.A) - Çin 

siyasi mahfellerinde mevcud olan 
kanaate göre, Hindi Çinideki Ja
ponlann teşebbüsü sadece Çine kar
şı bir hareket olmayıp bu müstem
lekeden istifade ederek ba•ka bir 
yere yapılacak genişleme planına 
dahil bulunmaktadır. 

kahve muhtekiri 
mahkOm oldu 

Bir 
sürgün e 

Edirne ( Husus\ ) - DükkAnında 
kahve s:ıklıyaro.k 6B.tmadığı anlaşılan 
iba.kkal Mordonun muha.kemesi yapıl. 
mış, neticede iki ~ sfirgüne, 500 lira 
da para cezasına mahküm olmuştur. .................................................... 

.Bütün şehir halkını eğlendiren 
ve kahkahnlarin güldilren 

.kııhkaha k.rnlı .BACH 

TANiA FEDOR 
ve 1939 Gazino De Paris'in revüsü 

Ue beraber yarattıkları 

CANIMIN iÇi 1 
şen ve neş'eli vodvillni siz de 

BUGÜN 

SU MER 
SINEMASlNDA 

görünüz, gülünüz ve e~lenlnlz. 

İ kb sad Fakültesi Dekanlığından: 
İktı.sad fakültesi eleme imtihanları İlkteşrinin Ikinci Çnr~a ve 4 

üncü Cuma günleri saa.t 9 da yapılacaktır. Alft.kadarlara ilan olunur. 
(9028) 

TAKSiM SiNEMASI 
ABDÜL VEHAB - iJMMtJ GlJLSlJM 

den .sonra 
Şark tacia aan'atkArlarından 

FATMA RÜŞDİ'yi takdim ediyor. 
önümüzdeki Cuma gününden ttibaren 

SAADET YUV ASI 
mmtnde bu tudl'etli arUst.i göreceksiniz. 
Hayatı hakikiyeden alınmış bir aşk 

ve aile taciası 

Amerika ile 
Japon~ arasında 
gerginlik artıyor 
Tokyo, 24 (A.A) - Kokomin 

Chimbun, Amerikanın Singapura 
yerleşmesine Japonyanın her türlü 
vasıtalarla mani olacağını )azmak
tadır. 

Tokyo, 24 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Y omiuri Chimbun gazetesi Va
şingtonun iyi malumat alan mehafi
linden haber aldığına göre, Uza~
şarkta esaslı bir deği~iklik olduğu 
takdirde her türlü ihtimaliere kar§l 
hazır bulunmak üzere, Birleşik A
merikanın Pasifik donanınası Sin
gapurdan aynlmı~tır. 

Nevyork, 24 (A.A.) - Rbyter 
bildiriyor: 

Associated Press' e Va§ingtondan 
çekilen bir telgrafa nazaran yan res
mi mahfeller Amerikanın Japonya
ya yapılan petrol ve demir ihracatı
nı tamamile menetmesi ve buna 
mukabil şarki Holanda Hindistanı
na •harb levazımı teslimatının arttı• 
rılmaın fikrindedir. 

Şeker fabrikalarında 
3 saat fazla çalışılacak 

Ankara 24 (Hususi) - Heyeti Ve. 
klle şeker fabrikalarında günde üç 
saate kadar fazla mesai yapılması 
hakkındtıki koordinasyon heyetl ka
rarını tasdik etmiştir. Bu karara gö_ 
re fazla mesai yap::ı.cak Lşçiye her faz_ 
la saat için azami munzam ücret 
tcdiye edilecektir. ------

Ordu mensubları 
hakkında bir karar 
Ankara, 24 (Telefonla)- Ordu 

mensubları hakkında adliyece yapı
lncak herhangi takibe dnir tebliga
tın bundan sonra !'ı'1illi Müdafaa Ve
kaleti vasıtnsile icrası karar nltına 
alınmıo;tır. 

--------------------------------
İlk Mekteb 

Coğrafya 
Öğretmen lerine 

Maarif Vek.aletince ilk mekteblerin 
4 ve 5 ci sınınanna kabUl edilen Ma
ra.şlı Kazancıoğlu Abdülkadir Sn.di -
nin aYENİ İLK COGRAFYA-. kitab. 
ıarı Milli Talim ve Terbiye Heyetinin 
son değişikliklerile cıSEMİH LÜ1'F"h 
Kitl..bevl tarafından haritalar ve re
simler yeniden yapılarak em.ı;alslz 
tıir nefasct.ıe n~redUmiştir. 4 cü sı -
nıt 21, 5 cl SO kuruştur. Toptan altın. 
ıara bü,yiik tenzilat yapılır . 

