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Maarif Vekilliti Devlet Kitaplan Mtitednil 
Serma,,eei MüdilrUliflnden: 

Ö.GRET'MEN ve TALEBELERE 
Be7ofhı mmtabnndaki olnıJ1ar aıretme:n " talebeleri.ne 

bir kolaylık olmak üzere lat.ikJtl Caddeaindo Foto - Spor lıla
f&nsmda bir aat11 yeri açılndaur. 

Alllı:ada rlara bildirilir. "'9219. 

Basvekilin 
' 

Seyahati 

Refik Saydam, 
icaref Vekili ile 
Hat ayif Gilf i 

- Ankara, 30 (TAN muhabirin. 
den) - Başvekil doktor Refik 
Saydam, refakatinde Ticaret Ve
kili Nazmi Top\uoğlu olduğu 
halde bu akşam 21,25 te kalkan 
Toros ekspresile Hataya hareket 
etti. Başvekil, istasyonda Vekil. 
ler, mebuslar ve kumandanla.-la 
kalabalık bir halk kütlesi tarafın. 
dan merasimle uğurlandı. 

Başvekilimiz. Hatayda bir kac 
~ istirahat edecek ve bu vesile 
ile bu m.ıntakada bulunan bir kac 
vilavette tetkiklerde bulunacak. 
tır. 

Doktor Refik Saydamın bu tet. 
kiklcrini bir haftada ikmal ede. 
rek şehrimiı.e dönece~i söylen. 
mektedir. 
DAHİLİYE VEKİLİ GELDİ 
Trakyada tetkik seyahatine .çık 

mış olan Dahiliye Vekili Faik Oz. 
trak dün şehrimize dönmüş. saat 
15,30 da Belediyeye gidrek Vali 
ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kır. 
darla görüşmüştür. Vekil, daha 

Başvekil Dr. Saybm sonra Elektrik ve Tramvay İda
resine Ritm1" tetkikler yapmış. 

::ı tır. Bir kaç R'iin şehrimizde kal-

Paktının :.ıan 80nra Ankaraya gidecek. Oçter 
S. Rusya ve 

4n.erikada Akisleri 

~Qfe nazaran Amerika, la
llon.Yanın tehdiUerine lculalt ıumu
~ Ye belld de Japorıyanm 
1'~.ız, İngiliz ve Holanda mila.. 
1eııııeıı:eıerinl zaptetmeslne mOsa
~ etmlyecekUr. Bu sebeple, ~ 
l7 ittifakının en ,.akın neticesi, 

İNllİSARLAR VEKİLİ 
BURS ADA 

İzmit, 30 (TAN muhabiri bil. 
diriyor) - Dün şehrim.ize gelen 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ra
if Karadeniz, tetkiklerde bulun
mak üzere Bahçeciğe gitmıştir. 
Vekil, orada müstahsille görüş. 
miif, ihtiyaçlan etrafında izahat 
almıştır. Raif Karadeniz, bu te. 
maslardan sonra tekrar şehrimize 
dönmüş ve Bursaya hareket et
miştir. 

TELGRAP': TAN. 18TAN8UL ftLEP'ON: 14110. 14111. 14111 
SAL 1 t BİRİNCITESRİN 1940 TANEYi İstanbul Anlı:an Cad. No. 102 AL TiNCi VIL No.. 185! 

Sovyetlere Göre 

Berlin Paktı ile · 
Harbin Sahası 
Genişliyor 

Fakat Sovyet Rusya, 
Bitaraflık Siyasetine 

Devam Edecek 
Moskova, 30 (A.A.) - Tassa. 

jansı bildiriyor: Pravda gazetesi, 
''Berlinde imza edilen üç tarafiı 
pakt,, başlığı altında yazdığı bir 
başmakalede diyor ki: 

"Pakt, Sovyetler Birliği için 
tamamen beklenmedik bir şey ol
mamıştır, zira hakikatte bir ta. 
raftan Almanya, İtalya ve Japon; 
ya ve diğer taraftan da İngiltere 
ve Amerika arasında esasen mev
cut münasebetlerin tesbitinden 
başka bir şey değildir ve Sovyet 
hükumeti üç taraflı bir paktın 
yakında imza edileceğinden AL 
man hükfımeti vasıtasile daha ev. 
vel haberdar edilmiş bullllluyor
du.,. 

Büyük Mizah 
MECM UAS I 

4 Birinciteşrin 
Cuma günü çıkıyor 

"Pakt, harbin yeni bir safhaya, bn.. 
zadan evvelki safhadan daha ıentı 
bir salhaya cfnnekte oldutu mAna
sını tazammun etmektedir. SU .,., 
günlere kadar barp Batıda Avrupa 
ile Şimal! Atrilı:a7a n Şarkta da Çi
ne inhisar ettilf Ye bu Ud bölce bir· 
birinden a;rn oldutu halde, timdi ba 
ayrılıfa bir niha;ret verilmektedir. 
Zira bundan böyle Japon;ra, Avrupa 
işlerine karışmazlık ılyasetlnden n 
İtalya ne Almanya da Uz.ak Dolu il
lerine karışmazlık sfyuetlndcn YU

geçmektedlr. Bu. hiç f(lpbesfz, harbin 
bundan böyle liddetlenmst n bm
gesinfn ıenfJlemesl demektir, 

Mmr • Libya hududundaki harekata iştirak etmek üzere garbi sö le giden lııgilb hafif tanklan 

Paktın mOhJm busuılyeUerlnden 
biri. palı:ta fftlrak edenlerin notuz 
bölgelerini açıkça tanıması ve bu böl
gel~rln diğer devletler n tabU olaralr 
On safta İngiltere Ye onun lf arkadL 
şı olan Amerika tarafından aufkut
len ınarıız bulundu!u takdirde, Ur-

(Sonu; Sa: Z, Sil: lJ 

Hava Harpleri 

Bütün Alman 
Hücumları 

Püskürtüldü 

Afrika Harbi 

Bardia ltalyan 
Mevzilerine 

Yeni Hücumlar 

lak Şarkta Amerika ile .Japonya 
~ bir harbin patl.amMa ola-

il. Zekeriya SERTEL a erlin _ Roma • Tokyo paktı-
ta nın birincı derecede ali-
. darlan Sovyet Rusya ve Ama. 
u Olduğu için, üçler ittifalwım 
alt~ernleketlerdeki akisleri me. 

Manifaturaga Ait 
Satış Fiyatları da 

Tesbit Edildi 

Dünkü Harplerde 43 

Tayyare Düıürüldü 

Hayf aya Yapılan 

T aarrU% T ardedildi 
Londra, 30 (A.A.) - Urun Londra, 30 CA.A.) - ~ 

menzilli İngiliz topları bu sabah tayyareleri, Bardia'ya 24 kı 
gün doğmadan evvel Fransız sa. metre mesafede İtalyan mevz 
bilini bombardıman etmişlerdir. rini ve Maddeline limanını m 
Calais limanı nhtım.lanna tam i· vaffakiyetle bombardıman eı · 
sabetler kaydedildiği zannedil. lerdir. Sidi Barrani'nin cenub 
mektedir. Toplar sustuktan biraz da bir nakliye koluna tecavüz 
aonra nbtımlarda bir müddet . dilmiştir. Habeşistanda iki tayy 
yangınlar görülmüştür. Alman- Almanya üzerinde muvarfakıyetl 1 akınlar yapan blr lngili7 fi1Mu re meydanı bombardıman ed 

«< bekleniyordu. 
~-\'yet matbuatı ild tlc; gün 
~Yi kayıtla iktifa ederek 
lUla~aa beyanından çeklnmifler

Ticaret Vekaleti Bir Tebliğ Neşretti 
lar bombardımana 20 dakikada ı- -ı miş, Dess~'deki meydanda ba 
4 aaıvo ue mukabele etmi~ıe.rdır. Serrano Suner ltalya Sur·iıv ede garlar üz~rine tam isabetler .. 
Öğleden evvel uzun menzıllı AL CJ;. dedilmiştir. Diğer bombardım 
man toplan tekrar 20 dakika kL •• f ,fO.f:) tayyareleri Gura'ya hücum et. 

?iihayet dün Tass ajansı ve 
\rda gazetesi Sovyet RusyL 

ı:n.•.ırouı bu ittifak hakkındaki noktai 
laruu neşrettiler. Tass ajan-

1_ l'e Pravda gazetesine göre, 
~ ittifakı birinci derecede A-

~,. ... ~NL 

it~ Yl alakadar eder. Sovyet 
t ltf1 h karşı tevcih edilmiı bir 

~Yoktur ve zaten Moskova, 
~ iınzasmdan evvel bu itti. 
ena~ haberdar edilmiştir. Bina. 
)'e ka b Sovyet Rusya, fimd.i· 
ao11 dar olduğu gibi, tfmdiden 

il. da bitaraflığını muhafaza 
~k •e üç mihver devletile 
~ ost münasebetlerini ıdame 
e.....=~e çalıpcaktır. Şüphesiz 
~~Rusyafilenbir taarruza 

10 bii;cunadıkça komşula.rmdan hiç 
li ~ :eyhinde bir harekete geçe. 
~ etudir. Emperyalist devlet. 
~ Yorulup yıpranmasını bek· 
~k \?e bu işin içinden harbe 
~ eltaizin çıkm•k Mnskovanm 

,. 11Yasetidir. 
tıtı:a.t Japonya ip içine kanş. 
tiye . IOnra Sovyet Rusyanın va.. 

1 

~ü i:ı~et kesbetmiştir. Çüıı
deai ~ muahedesinin bir mad. 
du~ göre mihver devletlerinin 

,.. 1 letıe ~nlarma yardım eden dev. 
"" ' harp tin bu hareketleri tcabmda 
... ' Su Sebebi telikki edilecektir. 
.. ' •e S::ddeden maksat Amerika ' ttıesın Yetlerin Çine yardım et. 
"" : liındı e lllAni olmaktır. Halbuki 

dc\r} {ıc kadar Çine yardım eden 
11l(i~ erden biri de Sovyet Rus. 
l>on · Çini kuvvetlendirmek, Ja.. 
tıın Ya)"ı orada yormak Moskova-
1'idir gen~ ana siyasetlerinden bi. 
ltıek · Çıne yardımdan vu geç
l'af~ bu memleketin Japonlar ta
hatt dan istilasına göz yummak, 
I>i.irı 8dY~rdım etmek demektir. 

rl l>otıya e 12ah ettiğimiz veçhile Ja.. 
llın diğÇini aldıktan sonra AsyL 
late c er .kısunlannı da almak 

~ So~ cektır. Ve bu kısımlar ise 
751 Yet net hudutlan içindedir. Sov-

5
"' ltıekı Usya yalnız Çine yardım et.. 
"" tanıa e de kalmamış, İç Mojolis. 