ÇBMBBBLITAŞ 
Sineması 

Bugünden itibaren: 
ikl §aheser .film ve yeni muazzam 

varyete programı 

HOLİVUT REVÜSÜ 
Muhteşem dekorları göz kama§
tırıcı sahneleri ve büyük bale 
gruplarlle n~·e ve ~vk yaratan 

muazzam çaheserdir. 

KORKUNÇ BANB 
Viı.LİAM GARGAN _ iRENE 

HARVEY 
tarafından oynanmlf esrarengiz 

Slhnelerne heyecan !ilmi 

VARYETE PROGRAMI 
ı-Meşhur Türk san'atk.Arı E.. 

MİN ATABAY yeni numara
larını takdim edeeektir. 

2-Bir .haftadanber1 sayın m~. 
terı1erlmizin eürekll alkışla -
rına mazhar olan 
ATLET HERBERT ve 

AL SİBVERS 
tarafından yeni akrobat 

ııunıa.r~ı 

3 -Balkan menıleket.ıerinde :bii
yük şöhret kazanmış ve da_ 
!.mn alkış tufanıarına maz -
har olan büyük aan'a'lık&r 

VANTRILOO PANGAIJS 
Bugüneten ıtıbaren stnemaml!Jda 
ıcrayt san'at edeeetttr.Bu btiyilk 

san'atkln görmentm tavsiye 
ederiz. 



w~~ ................................ .._, 1940 senesinin 

IL 1 
Üçüncü tertib plinmın üçündi ve IOD çekilili 7 llktet

rinde Adanada yapılacak 

Pamuk memleketi Adana sizin de taliinizi agart1r 
İkramiye 

Ad ed 

ı 
ı 
2 
4 

İkramiye miktan 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 

İlaarniye tutan 
Lira 

t' 
Son modelleri 

Çok zarif ve rAmlin çeoWJ. katın 
ertek tol ve cep 

A L 
l&at.lert ge1mlftir. 

Satıt deposu: z. Saatm~ SÜltanbl... 
mam Cam.cıbqı ban ı inci k&t 

İmtihanla memur alınacakbr 
lnhisarlar Um um Müdürlüğünden: 

A • Teşklatmuzı.n tatndaki mü.nhfAJ. memuriyetleri içln Jsta.nbulda 

PARW " SAClll OIŞLERE IALIK OLIAI IsTERSENil 
MUHAtı<KAK 

Ol$ MACUNUNU KULLANINI2 

Dişleri ve dişetlerini muhafaza eder. 
Her ~erde D E N T O l. d lt macununu e ra yaN&. 

10 
80 

400 

5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 
s 
4 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 

14 .. 10-~ Pazartesi ıiınU bir müsa.ba.ka. imtlhanı yapılacaktır. Açık eksiitme . UA-ı 
B - İmtihana. lirmek i:ıtiyenlerin qatıda. yazılı vasıt ve p.rtla.rı baiZ oı.. 11.0 

maıan lAzımdır. Ankara Dil ve Tari h - Co~afya F akültetl 4.000 
20.000 
20.000 

ı - En az orta tahsJlini bitinnlf olmak. a • 
J- A.skerlll!nl yapmlf olmat veya müecceı bulunmak_ bllhassa her · Direktörlüğünden: 100.000 

80.000 iki haldt de aon roklamal1LI'l.n1 nüfus cüzdanında ka.yd&ttirilmil 'l/l0/9ol0 Pazartesi ..n--ü saat 11 dt Antara mektebler -ıulwiebeıclllJII!I olmak. &....... u. 

a _ 21 Y&4ıı:ıdan l.{atı ye 39 yaşından JU]tarı olmamak. de topln--ıca.t ola.n eJı.:slltme komisyonunda .yog Ura mubammen 
4ı - Her iklimde vaıife gör-ebUecek derecede sıbha.tll oıma.t. fakülte • 80 .. 100 penceresine JaptırıWJa.ıt perdelerin münatasası 
6 - Akrabasınd:ın oJma,yaa iki zatı referans olarat ~termek. Pllaca.ktır. Eblltme oa.rtnamesı ve teferrtlaıtı ta.k1.Ute 

Yeldm 480.000 44.498 
... 