S tir \r bskeri bir ittifak akdetİİıit-

1 
11 ... _ e u tnemleketi bir nevi mü. 

, 1 ~ duvarı halinde kullanmak-
r <Son\. Sa: Z, Sil: 7) 

Ankara. 30 (TAN Muhablrln.. 
den) - Manifatura fiyatlan ve 
yüzde klrlan hakkında Fiyat Mü 
rakabe Komisyonunun hazırladı. 
b raporlann tetkiki ikmal ediL 
mq ve Ticaret VekAleti bu hu
susta bir tebll~ neşretmiştir. 

Buna nazaran, piyasada halen 
satılmakta olan manifatura eşya
sı bir çok kategorilere ayrılmış 
ve her birisi için maim cinsine • 

R()reaynaynklryibdeleritayln dar ateş etmiştir. Bir kişi ölmüş Bugu··n Romada Us istiyor mlşlerdir. 
edilmiştir. İthalAtçılar, toptancı. ve bir kaç kişi haf'ıf surette yara- lNGtLtz TEBLt(';t 
1ar ve perakendeciler maliyet fi. laıımxştır hıgiliz topçusu Alman Kahire, ao (A.A.) - tııgruz om 
vatlanna bu klr yüzdelerini UAve bataryal~rına ateş açmış ve bu kal'ltlgAhının pazar cQnkO 
etmek suretiyle satış yapacaklar. bataryalar öğleden biraz evvel .. İspanyol Nazın lıe Şam T rablusu Deniz Kenya'da: 27 EylOlde düşman tan 
dır. Bu satısın teftlt ve müraka- teşt kesmişlerdir. relerl Bura';rı bombardıman 
besi için faturalarda azamt sah$ INGILIZ TEBLIGI Yapılacak Temasa Ussü Olarak lerdlr. Telefat 101ı:tur. waı.arta 
fiyatnım beyanı vazıolunan mec- ak varında vukua ıeıen bir lı:C$if ır.oı. 
buriyetler arasındadır. Londra, 30 (A.A.) - Hava Ne. Ehemmiyet Veriliyor Kullanılac mış lan Ç&l'p11IDuında, 12 dilŞman ısım 

(Ticaret Veklletinin buna dair zaretinin istihbarat servisi bildi- Roma, 30 (A.A.) _ İspanyol Kahire. 30 (A.A.) - Reuter: tür * 
tebliği Ddnd nyfamndad1r) (Sona. Sa: Z S6: 5) Dahiliye Nazın Serrano Suner, ~ahireye gelen haberlere naza. 

n ltudOa, 10 CA.A.) - Bir hafta sn 

Üç Lisede "Litince,, · 
Tedrisat Yapan Birer 
Klisik Şube Açılıyor 

Askeri Y azlyet 

İngiltere Kat'i 
Hava üstünlüğünü 
Temı ne Çahşıyor 

yarın sabah sa&t 10 da Romaya ran İtalya Fransadan gittikçe a. bnda ikinci detı olarak İtalyan 
~ gelecek ve Villa Madama'da ika. ğır taleplerde bulunmaktadır. Su. yateleri dün Ha)'fa kara müd 

met edecektir. Şerefine l{ont CL rıye Fransız makamlarına son nru &1m•ll için muvtfaltıyetslz 
ano tarafından bir öğle ziyafeti yapılan talepler arasında Şilin teşebbüste bulunmuşlardır. Bu 

i d. 1 af harbu' bfdayeıindenberl ıo uncu 
verilecek ve akşam husus bir ı. Trablusunun talyanlar tar ın. idi. BOmbaların ekserlsl denm 
nede hazır bulunacaktır. Gôrüş. dan deniz üssü olarak kulla.nıL ekflmemit arazi Cherlne dQşmClııtı.11 
melere yarından itibaren başla- ması. Fransız tayyarelerinin Ra- ıo kif! baflfçe yaralanmıstır. Hasara 
nacaktır. lyi malfımat alan Roma dosa gönderilerek harbin sonuna ihmal edilecek kadar azdır. 
mahfillerinde, görüşmelerin çok (Sonu. Sa: z Sfl: 4) fSonn. ~·· t ~O: il 
mühım ve büyük bir ehemmiye. -------
ti haiz olacağı teyit edilmektedir. 

Madrit. SO (A.A.) - Reuter: Eter 
Berlin, İspanyanın yakında harbe ıri
r«efine dair ciddf bir ilmit beslemiı 
iac, Madrid'de bulunan müşahitlerin 
ckseriıinin kanaatince, aukutu hayale 
ı.ğramıı bulunmaktadır. İspanya Dahı
liye Nuın Serrano Suner'in ziyaretinı 

Bir Bar Kızı, Beş 
Katlı Bir Binadan 
Düşerek öldü 

Maarif Yekli, Dün Akşam Radyoda 

Talebe Ye&lerDe Bir Konuıma Yaptı 

İngilizler ,tındt, bQtQn kuvvet• 
lerini bava üstnnlilğünQ alm.ıya 
aartebnektedlrler, Şimdiye kadar 
tahrip edilen Alman tayyareleri 
hakkında yapılan bir iatattsttte 
göre, her 42 dakikada bir Alman 
tayyaresi düşürülmQştQr, Fakat 
Almanya ber 42 dakikada yeıU 
bir tay7are yapmaktadır, Şimdi, 
İngilizler ber 20 dakikada bir 
düşman tayyaresi d(lşürmek üze
re tertibat almaktadırlar. Bu 
takdirde Alman tayyare lııtihsa.. 
11, zayi.atını karşılıyamıyacak ba. 
le gelecektir. 

lngilizlerin tayyare nstnnlQtQ
nQ temln için müracaat ettikleri 
ikinc' çare, lstihsaU arttırmak. 
tır. Şimdiye kadar Amerlkadan 
ayda ancak. 200 tayyare ıeliyor
du. Klııunusanfden itibaren bu 
miktar 500 e çıkacaktır, Mart
ıa., ftlbaren de sert halinde tma
Jlta başlıyacaklan lçln, tngtlte.. 
re;re gerıft rnlk;rasta tayyare ""' 
rebllecekleıodlr. 

Bütan bitaraf mOşahltler, l1d 
aydanberl devam eden hava 
harplerinin İngillzlerln lehinde 
net:celendiıtnde mütteflkUrler. 
Bu kanaati teyit eden diler bir 
h.AdfM. de ,udur: 

milteakıp Berlinde nC$redilmiı olan 
resmi beyatın formül halindeki mahi
yeti, Madrid'de bu kanaati takviye et
mektedir Bu tebliğden evvel, mühim 
hldisatm hazırlanmakta olduğuna da 
ir Berlinden buraya bir çok haberler 
akmakta bulunuyordu. Uç taraflı Ber
lin paktı, ela, mihver devletlerinin ümit 
ettikleri tezahüratı uyandırmamtl ırih 
ıtörünmektedir. İyi haber alan maha-
filde nnncdildiiine cöre ba pakt Al 
manyaya ıeri •e bariz menfaatler te
min etmediği takdirde, bunun Na1 
orcstiji ÜZCl'İne tesiri çok fena olacak
tır. 

.Bir Kaytkta Otuz 
Yolcu Boğuldu 

.. -
"'Zafer adında bir bar kızı, 

kendisinı muayeneye sevketmek 
üzere arayan memurlann takt. 
binden kurtulmak için, oturduğu 
beş katlı evin taraçasına çıkmı' 
ve muvazenesi bozularak oradan 
caddeye yuvarlanarak ölmü~tür. 
Çantasında 64 kuruşla gazeteler. 
den kesilmiş iki çocuk resmi bu
lunmuştur • ., 

• 
Henüz 18 yaşında oldu~ h•L 

de hayata gözlerini yuma.n bu 
bar kızının yaşadığı facia cidden 
hazindir. Ve Zaferin hayatında 
felfıket. anasınm ölümünden son. 
ra başlamıştır. Bunun nasıl oldu-

tıkokullar4a dD.n sabah derslere başlandı_ 
(Yazısı OdnCi aalıifemlzdedlrJ 

Gtresun (TAN) - Tlreboludan ~
nesne gitmek Qzere 40 yolcu Keçtçt. 
oğl. İbrabimln kayığına binmisler
dfr. Haddınden fa:ı:la yük te alrn11 o
lan kayık, yolda su yapmış ve bat
D'WStır. 40 kişiden ancak on kisi kur. (Sona. Sa: !, SU: 'O l ..ı tanlmlf. yedisinin cesedi bulunmut-

ğunu öğrenmek isterseniz arka. 
daşımız Naci Sadullahın röporta. 
jını bugün üçüncü sahifemizde 
okuyunuz. Zaferin hazin bDt.,.. 
sinı orada bulacaksm.rz. '-------------' tur. 23 kişi kayıptır. 
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ı -=:1anif aturaya Ait 
.. Satış Fiyatları da 

T esbit Edildi 
A .. ın, H (A.A..) - TUnt T~ 
Wll ..U.Uttlr ı 
il .... raıı auıt lılll'Ulma lıarı~la 

n.cı " altnıcı .... aleti tıtlıtakriııe mtı .. 
..... • .. ııu :ruıh ıı.,..r\ar lttllıu " 
-ı Ouete Ue ••iri ... • ltlbına -r17e-. 
uMilalıtlr. 

1 - lthal Olunan mensucat ve 
plilder: 
1-Yabaıacı .... ı.ıııtlenlıa ltbal ohıaaa ,.. 

1111ıı. .. :rflalll ..... ıııcat paıaıılı " l'O• ip. •1er1 •• ıaalııralann, -..ı.kttia her ta• 
..JaMa. tlkcar •• esnafa aandık. top, palııt 
ı aro-a olaralı J'apılacık Htıflına4ı ıaamf 
... Satı. lthalltcmra ınaU,..t bedeline llılnd 
a6l8'c ııltbtt'lerl J'IUh uJTlutl Una ili· 
Ni Arttlle tide tdUtcelı nıuın ibarettir. 

....... ı,,.tı, matınunlana adedi .. otar
ı oı..., ltıhlı mev111ıı ınallana ctıccar •• 
_, .,...... Mıı4ılı, coıı. ~kıt " erosa 
anlı aauılanııda, lıtt Jttde, tatbik edUıbı. 
cola flat hlc bir nrede :rvkanda ,..nlı nau 

.... ede•••· 
:1 - Blrlacl maddede lıabll '"9• niıbetltt 
~ı 

A - Pamalıhı mıııtacat: 

aı Hım "' lıaba dOı mallar J'llzde 1 
b• Jt111arh •• lacı dQı mallar ,.O.de 10 
cı To,. "'" lplifl boJ'ab mıllır ,.cde 12 
tlı JlerMrlsc •• enıprlılle mallar :rllzdı U 
B - Panıalı lplifl ı 
aı Dla .. lıatb Qılllııler J'tbdı 1 
Ilı ICIYl'alı iplikler ,.tııde ıo 
cı MırMrlıe iplikler, ııcrd• •• •1 lplilı:ltrl 
~u 

C - Makara ı.tıll: 
aı •aııautar J'hda ı 
'' lllfndat ben aatılabU.celı lıale ••tlrll· 
it -rhe blllııler :rllıd• ı:a 

'•ı 'Tlnlll IDIDIUC:at •I ,.Un lpJllıltrl 701• 
il 

a - alrlıld maddede •atıl• ınenını aıaml 
trt tlatı9nı taJ'lal lıuıımıııda. mcalılr m•d· 
• ltutt odll•lll ••clıllc, lthalltcının ın .. 
ttt ftah •JI• alraır. Bu mallJ'et flau. matın 
lmrtllılt-lı olarak lthalltcnını aaf11a ttt
al lltclellndnı ibarettir. "Blaaıııale,tı, ına• 

ı C. I. F. bedeli. tahliye muranan, lt'hı· 
ttaıı aha.an nrrl ve resimlerle cQnırlllıte 

u•ele "" nııtanJ'• nalın muraflan lıbu 
all"tl tcıkU eder. Faiz, ardl7c ve Jlı:oru 
retleri. lıaıaac •tt&'llcrl. " ulr umvıat 
aaraflar mallJ'ctC ithal edilmez ... 
4 - Ithalltcılar it!uıl ettllılerl manann o
llnal faturası. konlıınnııo, ıtrona poliçesi 

sUmrillıı aıalıba.ru ribl ıaalb'tt oedetlıılıa 
,.lalaa eaas olaa •11altl TOtklJ'I manlfıtıao 
lthalitçıları birlifinc lbras edeceklerdir. 

ukOr birtılıçe, bu •eullr.c mllatcııldca bu· 
ucalı: maliyet fi.atma llıind •••dede J'a• 

catı alt olmak hen lt1ıaUtcı1ana -ıat 111 .. 
...ı •Plıd• :rurh oldufll ftshila tetkik adil· 
mlıtlrı 

A - Raa .,. lta\9 dtı ıaatı.T lt!ıallt;ı 

J"lbd• • 
B - JCaurh " '- ftı mallar lttı.tıt;ı 

,ıl•de • 
C - TOP11 ,,.,,a lplifl 'lıoJ'•h malbr ltha· 

Utcı J'ib.S. ' 
D - JlerHrlce " emprlınc manar ltha· 

lltcı J'hd• ' 
lhı nl&bctlerln maliJ'tte lll«ıUe elde e41· 

lctlı fiat, ltlıalltcılu lcfıı aandılı, top, paket 
•• ıro11 olarak anml Htıı flaıını teılıll 
eder. 

Z - Yerli kaput bezleri \'e pa. 
muk iplikleri: 

t - Yerli kapat ltuleril• paıaulı lpltkleri• 
nl:ı, memleketin her tarafında. tGccar •• ea• 
aafa tor -we paket olarak ,.apılacalr aıtııta· 
..-da aracı! 11tıı flın. lıbrlk •tıı fltı:ıa UJ'• 
rtun Ur otaralı )'ibdı De UlveaUe tide c-
411ecelı fiattaa ibarettir. lıbu azami Qtıı fla· 
traı, ulııu, malm rabrlka aatıı mahalli harl· 
clııde bulunan mabıllerde\:I aauılannda bbıtt 
uucı tarafındın J'•pılmıı olan hakiki ıııldil'e 

m11ranan Olve edilcblllr. 
BlaaınatlJ'h. ıaııtnuutlann adedi ne olur• 

M ola•a, bahla mı•zuu malların, tUccar •• 
unaf erasmda aaııdık, top •• palctt cılaralt 
aatııtannda her )'erde, tatbllı edlleblteçclt fi· 
at hlc bir ııırttlt ba fiatı tecavOz edemez. 

10 -- Mal pıraktııdecl:re lntllııl tdlclJ't 
lıadar ha •• iplik fabrlkalarlle bunlann H• 
tıı ttılıUltt •• mlltulup aatrcılar mllıtcrllc
rtne .. rectlılerl (atura,.a, mutat olduJu llJıere 
lımdl sattı fluım ,.aıdılrtan baıh, dolııuun· 

c• maddede ,...,Jı uamt aauı flatıııe dair aıa· 
fıdı\:\ ııklldı mıvııhat •ereceklerdir ı 

"Bu faturada ,.arıh malların. DHmltlı:•tlıı 
btr tarafında top .,,,.. malrll ıınlac cllre pa• 
l<tt•olaralı: ııtıı!arıMa, milli lıonınma kanunu 
mtıcllılı:ce aıatıdı ... t7a hlıalınnda., rllıte

rDen flatlar tecn1b cdllemu. lıbu uaml H· 

tıJ flatnıa, ,.alma nıalm hhıl cdldljl mahal 
harlt!Ddekl aauılınn da bu•at aaucı tarafın· 
4aa J'll•lmtt olan halılkl aeldbt munnan 
Uhe edUtblllr • ., 

Jtballt 117a11 haklıında J'Cdlııcl maddede 
7uıb kamlar ,..,ıı l>t• •• lplilı: tactrlcrhtt 
de 11ııılldlr. 

3 - Mensucat \'e iplik pcra. 
kende satıştan: 

11 - Ankara, htanbul •e Iımir ıelılrlcri 
harkiııdclııl ,..rlarde, ,.erli n yaba~ pamuk· 
lu " ,.onıo mcıı.ucatla pamuk n :rlln lphlı· 
ltrlııl perabııde oalrak J'•nl top, plıet •• 
rroudaıı • .. tı miktardı utaıılann aafuada 
ıaall.J'et flattarma ram edebUccelı:lcrl rayrlsa· 
n kir abbctl, ııamulılıı mcnıııcula pamulıı 
lı;ılllılttl ldn 7iladc on btıl n :rllnlll m~aıı· 
utta :rllıı pDilılcri irin 7iladı ,.1nııı,.ı ıecme
mcl< here, mahalli llat mllrakabe lıoml.,.oıı

lan tarafrııdan mahallin prtlanna rllre tH· 
bit .. naıı edllacclıtlr. 

lılr J"lbdcsinlıı nı .. .ı nTctlle elde cdi
:ıek uamJ utıı fiatıaı mahaltt fiat mDra• 
ar. Jı:-h,.onu blttctlılk .... tık rllr4111G Anlıara, htaııbııl ft lnıılrde tatbllr edUe-
Wlrie ue41k ,,. hla edecektir. cck ıılıbctlırl tnblte lnı malıallcrdelıl fiat 

B• nretlı tnblt edfle• flat, birinci 11\&d· mDratıaba lıomhJ'OD]an memur cdllmlıtlr. 
BiııaeaaleJ'h. paralıendı olaralı: aıaml Jatıı 

Ü bahHıl!Jea Hami MlJI rıatma •listcrlr. fiaU. peralreadeclalıı malf,..t ~deJina ;ruka• 
S - Jtua lthalltcılar ne .. ltlr •J' aarfııı· nda, niıbctleri J'•ntr ra,.,Uan kir J'ibded
J'll•tıklın aatıılan mllı:tamu. malı• Deri 11ln na ... ı ınıntnı elde edilecek llattan lba· 
cm.lal, natım n altcmm ac!rulııl aılllıtJ'· rettir. 

1ıiır ~aname,i •J' .onuaıı talı:lp eden Pcıalrcndcdalıa aıall)'et bdtllıü, mDbanı 
... aarfında maham naı mllrılıabe to- natne mafaaa7a lıadar hakf\:t aakll manaf· 
~ tntll tclfttlılcrc!lr. lan ,..ııeını teıkD edtt. MBlnaımalı:fb. falı, 
1 - Ilı! pn-akcndecln .. ııl olanca,.. ki· arctı,.. " alronı Ocreıleri, ııauııc vır•iltrl 
~ ..... lthalltcı " •Otulıılı utıcılar ma,. •e nlr --1 ma1ranar malbr•tt ithal edile
~ ftrtteklm fatsa7a. .. tat oldlıtıı ıııes.. 
~ lıındl aaut fiamu ,.uılılıtaa lıatJı:a, 
,.._. •adde m•clbiııtt tublt ıhınaa ua· 4 - Balen piyasada mevcut 

aatrı flatma dılr aıafıdatıı rkilc!c ••!' ithallt emtlasından mensucat ve 
~ .-eeılılcf'dlr: iplikler: 
....,. htwrada 7a.n1ı manana memleketin ı:a - Ba karama Anbrada Rumt c;.. 

tarafrMa ta. • •IJ'a malnl aevinı r6rt rettc!ı ııeırl tarthlııde lthalltcılar elinde bv· 
.ilet. ...... • otaralı: Utrtlarıııda, mlJU lıo- 1 Junan mıllann fiatlan hakkında ıl6rd0acU 
- lıaıtvnv mvclblııcc, aıaltda • •eJ'a hha· nalın murallanııın Dlftıl ıaretUe elde edile
~ - J'llJh rıatlar uca't'll.ı t4flemts. ltbıı eek Rattan ibarettir. 
..a •tıı ftatına, ,..1ıın, maim ltbal tdll- ıııaddıc!e J'Lrılı uıul tatbllı edilir. 
ti -hat barldndekl aahıtann da buaat H• Itlıalltcı dinden cılanıı •e •b'ataya lııtf· 
1 tanfrndaa :raptlmtt otaa lıalı:Uct aalııll:re t.al etmlı olan mallar lçla htanbvl fiat m!J. 
"-aftan Dl•• edilebilir_ rakabe lıomls,.oııa aaııdılı, top, paket n ırro

t - Allkadar taclrltrin dllrdOııctı " be· u olarak uaml aat11 natı ıetblt w fllmr.11 
ıcl aaddelu maclblnce Dh tdUecelı: fiat· ı merun kıbımuıtır. JleıkOr lıoml•J'DnCa ilin 
, ttktp etrMlerl, 1110ba,.aa ''ltc!llılerl mal· edilecelı: fiatlar lnnlr Jçln de muteberdir. ı .. 