Ucündl Tertibin bundan evvelki ~n her lbiruıde •- TQrk olmak .,.. eooebi kadınlarla evli bulıınmamak. alınır. Muva.kkat teminat 360 liradır. 1stek.u.ıertn muvakkat teminat 
(240.000) lira d~tılmıştı. 7 Birinci Te$rin ke$idesinde (480.000) 
lira, yani evv~lki çekilişlerin iki misli ikramlye tevzi edilec~ktir. 

7 - Mektebe devatr. eder talebeden olmamak. tartnamesinde yazılı veslkalarını aynı cün su.t 10 a kadar .-nTnu .. •-

C - Talip ola.nlar bir dlle~ç• n evra.tı müsbl.te ve ilç fotntrana blrllkte vermeleri lA.zıındır. •8&4.3• 
Büyük İkramiye ( 40.000) den (60.000) liraya çıkarılmış. ayn· 

ca (20.000) liralık ikinci hüyük bir Uar~ illve edilmiıtir. 
(10.000) liralık ikramiye bir tane fazla18$hnlm.ı.$. iki tane (4.000) 
lira yerine dört tane (5.000) Ura kon.tn'I.JŞ, (2.000) liralar üçten 
ona. (1.000) liralar kırktan seksene, (100) liralar da (200) den 
(400) ze çıkarıJ.mıştır. 

Galatada r.ı.htun caddesinde Veli Alemdar hanında Umum Mi.idilrlü- ~--••••••••••••••••••••••lll 
lümüz memurln tub~ino 10.10.940 tar.Lhin• bda.r müracaat etmell .. 

Dört liralık tam biletle PlAnda yazılı ikram.iyelerin tamamı· 
nı, iki liralık yarım biletle de bu ikramiyelerln yarısını kazana .. 
bilirsiniz. 

dirler. ~ 

Imtihan mevzuu •unlar<lır: 
ı - Hesap n bendeao. 
2- Yazı. 
1 - Umumi malQma.t dı&7&t bllgfsf. oofraf:Y'a•· 
1- Lisan etonuşma Te yazma. ihtiya.ridlr. 

Ecnebl lisana "flkıt bulun&nlar banil lisanı bildiklerini dilekçelerine ~ 
malıdır lar. 

Not: 
.ı 1 - imtihan netleesinde aJll,l derecede muvatfllt ola.nlar arasından Ja.. '•••••••••••••••••••••••••1111-11' bancı llsana vAkıf bulunaıı.lar terclh edilir. 

Istanbul Vak1flar OirektöriUğU ilAnlari 

Yı.llıı.rdanberi Tevliyet vaztresine allka göstenniyen ve adresi idare • 
mlzce billnemiyen Rüstem Çelebi ibnt Taeettin vaıldmm mfiteveWyeleri 
Zehra ve Hatleenin fda.remize müra.ca.at.ıa vakfına ald muameleJ1 takib 
ve hayır tartlarını ıra etmeleri iQin Ulnen vald teblltata Icabet etme .. 
dlklerlnden tendilerine tarihi lllndan itibaren on b~ gün daha mühlet 
verUmtştır. :Bu müddet zarfında da &elmedlklerl takdirde haklarmda 
~unl ,muamele yapılacatı thtar matamma katın olmü: ilzere Ulnen 
teblfl olunur. cQ122.t 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
ı - Mühendis kısmı rırış imtihanlan ı. Te§rinlevvel. 940 Salı liln11 

yapılacaktır. Ka.yıd olunanların karnelerlle o gün saat aekil bu.. 
oukta mektebde bazır bulunm.alan. 

2 - Fen memuru lcsmı glrlf i.mtlha.nlan günü ayrıca llln olun.a.catı,. 
3 - Tedrlsata 21.Teşrtnievvel. 9to Pazartesl cünt1 bqlanacatı Uln 

olunur. (8997) · 

Fiat Mürakabe 
Komisyonundan: 

·18 numaralı illn .. Zahlrenin pera.. 
tende satı~nnda evvelce tesbit ve 
IlAn edUmiş olan yüzde on kAr had.. 
4inln azam1 yüzde on bei&, Tra.bzon 
rallannın perakende satışlarında.k:l 

S 15 ·k~r haddinin de azarol % 20 ye 
c;a.karll.m.Ul muvafık görülmü.1tQr. 
Trabzon yatıan için Jaı.bul edllmlt 
olan tın nlabet Urfa yatlanna tamil 
olmayıp diler ya~lar esk.l.s1 gibi aza .. 
101 fO 16 kA.r baddlle aa.t.llacaktır. 