.... alaı:alılan faturalara ahıac:t addcde tanbul ., l.rmir haricinde aynı .Slılılcria aza· 
W .. ,,n 11Mtrııhatıo •crilmlı olmaııına dik· m! aetıt flatlan htanbul fiat mllralıabe ko
t ft icabında lnı meınılıatıD nrilmulnl ta- ail')'Ontınca tetblt n ilin edllccclı natlara 
~clcrl Jbımdrr. biazat 11tıeı teraftndan J'•pılmıı olan l>alıllıt 

• - nlaci maddede ,.anlı nJ'rluff Ur ııalı:IJ murananııın n&nal sııretilc el:lc edile· 
~iMie• tlmdllllı :ralnu pamalıJ• men.• ta nauaıı ibarettir. 

Sovyetlere Göre 
(Başı 1 incide) 

• müdafaa vecibelerini ihtiva fJ1• 
mesiclir. 
Pakt, Japonyaya "BüyOk Doj'u As. 
.a .abasını,. ve Almanya ile itaı-
4& da, "Avrupa" yı vermektedir, 
... bir mesele de, paktı imza eden.. 
ia nQfuz bölıelerinln bu tak

işinde fillen muvaffak olup 
n179cııklandır. Hiç ıüphesi:z böyle 
plAnın başarılması, lkl muharip 

-af kuvvetlerinin hnldkl nlsbeUne 
daima inkişaf etmekte olan bu. 

nkü harbin cereynrunn ve netlce
e bailı bir şeydir, 
~ktın diğer milhim blr hususiyeti, 
vyetler Birliği hakkındaki ihtlra:r.I 
!)'lttu. Pakt şöyle demektedir: 

Almanya, İtalya ve Japonya. bu 
bn. p:ıktı imza etmiş olan üç 
leketln her biri De Sovyetlcr 

Ifli arasında balım mevcut siyaıt 
nımu asla müteessir etmediğini ,.n ederler." 
Bu pakt, her şeyden evvel pakt 
letlerl tarafından SovyeUer Blrll
ın harbin Uk ınnlerlndenberl mu
~ ettili bitaraflık hattı hareke. 

kar11 bir riayet olarak, fkinclsl 
SovyeUer Birllll - Alm~a ve 

netıer Blrllli - İtalya ademi te. 
pakUarının mcriyet ve ebem

~Unln teyidi olarak mütalAa edll
k icap eder. 
nş ve bitaraflık siyasetine aadık 
Sovyeiler Birllli, bu ıl,yaseUn 

di elinde oldutu nlabette dells
kalmakta olduunu ve 67le de ka
tını teyit edebilir, 

;IBBENTROP MOSKOV ADA 
~or, 30 (A.A.) Reuter Ajan-

,hn: Radyo fle neşrl,yatta bulunan 
f Amerikalı ıazeteellerden 

he Wllllams, Von Rlbbentrop'un 
lınden husus! -tayyaresi ile aldl

Moskovaya ıitmiJ olduiunu ta. 
bar etUllni °9ÖylemiJUr. 

Willlams, Von Riqbentrop'Un 
, Almanya ve Japonya arann

•6naldt yeni mlHkı Sovyet Rus-

Lc1tince Tedrisat 

için Şube Açllıyor 
Ankara, 30 CA.A.) - Maarif Ve

klll!linden tebliğ edilmiştir: 
Malll'if Vekilliği 1940 - 41 ders yı. 

lından itlbart'D Ankara erkek lisesi 
lle İstnnbulda Galatasaray ve Vefa 
liselerinde bu liselerin birinci sınıt
lnnndan IUbaren lAtlnce tedrisat ya
pan birer kUsik şube açmıya knrar 
vermiştir, Bu oubede edebiyat, tarıp. 
yabancı dil, jlmn.:ıstlk ve askerlik 
dersleri mutat lise programlan milf
redatına uygun bulunncak. buna mu. 
kabil coğrafya, metamallk, tabiat bil
gisi, fi:zlk ve kimyn derslerinde ayrı 
birer mOfrednt takip olunacaktır. 
KlAıılk ısubenln esas hususiyeti baf
taJı beo ıaat lAUnce tedr.ilatı yap
masıdır. 

Klasik şubede okuyanlar, her sı.. 
nıftı bu esaslara gllre hususi bir tah
sil takip edecekler ve liseyi bitirdik
ten sonra kendilerine mnhsus lise bi
tirme ve olgunluk imtihanlarına tAbl 
tutulacaklardır. KlAsik şubeye mah.. 
sus olgunluk imtihanı da, temin ede
cej.J hakJor bakımından, "d~let ol
go.ınluk iintıhanı,, na mllıavi olacak
br. Tnhslle kl~lk şubeden başlamak. 
tıılebenln isteğine bağlıdır. 

Maarif Vekilliği, klAslk oubenin 
lAUnce tedrlsabna esas olmak üzere 
bir turk~e gramer kitabı hazırlat.. 
mıştır, · 

VEKİLİN NUTKU 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, ye

ni den yılı münuebetiyle, dün akıam 
radyoda talebe velilerine hrtaben bir 
konupna yapmıştır. Vekil, ana veba. 
baların hocayı ve mektebi evlatlarma 
hürmete liyık bir varlık olarak tanıt
mafan lhım reldlfinl ıöylcmiı n: 

"Dert ıeneleri içinde mekteple her 
tlirlü alakayı kesip, ancak imtihan ıa
manmda iyi kötü bir tahadetname elde 
etmek kanruıu ile yapılmıs milracaat-

nnm da im:za etmesini temine ~ıı,
nıakta olduğunu fllve etmlıUr. 