c9126• 

Istanbul Mıntaka 
Liman Reisliğinden : 
Kapalı zarf usullle Şar~e batık 

Ha.neflye ve Pllevne vapurları an • 
t.azuun çıkanlmasına talib çıkma • 
Cl$ndan teyfiyet bu günden itiba • 
ıen ı ay zarfında ve ayni ~eralt dal .. 
restnde pazarllkla talibine ihale e. 
dUecektir. Tahmin bedeli 15.500 lira 
n % '1,5 teminatı muvakkate 1162,5 
liradır. Tallblerln 8.J0.94D Balı günü 
nat 15 de teminat ve vesal:ki mute
berelerUe birlikte Galatacia Rıhtım 
O.zerlnde Mmtaka Liman Refslili Sa_ 
tınalma Komisyonuna müracaatlan 0 . .k b• .. ıı•.., 
ilAn olunur. c8840• ınamı ır guze ıge 

malikiyetinizin 
(TIYATROLAR ) • 

lleJoila Halk Sinem.uı 

B - İnıtihanda kazananların muvatfaldyet vt talhsll w.ziyetlerine cöre 
baremdeld derecelerı üzerinden ilcretleri teSbit edileret t2.yinlert yapılır. 

S - Tayin edUdili mahal ve nzifeyt teblll tarihinden itibaren on beı 
gün zarfında kabul ile vazifesi ba.pna gitmiyenlerin tayin haklan fptal 
edilir. c81Uh 

Devlet demiryollara va limaniart 
Işletmesi umum idaresi ilaniart 

Muhammen bedel ve muT&kkat temıruı.t miktan aşatıda. &'Ö.Sterllmt~ o .. 
lan 411 kalem mubtellt llstık malzeme 4/ 11/ 1.9i0 Pazartesi &'ÜDÜ saat 
15 de taahhüdünil lfa edemiyen mnteahhld nam ve hesabına açık eksJlt. 
me ne Ankarada idare bi.nasınd& satm alınacaktır. 

Bu * girmek tateyenlerin muvakka.t temlna.t ne tanunun tayin ettt .. 
li TelSitalan hAmilen e:U!ltme aaatlne kadar Atamisyonda Lsbatı vücud 
etmeleri lA.zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daireslnden, Haydar .. 

Pll§ada Tesellllm ve Sevk Şefii~lnden d$tılacaktır. 

Ecnebl malı oldulu takdirde 
Yerli malı old$ takdirde 

- Muhanunen bedeli Muvakkat teminat 

18265 Lira. 1369,83 Llta 
35046 Lira. 2628,45 Lira 

c8925• 

Ankara Devlet Konservatuvarı Müdür
lüğünden: 

Antara Devlet' Konse"atunrma girmek Için yeniden imtihan açıl& • 
caktır. Fazla tatısilA.t tçln Koase"atuvar Mildürlfi~üne, Lise Müdürlükle .. 
l'lne ve Halkevlerine bıl4\'urulması. c6029. c9100• 

Manisa N aha Müdürlüğünden: 
ı - Kan Kanletler: Lorel Ba.tdl 
1 - Giriıuneym düpnanıar. 
1-Bwludd& ... macera. 

ı. - 36127 Ura 71 kurUf keşif bedelli Manlsa adllye binasının ttmall 
inp.&tı Jcapa.lı zarf usullle ebtıtmeye konmuştur. 

1 - 10 caiip renk. hepsi de son 2. _ Eksiitme 4110/IHO Ouma 1nnn saat on beşte Manlsa Na.!ıa Mil.. 
PariB mod.ası., bunları kutunun dUrUlğil odaSında yapılacalttK', 
ortasındaki delikten görebllirsi- s. _ PrQJe evrüı NaN. Müdürlil~ftnde görülebillr. 