TA :S 

~~~~.~ELEs"il Eylül imtihanlarında 
iş inada Binmi~! Muvaffakıyet Nı.sbeti 

l'azan: Naci Sadullah 

K ulüplerin birer kumarhane 
haline girişinden bahset-

mek, beni masum ve matdur blr 
maznuna çevirmişti. Müddelu. 
mumllere, kaymakamlara botu 
boşuna ifade vermekten usanmıı 
ve: 
"- Pas!,, demiştim. ÇilnkO 

anlaşılıyordu ki, kumarda knzan. 
mak için, kU\'Vetll kalem değil, 
kun·etlJ kliğıt Jlizımdı. 

Diln bir dosta rastladım: 
"- Senin, dedi, kumarhane 

haline giren kufiipler hakkında
ki yazılann, çok garip bir netice 
verdi: 

"Evvela, kulüp namı altında 
kumarhane işletenleri bir endişe 
ordı: 

"-Ya işküzar bir memur ya
radana sığınıp biı.i kontrola kal
kışn·erirse?,, diye düşündüler, ve 
bu korkuyla, kumar masalarını 
ınuvakkaten ortadan kaldırdılar. 
Fakat kendilerinden bir hesap 
soran çıkmayınca, boşu boşuna 
endişeye kapılmış olmaktan utnn
dılnr. "Sipahi Ocağı., , "Moda,, 
kulübUne nispet verdi: 
"- Budala ... Bak biz senin gi. 

bi kuru gürliltilyc pabuç bırak. 
tık mı?,, 

Moda kulübü, bu nispetin al· 
tında kalmadı, '·e: 
"- Sersem, dedi, ben kork.. 

madım, blllkls, bizi jurnal eden 
muharrire inat, işi büsbütün bil_ 
yiittüm. inanmazsan gel de gör!,, 

Aşafıda kalmamak için, diğer 
kulüp te faaliyeti arttırdığı için, 
timdi iş inada bindi. Ve şimdi bir 
haftada on bin lira kaybedenler 
on bin lira kazananlar var! •• ., ' 

Bu sözler, bende biisbütün 
başka bir merak uyandırdı. Bir 
kaç saatlik kumar heyecanını on 
bin liraya satın alabilmek Umu-

A J 

mı Harpte, ancak vagon kaçakçı. 
farına müyesser olan bir mazha
riyetti. Acaba şimdi, aynı ze\'ki 
tadabilen bahtiyarlar kimlerdir? 

Spor: 

Balkan Oyunları 

Komitesi Kuruldu 
Balkan oyunlan yQksek komitesi 

teşekkQl etmiştir. Komite; Başvekil 
Re!ik Saydamın riyasetinde, Maarif 
Vekili Hasan Ali Yilcel, Beden Ter
biyesi Genel DlrektörQ Cemil Taner 
İstanbul Valisi LôW Kırdar, htan~ 
bul Parti idare heyeti reisi Reşat ve 
organl:zasyon komitesi reist Burhan 
"F·eıekten mürekkeptir, 

F.cnebi takımlar perşembe g{lnü 
şehrlmizde bulunacaklardır. Oyunları 
General Cemil Taner açacaktır. 

Balkan oyunları biletleri bugünden 
itibaren aıtılmıya başlanmıştır, Fi
yaUar ı~o. ıoo, 75, 50 ve 25 kuruştur, 

CEZAYA CARPTIR!LACAKLAR
İd.'11an ve talimlere iştirak etmlyen 
Beden Terbiyesi mükelleflerinden 
parn cezası alınması kararlaştırıl
mıştır, 

Hakemler cafıntı,.or - Balkan onnlanııı 
ofdan edecek olan halı:emler, aah cilnO ~ı.e 
merkulne cafınlnıalııtadır. 

Güreı birlncllill - 21, 29 E,.JOlde SQlt7· 
ıaaıılJ'ı lıuJQbQııde J'Apılaıı blrlacUl.lı mlluba• 
ıı.aıannda blrlnclllil t.au.ııaa GOııeı truıtlbO 

defli, Istaııbul GOrcı lıulllblldllr. -

lamı ne kadar faydasıs "Pe kiymetıtz 
oldııfunu bu vesile ile de hatırlatmak 
yerinde olur." demiştir. 

Hasan .Ali Yücel, Türk 8fretmeni
nin insanlık camia11 içinde büyük bUr
mete hak kazanm11 bir varlık ve TUrlı: 
mektebinin millete kartı vazifesini 
yapmak için aı:arni cayret sarfeden ve
rimli bir mliessese oldufuna işaret et
tikten sonra şöyle demiıtir: 

"Köylerimizde ve pek çok kasaba 
ve ıebirlerlmizde erken ntıp erkeıı 
kalkmak, bir Türk itiyadı olarak eta
sen mevcuttur. Fakat büyWı: •ehirleri
mizde vlld olan cece toplanmaları, u. 
zun saatler süren misafirlliler, çocuk
ların çah:malarma •e istirahatlerlnc 
engel olan ve devamlı, muntazam ça
hırna imkiıılannı onlarm ellerinden 
alan kCStil ve zararlı Adetlerdir. Bun
lar -mlaatlerlni ıahscn bilirim '<fc 
sizlerin aranızda da benden daha iyisi
ni bilenler vardır ki- bir çok rene;. 
terin, ancak ailelerinin servet, mevki 
ve otoritelerinden ittifade ile tufeyli 
bir hayata düımelerine sebep olmuı
tur,.. 

Vekil, daha sonra yapmak istfyen 
bir cemiyette . tembellere hayat hakkı 
kalmadıtmı iıaret ebniı ve: 

"Bir taraftan olrula ıtden çocukla· 
nnızı bu düııüncelerle beılerken, diter 
taraftan tarlada, atölyede. dükldndı 
her tlirlü faydalı itlerde onların ~111-
malarma mini olmayınız, Size haber 
vernıiye mecburum Jı:i, memleketimiz
de büro faaliyeti istiyen neviden kad
roların nisbi dolgunluiuna mukabil, 
yeni ihtiyaçların dofurduiu teknik 
mesleklerin kadrolan ı;olı: boıtur. Bu 
İtibarla fle Ye t&Jı:nifc &'İden faaliyet• 
leri arayıp terc1h etmekle çocuklarmı.ı 
için daha emin bir yarın ha:urlamq o
lursunuz. Oımanlı devrinin ııltlfe yi. 
yicileri cibi üç beş kuruı muı alıp 
dalcacı ve tf'.mbel bir hant siinı:ıela 
arzuıu ile ve sadece bu düıilnce ile 
vakit öldliren diploma düııkünterinc 
bu imkln hiç bir suretle verilmiyecek
tlr ve verilmemelidir. 

"Bizim nazanmızda hakikatlerin il. 
ki ıudur: Herkes •e her IC7 vatan 
:için.,. 

Yarıdan Fazladır 
Maarif Müdürü Vaziyeti izah Ediyor 
Umwnt imtihan neticeleri ve orta tedrisat müesseseleri mu. 

allim kadrosu etrafında Vekaletle temasta bulunduktan sonra 
şehrimize dönen Maarif müdürü Tevfik Kut, dün bir muharriri.. 

Mekteplerde 
Tedrisat 
Bu9ün Başladı 
İlkokullarda tedrisat diln başlamış

tır. Bugiln de saat 8 den itibaren or
tamektep, lise, sanat ve muallim mek 
tepleri tedrisata başlamış olacaklar
dır. Okul kitapları, bir ay önceden 
hazırlnnmıı olduğu için, normal ted
risata hemen başlanmıştır. 

BUC(ln bütiln mekteplerde mtıalllm 
meclisleri toplanarak, görüşmeler yn. 
pncak ve talebeye verilecek mtut ter 
blyenln ann hallan etrafında fikirler 
teatf edilecektir. Toplantıda muhitin 
hususiyeti gözönüne alınarak gerek 
derslerde, gerek ders ıamanlan hn
rfclndJ yapılacak lrşadlar programa 
bağlanacaktır, Talebeye zaman uı
mnr dilnya vazlyeU ve Tilrkiyenln 
bugünkü durumu etrafında izahat vı:
rllecektlr, 

UNIVERSITEDE 
Unıverslteye kayıt ve kabul işine 

de dün başlanmıştır, Hukuk ve E.. 
debiyat Fakültelerine yapılan müra
caaUann diğer Fakültelere yapılnn 
müracaatlardan fazla oldutu ıörül
mfistilr. Yabancı diller mektebi için 
mClracaat e<' n talebenin bbbt mua
:renelerlnln 3 Blrinciteşrinde yapıla. 
cağı bildirilmiştir, Bu sene bu mek
tep için milracaat ecit'nler 160 ı geç
mişUr, Halbuki mclttebe ancak 60 
talı>be alınabilecektir, 

YENi MEKTf:PLER 
Kumknpı ortaokulunun bulunduğu 

Frıınsı:z mektebi binası satın alınmış, 
Üskildarda Fıstıkniacında yeniden bir 
ortaokul inşa ettlrilerek buradıı bir 
kız ortaokul şubcsl, Beyoğlu ortao
kulunun faz.la talebesi kin de, o 
semtte bir bina kiralanarak bir kıı: 
ortaokul şubesi açılmıştır. 

Sanycrde VUAyetçe ist!mMk edil. 
mekt ı olan bina ile Edirnekepıda ki
ralanan Rum okulu binasında yeni
d en birer ortaokul şubesi açılması 
kıırarln~tınlmıstır. 

Paraşütçü1crimiz Dün 
Ankaraya Döndüler 

Anknra, 30 (A,A,) - Hava Kuru
mu tayyare ve paraşütçülerinden 

mürekkep filo, bugün öğleden sonra 
şehrlml:ze d6nm0ştilr. 

Hava Kurumu gençleri, bu gezlle.. 
rinde 2500 kilometrelik bir uçuş yap
mışlar, Adana, Mersın, İskenderun, 
Antakya, Gaz.lantep, Urfn, Dlyarba. 
kır, ElAzığ, Malatya ve Keyserlye uğ 
ramışlar ve buralarda uçuıı ve para
~ilfü: atlayış 'österllerl yapmışlardır. 

PARAŞÖTÇÜLERİMİZ 
KAYSERIDE 

Kayser~ 80 (A.A.) - Şehrimize 
gelen Hava Kurumu tayyare ve pa. 
raııütçUler! bugün uçuş ve pnra§üUe 
halkın sOrekll alkııılan arasında mu
vnffnkıyctll nUayış g6sterilcrl yap
mışlardır, 

Bu gl!sterllerl tnklben Vali ve ba:zı 
Bayanlar tayyarelerle şehir üzerinde 
gezclirilmlıtJ.r. 

KISA HABERLER 
YUNANİSTANDA: 

e Atlna, so (A.A.) - Stcfanl: Bahrl,.e 
Neıaretl, 11140 uıırfıaa ,,. bahriJ'•n meıııup 
efradı" bir Teırlnlınelden altı Tıarlnl1Ynlc 
lı:adar lıanılan icra cdllmclı there ulıerlilı 

f\lbtkrlndc bpatı TGcat etmCJ'• dant c:dllmlı 
oldvltlannı blldinal!~· 

İRANDA: 
e Tahruı. SD (A.A.) - Tın: Almanya 

Ua bu &ene J'•pılacak tlcant mQbadcl"lrıdc 
Iraıı qyau lhracatmm lıontıaJaa liattlerlnlıı 