N1slp tera Mellnlliafundaıı: niz. 4. _ Muva.kkat teminaıt d95D.fi7• liradır. 
N1!:lp mt.llyeslne 135 Ura ve maa .. rl _ Evvelce mümkün oldulu 15. _ isteklllerin 940 mal1 Jllın& ald Ticaret Odası veslkasınm Te lbale. 

ranannı vermete borçlu eski ma.llJt zanned!ilmiyen daha ince -w daha den en u setıs cün enel teont ehllyet vesika.ruu da. teklif mektubları.. 
tahaUdan K.Amllln mahalli lkametl b-•:• B dr H al&ndır:ıl mn Içine koymalan JO:nmLIK', 
meçhul old $ndan kendisine illnen au.ı.. • • u pu a • av - e. _ fateklllerın ı490 numaralı tanuna göre hamlıyaca;kla.n teklif 
tebutat ttuına tarar ver~. lL mı.ş. tır. . . mektublarını 4/10/ 940 cuma C{lnü saat on dörde kadar Nafıa MildürUl .. 
bu illnm oeşrlnden itibaren nihayet 3 - Yem nem bir koku. ldet! tü.ne ma.kıbuz mukabUlnde vermeleri veya bu saate kadar gelecek tekll
redi ıün lıQlnde borcu ödemelli veya Fransanın Midi havalisi.ndeld çi- de posta le tröndenneleri lAzımdır. 
e,u müddet iÇ!nde borcun tamamma c,eklerin Wkusunu hissetıniı ola- __ P ... os_ta_d_a_v_akl __ oı_ac_a_k_g_ec_ilan __ el_er_t_ab_ul_ed_nm_ez. ___ •8993 __ • ____ _ 
weya bir kısmına veja ta.k1b1n tekline caksınız. 
ta111 btr dlyeceli varsa bUdirmesi ve 4 _ Bütün RÜn sabit kalır. 
cene bu mfiddet içinde mal beya.nın.. . • 
da bulunması, aksi takdirde cebrl Zira teıkihinde cKrema köpüğ\h 
•eraya devam olunaoatı llA.nen teb • vardır. 
111 olunur. 940/488 numaralıdır. 5 - Gülzel cFinimat. çünkü ne 
.................................................... ıil..zgAr ve yakoıurdan. ne ~ faz-
lon Posta Matbaası: la terlemeden kat'iyen m<lteeair 

Jfeptp& IIWirir 8elbD Rai1P ~ olmaz. 

lzmir Belediyesinden : 
KaranUnada 181 sayılı sokakta açıkta akan İslahhane deresine kana.ll.. 

zaqon yaptırılması, Fen İ.şlert Müdürlü~ündeki k~if ve maıı. fennl 
p.rtnamelerl mudbince kapalı zarnı ekslltmeye konulmuştur. Ke.şlf be. 
deli 154ı66 Ura 40 \kuruş, muvakkat teminatı 1160 liradır. ihalesi 7/10/ 940 
pazartesi günü saat 16,30 dadır. 

26110 sayılı ta.nunun tari!a.tı dahillnde lhazırlanmJ,f teklif mektublan 
Uıalt a kadar eııctıınaıı rfyasetin8 verilir. 

emur al1naca 
Somer Bank Umumi MüdUrloğun don: 

T etekkül üm üze bağlı müessese ve fabrikalarda mü n bal bulunaD 

Muhasebe ve tıicaret servisleri tef ve memurluklarıD' 
3659 aayılı Bankalar Baremi kanunu hükümleri dahilinde f'l 

rnüeaseae ve fabrikalardakilere birer derece itletme zammı verilmek 
üzere memur alınacaktır. Bu sahalarda çalıtarak tecrübe edilrnit 
olmak tartile talib bulunanların hizmet ve tahsil vesikalan ile dör• 
der aded vesikalık resim ve mesleki ehliyetleri bakımından hakla• 
nnda referans istenecek yerleri tasrih eder bir istida göndenne~ 
auretile en aeç 1/ J 0/1940 tarihine kadar Ankarada BankaınıS 
Umum Müdürlüğüne müracaatlan. 

Edirne Maarif MDdUrl 
den: 

Cinsi Azı Qo{tu Fiyatı % 7,5 teminatı TarihJ Günü S. 
Kilo Kilo Kuruş Sn. Lira KurU~~ - - - - ---

Has elcnek 126300 160000 10 1200 30/IX/94.0 Pazartesi 1-' 
pa.ll 

Koyun et.ı 12700 18000 4.5 60'1 60 30!IXI940 Pazartesi 14 
Sılır eti 12500 17000 35 446 25 • • , 
Sadeyıılt 6900 9300 130 907 SO/IX/940 Pazartesi 14 

pall 
Zeytinyalı 3550 5300 60 238 60 301IX/9-W Pazartesi 14 
Plrin9 7550 11050 8G 298 36 • • ~ 

Toz şeker 8500 13000 se 851 , • , 
Ço.y SeylAn 86 111 600 '1 62 • • J 

Kalın tuz 2050 2650 560 11 • , J 

Kuru so~an 6000 9200 6 4ıl .o • • ~ 

Un 644 R. 4.300 6400 2.0 96 • • J 

Kuru tastil,ye 6700 '1200 l24t 129 60 • • ~ 

Salça 830 1350 25 34 30 • • J 
Sirte 1550 2450 15 71 56 • • J 
Yumurta. 

tane 121000 152000 lM 171 • • ~ 

Limon tane 26000 38500 5 144 40 • • J 

Zeytin 1700 2460 to 82 50 • , ~ 

Ka4ar ı ıso 1BOO '10 99 76 • • J 
Beyaz peynlr 3600 6200 iS 1'75 60 • • J 

Süt 6550 8550 ı~ 78 1115 • • J 

Y$ı.rt 9200 14'100 16 176 40 • • ' Patates 11800 1'1500 • 114ı 10 • • ~ 

Ma.karna ve fl!lh-
riye irmikli 2050 3400 36 13 310 • • ' Nohut 1soo 1900 15 ll 38 • • ' Sabun e850 4050 37 124 .. • , , 
Soda 2350 3300 10 2f 7a • • J 

Mete od.unu 165000 230000 180 s1o 50 J • , 
Edirne yatı orta Ôkullarının Mayuı 1K1 1011una kadar ihtiyaçlarl 

cins ve miktarlan yukarıda yazılı 27 kalem erzaJc 17.9.940 tarihl.ndeD 
baxen 16 gün müddetle hizalarında jYazıl:l tekillerle e.kBUtmeye 
muştur. Taliblerın kapalı zarfla olanlar Için 2490 sayılı kanunun 
34 üncil maddelerine göre tekli! mektublarmı vermeleri ve aç:ı.k 
lle olanlar !.se ayni kanunun 42 Inci maddesine IOre 
dırmanın Edirne Maarif Müdürlü~O dairesinde yapılacalı ve 
,leri gör:ıne.lc JstJ.yenlerln Pazardan maada her ciln öğleden sonra 
m.artesı günleri ö~leden evvel Maarit Mddürlfi!üne mnracaa.t 
UA.n olunur. (8878) 

Istanbul Üniversitesi A. E. P. Komis 
nundan: 
Fen Fakültesln.de yaptırııaca.t 7944.56 lira ~eşl!ll laboratuvar 

tesısat ve t&di!Atı 3.10.1940 Perşembe gQ.nii saat 15 de rektörlü.lcte 
siltme ne ihale edilecektir. İ.eıeklller1n en a.z 5000 Uralık bu ıribi 
tıtma dair eksiitmeden 8 rün evvel İstanbul Vlll.Yetınden veaika 
HO Ticaret Odası vesikaslle 696 liralık muva.kka.t temına.t verm.eıerl 
dır. Adı geçen işe aid k~ pr-tname, mukavele projeat vesalr evra.J 
törlli.lr.te cörülür. c8809. 

Bursa Nafıa müdürlüğünden: 
ı - Bursa San'a.t okulunda. yapılacak 2836'7 liN. &1 kurul ketif 

tesviye atölyeleri in§aatı kapalı zarf usuıııe eksiltıneye 

muttur. 
2 - Eksntme 7/ 10/ 94<1 Pa.za.rteısı günü saat 16 da Bursa Na.tla 

lüiü ekslltme komisyonunda yapılaca.~. 
1 - Bu * ald evrak Gunlardır: 

ProJe. vahit fiat listesi. mesaha cedveli, ke:tlf, ek.slltme 1'8 
dırlık !4lert 1eneı şarlruunes1 mu.ta.vele projesl.dlr. 
evrakı Nafıa Mlldür1Qi1lnde tettı.k edecetlerdlr. Sl 

4ı - Taliplcrln münakasaya iŞtirak ede:bUmelerl lQln 2201 Ura 
muvakkat teminat yaptırmalan UAndan sonra bu ıtl 
ehliyetli oldukların& dalr vilAyet mantamından veelka ,. 
94() senesine ald tıcaret odasına ta..yıd olduğuna dair veaflt 
~rmelert Qçüncil maddede yazılı ekslltme evrakını ~ 
ettiklerine dair imzalamaları. usulü veQhUe hamlıyacaltlatl 
itlncl maddede yazılı eksiitme saatinden b1r saa.t evvel 
re1alltine imza muambllliı.de vermelen ve a400 sayılı ta.ntlll 
leırlne 'll,YCUil olarak ba.Tetet etmeleri Jkımdll'. 

edilm-. 