tanılmi icln, ılllıadar daireler mllınea~lllerln· 
deıı. mOnl<lıep bir h8J'ct, Atman mahfllluile 
terııaıta bulunmalı Gıı:ere Berllae lıarnıt et· 
mittir. 

ROI\IANY ADA: 
e BOlıret. so (A.A.) - ıınnı:retteırt Ja. 

rillı ata..,nllitcrl, ıecea lıaft• Ptoeıtl'da tn• 
klf edilen S Inrltue alt enalııa aılıeri ıııah· 
hmeJ'C sllnderlldlfine dılr p0ll• tarafındın 
J'aptlan bcJ'anat hakkında dDıı Rnmcn aakerl 
mıkamlanndan lnhat latemlıtlr. Bu maltam· 
lar ba r!bl enalıın alındıftna dair ademi 
nıılQmat bcJ'•n etmlıle1'dlr. 

JAPONYADA: 
e Tolılo, ao (A.A.) - Japo• bllylllı el· 

çili~! lnsllterede ikamet ttmılıt• olan •• a· 
dilleri talı:riben UO lılılJ'• balll olmılıta bu· 
luaaa Japoalan, Jıpoa,.a:ra avdet •tılıe7e da· 
Ht etıahtlr. Ba,.nıı: eJ,illk •• banka me
murıırıı. ıuetecller lnıllıerede lıılacaldar· 

dıt. 

ltalya, Suriye 
(Ba~ 1 incide) 

tcadar orada muhafaza rıltmda 
bulundurulmalan, Suriye ve Liib 
unda iki hava üssünün tah1I'~ 
edildiğine göre, Halep ve Ra
yakm terki, polis kuvvetleri müa
tesna bütün Fransız kuvvetleri
nin terhisi vardır. 

'Fransız makamlannın tayyare. 
lerin Radosa ,iönderilmcsini red
dettikleri zannolunmaktad1r. Di.. 
ğer İtalyan taleplerinin nasıl kar. 
§dandığı malQm değildir. 

1 
mize şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Eyhll devresi devlet ortaokul 

ve lise olgunluk lmUhanları etrafın. 
da yapılan şikAyetıer mOsbet bir e-
sıısa ve rnkama dııyanmamııktadır. O
nun için muvnf!ekıyet nlsbeU yüzde 
20 olarak göı;terllmiştlr, Halbuki hiç 
te b5yle değildir. Bu sene devlet or
tııoKul imtihnnlarınn 2034 talebe gir. 
mlş, 1629 u mu\•aflnk olmuş, 405 1 
sınıf geçememiştir. Llı>e son sınıfla
rında yapılan imUhnnlardn 1090 ta
lebeden 629 u knzanm~. 461 l mu
vaffak olnmamıstır. Bu da gösteriyor 
ki, muvnffnkıyet nlsbeU yarıdan fnı. 
ladır. İmtihan suall~inln talebe se
viyesinden yüksek olduğu şekllndekJ 
11lk~yetler doğru değlldlr, İmtihanlar 
nıunlllmlerdt-n bir heyet huzurunda 
yapılmaktadır. Bu heyet Azasının ft
tlfnkı ile not verilmektedir Sunller 
de mOfredat programının t~tklklnden 
ı;onra hıızırlanmı, ve talebe tara!ın. 
dan çekilmiştir. MuvaUakıyet<ılzllk 
programdan. ve sunllerd~ değil, tıı
lcbenin bllgıslzllğindendlr. Resmt ll
selerir. bn:zılarında muvaffakıyet nls
betl diğer liselerden az olabflfr. Bu 
tesadijf meselesldir. Hususi liseler ta
lebesHe resmi llscler talebesinin mı\· 
vııf!akıyet nlsbeti tetkik edilirse, res
mi mektt?plerde muvaf!nkıyetln daha 
çok olduğu hemen gfüiilür. Maamaflh 
biz filim lise, husust mektep şu ve 
bu, diye bir tnsnif yapınıyor, umum1 
seviyeyi tetkik ediyoruz. Orta tedrL 
sat mektepleri talimatnamesinde heı 
hangi bir sebepten bir değlsfklik 
mevzuu bahis değildir, 

YENİ YIL lÇtN 
"Talebelerin mekteplerile daha ya

kından aıtıkndar olmaları için g~ 
kı 11 tedbirler alınmışbr. Bu yıl; ılne
ma, kahve, ga:t.lno vesaire gibi yerle. 
re devam eden talebenin daimi mu
rakabe ve kontrolü,. için etraflı ter· 
tlbat alınmış ve bu işle okullar ka.. 
dar zabıtanın de alAkadar olması te
min edilmiştir. Talebenin sabahlan 
okullarn vaktinde yetişmelerini te
min ·için Şl'hir nakliye vaaıtaları ta.. 
rifelerinde icap eden de#işiklfkler ya
pılmış ve yeni seferler illvsi karar
la ,tı rılm ıştır. 

"Bu yıl resmi ilkokunonn birinci 
sını!lanna 113,725, ortaokulların blrJn 
el sınıfiarına 8878, 11.selerln birinci 
sınıflnnna 3064 talebe yeniden kayıt 
ve kabul edilmiştir. Bu sene 9 ilko
kul açılmış, fııkat ortaokul açılama
mıstır. Bu mekteplerin sınınanna şu. 
beler ilAve edllmlşUr, 

"VekAlet İstanbul orta tedrisat 
me'ltteplerl kadrolarını tetkik ederken, 
bo$ mualllmllklcre Üniversite mezunu 
veya ort:ı tedrisat muallimliği ehll
yetnameslnl hal:z olanlar ücretle ve 
yardımcı munlllm unvnnile tayin o
lurunuslardır. Mekteplerde seneler
denbert muvaffakıyetle çalışım yar. 
dımcı muallimler vn:zl!clerlnde ipka 
edilmişlerdir. Yeniden ll e mezunu 
yardımcı muallim tayin olunmamış-

ur." 

l\facaristanla Yeni Bir 
Ticaret Anlaşması 

Ankara. 30 (TAN) - Yakında bir 
Macar ticaret heyetinin şehrimize ge
lerek, Macnrlstnnla aramızda yeni bir 
ticaret enlaıımnsı yapmak için mil.. 
znkerelerde bulunacağı haber verll· 
meJttedir, 

Hava Harpleri 
(Başı 1 incide) 

riyor: 
"Tayyarelerimiz, pazar günü. 

nü pazartesiye bağlayan gece 
Magdaburg'daki "Braun Kohlcn,, 
kumpanyasının bir petrol tasfiye 
fabrikasile depolarına ıiddetli bir 
hücum yaparak yüz kilometreden 
görülen bir yangın çıkarmışlar. 
dır. Bu yangını infilaklar ta. 
kip eylemiştir. Bqmbardıman üç 
saat sürmüştür. Bu taarruza işti. 
rak eden tayyareler şehrin civa. 
nndaki dcmiryolunu da bombar
dıman etmişlerdir.,, 

Gece faaliyette bulunan diier filo
lar iıtlli limanlan üzerine yapılmakta 
olan tazyiki idame ederek Ostendc 
Fesaingue Caliise, Boulogne ve Bori. 
entdeki cemi tecemmillerlnl ve llmau 
tesiaatmı bombardıman etmlıtir,.. 

İNGİLTERE t!ZERİNDE 
Londra, 30 (A.A.) - Reuter: Dün 

rece Londra civanndald hava mildafu 
bataryalarmın baraj atetleri Londra. 
ya lı:ar,ı hava taarruzl&nnm baılanıı
cmdanberl en pddeUisi olmaıtur. Bıı 
ıcbeple Alman tanarelerl bombaları
nın ekıeriıinl milıtacelen, baıhca ce
nup ve cenubu prld ıehlr ve köyleri 
ve Londranm cl•arlan ilaerlne atma
ia mecbur kalmıılardır. lnriliz maka. 
matı, Alman bombalariyle evleri yıbl
m" olanlara ıüratle ikamctdhlar ha· 
zırlamaktadır. 

Cumartesi ve Puar rtlnleri, 11.000 
den fazla çocuk ve kadm Londranın 
haricinde daha emin yerlere nakledil. 
mlalerdir. Bu tahliye ameliyesi, evvel
ce itina ile huırlanmıt olan bir pltn 
mucibince ve yüzlerce r5nilllilnUn nr
dımı ile icra edilmlıtlr. 

RESMi TEBLIQ 
Londra, 30 (A.A.) - Hava ve Em· 

niyet Nezaretlerinin teblifl: 
• "Dü~ bugün İngiltere tlzerlne 
dört taarruz yapmııtrr. Avcılarrmıa •t 
bava müdafaa bataryalarımız müste-
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Yolcular Karadeniz~ Üçler Pak ını~ 
1 

. S. Rusya ve• 
skelef erınde Amerikada Ak. len 

Vapur Bekliyorlar (Bnş• ı incide): 

Karadenizdeki iskelelerle 
Iııtanlml arasında yolcu nak
liyatı son günlerde ~ok art. 
nuştır. Vapur seferleri lstan. 
bula ~elmek isteyen yolcula
nn seyahatine kifayet etme. 
mektedir, lneboluda bir hnf. 
tadanbcri 400 yolcu vapur 
hcklemektedir. Daha e\'velki 

iskelelerde dolan vapurlar İne. 
boludan yolcu alamamakta. 
dır. De\'let Denizyollan ida. 
resi bu yolculann ııeyahatini 
temin edebilmek maksadilc 
bu hatta bir ilave seler yap· 
mak zaruretinde bulunmakta. 
dır. 

tstanbulda bulunup bu ,·ol. 
culan beklemekte olanlar da 
üdintü içinde bulunmaktadır
lar. 

Hava Kurumu 
Kongresi 

Toplanıyor 
Pcrıicmbe günO ııehrlmlz PnrU bi

nasında Hava Kurumu umumi baş
kanı Erzurum Mebusu ŞUkTO Kuca
ğın riyasetinde mUhim bir kongre 
ya;:ıılacaktır. Kongreye Vali ve Be. 
lediye reisi Lutfi Kırdar, Parti İdare 
heyeti reisi Reşat Mlmnroğlu da iş
tirak edecekUr. İki gQn devam ede
cek olan kongrede, Hava Kurumunun 
gelir ko.ynakları, Aza kaydJ, tahsil iş
leri, teşiiUıbn takvfyt'Sl, memurlann 
mac.şlarından kesilen teberrulnnn 
memur olmıyanlnra da teşmlll işi 

göı1lşülecektlr. 

Piyasada: 

Serbest Dövizle 

ihracat Yapıyoruz 
Alınan mOesseseler:i, memleketl

ml7.den serbest d5vizle fındık almayı 
teklif etmiıılerdi. Giresun fındık koo
peraUfJ, karşılığı dolarla ödenmek 
şnrtHe, Almanyaya bir parti fındık 
ı::~ermiştlr. 

Isvfçreden de ilk defa olarak pa
muk istemişlerdir, İsvlçreye peşin 
pa?"a ile bir buçuk milyon dolarlık 
pamul: ihraç edilmiştir, 

Türkiye • Romanya anlaımasının 

tatbikine bugünden itibaren başlana
caktır, Yeni anlaıımaya göre, Ro
manya ile aramızda S6 milyon liralık 
ticari mübadele 7apmak kabil ola
cakur. 

YAÖ VE PEYNİR tşt - F!yaUan 
Mu:akabe Komisyonu, dOnk{l toplan. 
tısında yağ ve peyn.lr meselelerini 
tetkik etmlştlr, Komisyon piyasada, 
Trabzon ve Ur!a yağı satan Ulclrlerl 
de dinlemiş ve yatları Urfa ve Trab
zon tipi, diye ikJye ayırmıştır, Kars, 
Erzurum, Konya, Diyarbakır, yağları 
da Urfa tipine dahildir. Beya:z peynir 
fiyatlarında normalin fevkinde bir 
terc!fü olmadığı neticesine vnnlm~
br. 
-AMERİKADAN GELEN VAPUR

Amerika ile llmanlarımı:z arasında 
sefer yapmakta olan Umdal Yunan 
kurnpanyasırun Angh:rra vapuru, bu 
ayın 12 inci günü İstnnbula gelmiş 
bulunacaktır. Gemide, piyasanın ihti
yacı olan demir malzeme ve otomobil 
yedek parçalan bulunmaktadır. 

mlrren faaliyet röıtermlılerdir. 
Saat 9 a ve 10.15 e dolru yapılan 

ilk iki taarruz esnasında dUııman sa
hili Douvres yakınından geçerek, 60 
kilomel{e kadar içeriye nilfuz etmis, 
takat tayyarelerden hiçbiri Londraya 
varamamıştır. Dolu - Cenupta mub. 
telif mevldlcrc, ~cilmle Lexhlll ve 
Hıuıh:ıı'e bombalar atılmış ve bu ild 
eşhirde ba:zı hasarat ve bir kaçı ağır 
olmak nzere yarahlar kaydedilmiştir. 
Bir saat kadar sonra Dorset sahili 
ilzl'tinde üçilncil bir taarruz kayde
dilmiştir. Dilşman mukabil taarruza 
uğrıımış ve tayyarelerinden pek a:zı 
memleket içinde kayda değer bir me
sa!eye nüfuz tmiştl.r. 

Dördilncü taarruz, en şiddetlisi ol. 
n.u~t ır, Bu taarruz saat 13 ten blraı 
sonra başlamıştır. 180 tayyare Dun
ıeness ilzcrinden sahlll ıeçerek, da
hile nüfuz etmişse de taarnı:za ulra
mış ve filoları Londraya varmodnn 
dağıtıımııtır. 

Bugün saat 19 a kadar alınan ra
porlar, bugün tnıiltere üzerinde 43 
düt,man tayyaresinin tahrip edildiği. 
ni bildirmektedir, 18 tnılllz avcı111 
dü:müpe de 8 pilot sal ve sallmclir. 

Afrika Harbi 
(Baft 1 incide) 

lTALYKN TEBLtGJ 
İtalyada blr mahal, 30 (A.A.) - t

taınn ordulan umumt ıtararılhının 
113 numaralı tebllli: Şark! Akdeniz. 
de bir dOpnan denl:zaltaı. ufak bir 
İtalyan ıemlalnl torpWemlştlr. Bu 
ıenı!nln mensup oldutu katileye re
fakat eden Cosem adındaki torpido, 
su y(l:zünde ıelen bir denizaltı,-ı ba
brmı.ştır, 
lert yakınında bir dQpnan deniz ft.. 

Bir bava filosu. Marmarllta sahil
losunu bombardıman etmı. ve tana
relerlmtzden biri dQşmilJtQr, Hurrl
can~ tipinde Qç dillftlan tayyaresi, 
muharebe neticesinde düşilrQlmOstür, 

Üçüncü bir tayyare tllmu, yeniden 
Hayfa depo ve antreoolannı bombar
dıman etm~tir. 

tadır. Halbuki Japonyanın ış 
etmek Hıtcdigı yerlerden oir1sı 
burasıdır. .. .. 

Onun için Berlin • Roma • 'f 
yo ittüakı karşısında So"f 
Rusynnın scyırci vazıyettc k 
bilmesi biraz giıç olacaktır. 

* * A merika, uçler ıttifakını ~ 
ha mertçe karşıludı. Arfı 

rlkan matbuatı, b u ıttıfakın h 
bı Uzak Şarka teşmil edebilece 
ni, fakat Amerikanm bundan el c. 
layı endişeye düşmesine seb 
bulunmad1ğını, ve bu ittUal\ 
Amerikayı tuttuğu yold an çe\ 
mlyecegini beynnda mtittefil.,,ı;; ı 
lcr. Hatta bu ittifakt an sonra Miy 
merikanın lng )tereye dah a ıJ1 
essir bir surette yardıma dev 
edeceğini, icnp ederse İngntcl\. 
ile ittifak bile etmekten çt•kiruı>bl 
ycceğini, Ç ine de yardımı kesıllt1 
yeceklerini söyltiyorlar. ~ 

Amerika zaten bu tehlikeyi 
harp başladığı gündenberi se~ 
ği için müdafaa hazırlıklarım ~ 
mamlamaya çalışmış, hatta gaıı.a 
sferini müdafaa. için İngiltere 11' 
bir takım anlaşmalar yapmajf) 
başlamıştı. Ve görünüşe nazar• 
Amerika bu sahada Japonya 
tehditlerine kulak asmıyacak ~t 
belki de Japonyanın Fransız, 1'8 
giliz, ve Holanda müstemleke)l.t 
rint zaptetınesine müsaade e 
yecektir. 

Bu sebeple üçler ittif~ 
en yakın neticesi Uzak Şarkta 
men'lca ile Japonya a~asında 1' 
harbin patlaması olabilir. 111 

Demek oluyor ki Avrupa bsflt 
bi Uzak Şarka da sirayet etınel!ı 
istidadını haizdir. tı 

ln 
Askeri Vaziyet l' , 

(Başı 1 incide) !..? 
BOyOk Brltanyn ve Kıınnda bll'k: 

kllmetlerl, Alman hava taarruJ' 
lnrı başladığı :zam:ın, pilot tall!l>ı~ 
devresini dört hafta kısaltmıY' • • 
karar vermişlerdi, Çünkü 1ng[l.l 
terenin en bOy(lk eksiği, yetişmll 
pilotunun azlığı idi. Halbuki ge- 1 

cen hafüıdanberl her iki hrıkil·' 
met te, bu tedbirin lil:zumsuzıu·b 
ğunu anlamıştır, Bir baltadan'' 
beri talim devresinin normal plA~ J 
dairesinde devnmı karnrlqtırıl• :t 
mışbr, 

Demek ki, Alman bava taat"' t 
ruzlarınn rağmen, tnglll:z ha~ 
kuvvetlerinde çalışan teknik i.b' 
tlyat elemanlan (pilot, nipneı. 
telsiz telgrafçı. radyocu, fotograf
çı vesaire .. ) hem sayı, hem del 
kolite iUbarile nrlnuştır, 

Bu da, Alman hnva taarnı:zlll" 
nmn, İnnfll:z hava kuvvetlerin! l 
ıayıflntmnk hususundaki gayret• 
!erinin boşa gittiğini gösterir. 

BUGUNKU PROliltAM 
7,llO Prorram 
7,U Jlll.ıllt (PL) 
ı.oo Haberler 
ı.ıo Ynnck llttnl 
1,20 MOallı (Pl) 

• 12.so Proırram 
12,U Şarkılar (Pi. ) 
12,50 Haberler 
U,OS MUrll< (Pl) 
U,20 MQzllı 

• 11,00 Prorram 
ıa.oı Orkestra (Pl) 

ıı,ııo Komıcma 

11,45 Mllılk 
19,00 Konıer 

19,10 Rabcrln 
19,45 Su 

20, ıs Rad7o ructetf-
20,45 Su u· 
21,llO Konu§ma t 
21,U Orlıcatra jt 
22,ao HaberlCI' ) 
22,45 Orkcatra 

21.os Caıbınd 
:ıs ,u &apaıuı 

ACI BİR KAYIP ı 
$ehrlmi:dn maruf tütün tılccar111'b 

rından Nuri Akif Akevln re!ika11 it 
BAYAN İKBAL'in 

gayet fec! ve blrunan bir rahatsı:zlı'I< U 
tan sonra, dünkU Pauırtesl gilnü Aı 
mnn hastan~nde terkJ hayat ettiği 
büyük bir t.ecssilrle haber aldık. 

Kadınlığın her tOrlü meziyyatın 
zayıf ve nahif vilcudunda temerkO 
ettirmiş olon bu milstcna oahsiyetl 
vefatından dolayı bütün n!lcsl efradı 
na ve bilhassa zevci Nuri Akif /; 
kev'le oğlu Hns:ın Akl! Akcv'e ' 
validesinin son :zamanında yarund 
bulunamıyan kerimesi Bayan Mesru 
reye ve biraderleri Arslan Hikmf 
Berker ve Mez.hnr HJlanet Berker' 
en derin taziyUerimlZi takdim eyleriz 

CcnnU?si bugilnkO salı gilnil saıı 
14 t.e S!şllde Mahltap sokağında Refi 
Bey apartımanındnn kaldırılarak aS'" t 
mez.ırlıktıı ailesi m:ıkb~reslne defne 
luru.caktır, 

ÖLÜM 
Tophane mOhürdarı müteveffa llaJ' Pıl 

eti •• mlltcahhlt Sallhattl ıı Rlfat " J,le 
met Ha:vrl Peuçalı, Sadnttln Klnlı ,,. ll 
J'an Fahrln kardcılerlıı .. ıtdelerl " c Qt 

ahhlt DIJ' Amirin ltınnnlldcl rl Bayan }lı 

rlre 10-9·940 pa.ıancal l!(lnQ eceli rıMnıdl 
rahmeti rahmana kanıımıııtıır. 

Cuıa.ıul burOa Bllylllıadadaıı lıaldmlafa 

Beıllıtaı Slnanpaıa camlındc il le namaır< 

mOtultır. cenaze namarı eda rdllcrek Yah 
efendi dcrrlhını defncdllccekılr. 

Allah rahmet CJ'ltsln 

ÖLÜM 
ltmekll J'&rbAJI Lcıkolcalı Mehmet Paıaıt1' 

er ojııı Mahmut Eralp dllıı rahmeti rahman , 
knuımuııur. Ccnaznl bııı.:On !ille namuınd• 
oonra Teı•llı:lye camllndm ltaldınlaralt Edıı 

ııekaptdakl Şehltllfe dcfncdllccektlr, 
Mevll rahmet •J'lbe 

ŞEHiR TIYATROSUN'da bu ıkt•IT' 
Ter.ıebaşında Dram kısmında 20.30 d • 

OTELLO 
Komedi Kısmındn 20.30 d:ı 

VALi UfAGI 
Her tarafa otobilı f~llyeccktlr. 
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l ZAFERiN BAŞINDAN 
\.. 

Bir Bar 
Yasadığı 

TAN 

GEÇENLER J 

Kızının 
Facia 

Arkadaşım: y tesadüfen benim odama girerek: 

kadın tablosunun önündeki ma- deki gazetede kendi resmini gös_ 
"- işte, diyor, şu çıp.rak 

1 

azan: ~ "-Affedersiniz! dedi. Ve elin-

sada yalnız başına oturuyor!,, N .. Cİ Sadullah tererek sordu: 
ece madı Gösterdiği genç kadına bakı- ~ ... ---- "- Bu fot?~r.afı çeken zatı 
ın dzaıı. (j D .. u1 yorum: İçinde bulunduğumuz .. . . . . . nerede bula~~lirım!,, .. 
seb! ' mer Rıza Og1' "bar,, in nisbeten güzel kadınla. j - Bı~ şey ıçmez ~ısın:~?,, j Ben kendısıne, foto muha~ın. 
ifaJ\ ihvcr devletlerinin İspanya. rından birisi olduğu halde caz- Kendisınden veremıyecegı şey- mizin neredeyse matbaaya done-
çev~ y1 ı ~1" bant calmaya başlar başl~maz, ler beklemiyeceğini anlatan bir ceğini söyledim, ve: 
m~v· ılıyo 1

;;. kandıramadıklan hareket kumandası almış atlk ya- müşterinin aynı zamanda mü. "- Eğer bir işiniz yok~a, otu. 
ra flliy)c ~· il" müddettir Alman rışçılar gibi yerlerinden fırlayan, kerrem d~vranması, ona daha rup biraz bekl~yin!,, d:dım. O 
1 nı İsıl' hır ~ok tcmns1arda lmlu. ve birer eş kapmaya koşan deli. rahat~a ~>ır ?efes .a~dırmıştı. Gar. kabul ederwek, hır koltuga ~erleş7 
evı:ı R anya Dalıiliye Naz.ın, bu kanhlar onu dansa davet etmi- son vıskılcrı getırınceyc kadar ti. Ve fotografçının gelmesı hayl~ 
iltcl't. .ı\1-0nıayı ziyaret için yola yorlar. Çünkü kadının soluk yü. b_~r şey konu.şm~.d~~· Onun bana ı geciktiği için, o gün onunla haylı 
1._...,i., .. caba. Bedinde hazırlanan ı k bır sozu ktu B"n k ..tukl ıw· •• uı züne aksi bir küskünlük veren soy eycce yo · "' or.u~. .,, 
estıl i ~rınde Romada yeni bir bal·iz ıstırap, neşeli ve kıvrak de konuşn:ıak i~~e~iğim. meyzua Sözlerimi dikkatle d.~n~_cyen 
· ~tıi~t~~ak nıı Jrurul~ak? Ve kadın arayan sarhoş bar müşteri.. nereden ~1r7c~~ı~ı kest_ıre:nıyor. genç _kadının .. yor~n . yuzunde, 

•yi ":ı.slll ponya - l\:lı ver an- lerini hoşnut etmiyor. dum. O vıskısıru, 1çmek ihtıyacm. acr bır tebessum belırdı: 
~ezdt Jt! Şnhit . olması muka~i- Arkadaşım: dan gelen bir j·~tahla yudumlar- "- Demek, dedi, o resmin al-
n tltlııl nıa da ispanya - Mih- "- Bilsen diyor ne neşeli ne ken sordum: tını okuyanlar, "Zafer,, i ''tasa. 
· gatiıa t;nıasına mı şahit olacak? oynak kadındı ... o~un neşcsl sö-

1 
"- Sizi daima beraber görür. sız., , ''neşeli,, sandılar ~a?,, 

re~ it Paııya dahili lıarbi sıra- nelidenberi koskoca bar bir ölü düm. Çok eski arkadaşımzdı d~. Hıçkırık gibi tuhaf bır kahk.a. 
m,,..ı.,eıı~ C't. tiği rol ile iktifa ede- ' w ·ı ·? h tt .,.;-:or ı h r evine döndü ... Meğer her gece gı mı·,, a a ı: 
•arBt.aıı h'ır edakarlığı göze al. burada koca bir kalabalığa hora Sadece: "-Tasasız ... Tasasız h~?,, 
;a~k. ·~ takını ganinıetlere teptiren, onun neşcsiymiş! fani. "-Evet! .. ,: ded~. Faka.~ ba~r~- . " -Ne yalan ~?yleyeyım, de-
lk 1'titün ıhçın mi uğı·aşacak. nim, biçare "Zafer,, in ölümüne, lar. ından, benım alaka go~~er,şı_ dl·m· . o __ nu ben de _oyle sanmı~t~. 

.... -. unlar Roma nıiilakatı. d k d ,.l.- b ı ç k k 1 " ~ JY vı•Und dünyada hiç kimse onun kadar mın on a mera • uyan Ir\llgl C • un U ÇO neşe 1 ve gan1SIZ t->_o. 
kel~en baş~a~:~·;~~· Bekle. üzülmemiştir!,, liydi. Nite~im b~ merakı izhar et- rün~yordu! Hatta'. ~y~e o~_madrgr. 
etı:Jlllka . Çok derln bir azap içinde kıv- rnı;~te g?c~edı: . ~· ~<zden başka bırısı ~oyl?sey-
~ Ve Akdenız : ranan insanlarla konuşmanın çe- - Sız Zafer,, ı buradan mı dı, ınanmazdım. Fa~~t ~~zc ~nan. 

~a· ---- şitli zorluklanru düşüne düşüne ta~ryorsunuz?,, . maya mecb~:um .. Sunk?.- bı;: ar. 
ta span"a w• k "·erimden kalktım Oturdug·u ma - Hayır ... dedım ... Ben onu kadasımın soyledıgme gore, Za-

b J nın verccegı arar, .J • • t d t ı f -:. k k' · · 
il .t\kde . . , . . saya sokuldum, ve: gaze e en anıyorum. er,, m en. ya. ı~, ~m es ı, en ıyı 

illi il nızın 'c Afrıkanı~ ıs. "- Sizinle biraz konu~mak 8 u cevap, gidermeye çalı§tı. arkadaş! sızn_:ışsı~ı~ ... Zaten,_ b.u. 
Jıaflı:r . .\en çok y~unda~ alaka. isterdim!,, dc~im. w .. ğı, merakı büsbütün art. mm dogrul~gu, sız:n ~u .h~l:mz. 
~nı~kı '\'c l1aşılan Ispan3ia, C~~- o, her şeyinı çalıştıgı muessese. tırmıştı: den de _ _bellı: Çok bıtk nsı~ı.z.,., . 

~ih\'cr F~.1 aln;ıak m~abılın- ye kiralamış bir kadındı. Sabaha ":- G~zetede:ı mi?,, - .. G oz~~rı w~o~du. Belbydı _k~, 
in.de 

0 
sı~ asetınc baglanmalı: 1 kadar, her misafiri, ve her d::ıve- Sozlerıme alakasını r.µ,um~~n ?'u:egını dold~ran zehırı, t 'asa ld~gu .~al~e, Alman~a- ti kabul etmeye mecburdu. Ve mertebe uzun sürdürmek ıçın, herha?g~ bır dert orta~a ~oşalt-

h il goz dil~mı~ o~ma~ı Is- çektiği azap, onu, vazifesini unu. ağır ağır anlattun: mak ıhtıyaçın~~y~r. Nıtek•m da. 
e) t!ştiriJ?w, nnl~~a~ ımkanını tacak kadar şuursuzlaştmnamış "- Gazetemizin fotoğrafçısı, ha fazla kend•sın~ tutamadı: . 
hrı:lt!Jıiıj by'· . gı~ı ıt.~l~·anın da olacak ki, canının yandığını, diş. bir gün, ~loryada, bi;° çok ~esim. . ":- Evet ... d~ı, ç<?~· .. ç~~ bıt. 
ruı ll'ıani r Ital~an gol~ yapına. terini sıkarak gizlemeye çabala- ler çek:mış. Resimlerı çekılenler kınım] .. Ve ell~r~le yuz~nu ltapa
~l!!tlı~iltıın ~~maktadı~. Fas, ~l- dı ve: "-Def olun!,, der gibi yer arasında tesadüfen Bayan "Za.. yıp aglayar-:m_ ılave ettı: 
~ı~: isteıtj-;·ot:denbe~ı ele gec:ır- gösterdi: fer,, de varmış. Ve gene tesadü- "- Sankı nıçin açtınız bu hah. 
g lsı.. gı hır yerdı. Almanya " B ' fen o fotogwraf bir gün "Tan sa. si? 
;nı!Ş ... ı t k · d - uyurun.,, , , ,, ,, . . 
1ge- 1 llıliJ. zap~e mc ~aycsın e Kendisinden, vermek istemedL hifelerinde intişar etti. Zavallı "- Bence, de~mı, bu bahsı 
kıl·'k.. 1~~ hır Alt~enız .de".~eti ği şeyler beklemiyeceğimi anlat. "Zafer,, in resmi altına da: "Dün k<;>1!u~mamızda bır mahzur yok. 
zlu·lbllılu m de Af.rı~a ıçlerıne maya çalıştım: Floryada eğlenen tasasız ve neşe. Bılakıs, bu mevzuda konuşmak, 
ıan-ı· ııynn Yaymak. ıs~!y~r. Fakat "- Size: "Başınız sağ olsun!,, li bayanlardan biri!., cümlesi bana alaka. size de teselli verir!,, 
PJAC ish' ın hu dilcgı, Italyanın d ld' f y"zı1-·ştı Ben Bayan "Zafer İ Kızar nibi oldu· t•any d . . 1 emeye ge ım. .. uıu . ,, , o . 
ır.ıl• ıtedir anın a ışıne gc me- Yüzüme birdenbire azalıv~ren bu fotoğrafının intişarından bir "- Siz mevzu arıyor~unuz ga. 

. , ted t ~- o l'b ? • ·ltte,k k' • bir düsmanlıkla baktı. Sesi de, gi.ın sonra, gaze e anıu.ım. ı ~.,, 
1
. ~ e İtaı,,a1' Almlandyarını~ sıyas1.e. ,,i.izü kadar yumuşamıştı: resmini çok beğenmiş. Bir kaç Inkar etmedim: 
avp Ya J tnn ıe e erı ve s- J • k ed' k · t · B " E t M 
Uı- ll llJn dilekleri arasında te7.at "- Teşekkür ederım!" opyasını ınme ıs emış. u F k-t b've ·:.· kevzdu .. a_rı:terum. 
ncı. lltıı1n 1 b -~ edil Sordum: maksatla gazeteye gelmiş. Gene a a ır gun, en 'Sl.J}l muayc-
raf. c dik nası <':rtaril.I. e- =- neye sevketmek isteyen zab:tai 

de kat gerektır. ahla.kiye memurlarının takibin.. 
leııizd H~ı,· . t . den kaçarken, beş katlı bir bina.. 
üs'~ nı:n. damına çıkan, ve oradan yu-

rlrıl l t IN..:AN NiÇiN YACAR? varlanıpparçalananhenüzonse. 
·et- ~~~- Akdcnizin bir İtalyan iJJ ~ • kiz yaşı~?a bir b~r .~ız~rn hay~; 
- lu olmasını arzu etmek. t . . d - d -ı- ., K' b lunan hu-cTeden yeni hi\CTeleT çık- tı, hangı ınsanı duşundurmez kı. 

~
ıerab nsan nıçın ogar, ne en o UTr uıı.. u . , . Kaldı k. · · ·· l · · b . 
h e:r hu denizdeki hakimi. se bilmez .. Fakat hayat ilmi bakmım- tıkça daima birm topla, birısı dağınık ı, sızın soz erınız, e!1ım 
~ h&Ia İnı;:ilizlerde olduğu dan bu sualin cevabı pek basittir: tn- halde kromosomlu olurlar. b~ acı m~.vzı:;a .~arşı duydugı:m 
)• Çar~•Yor. lngiliz donanması, san, neslini dev~ ettirmek, yani .zür- __ Kromoso~an toplu bal~e bulun~ alaka~ .busbutun arttırıyor. Ege; ill lislcrini İtalyan limanla. riyet bırakmak ıı;ın yaşar. 1 hucreler neelın devamına hizmet ede ben, sızın hayatınızın, herkes1, 
1 İalyan nhl · • b b İnsaımı vücudü iki kısma ayrılır: cek olan germen kısmını teşlni edecek hepimizi düsündürmesi lazım ere.. 
illl ediy ce~ k arh l om ;r- Hayat ilminde birine soma derler. Bu olanlardır. Ötekiler de soma kııımını len bir mevzu olduğuna ina~ll 
!l'ıas1 İ 0~·. a at a yan °- k1&mı ferdin hayatmı devam et- teşkil ederler. orsam bu bir su mu? y • 
tle et n.gılız d-0nan~as~a mu tiren nzuvlardır; mide, böbrekler, ai- Demek oluyor ki insan yamurtası- Y b" 'i s nın çt·~· · azı ya
~a ttııyor, y8hut lngıhz do- nirleT v. s,. Bu kısnn fanidir. Onun nın, henüz anne karn:mda iken, ilk işi za._n • ır n a. se~_.ıgı m~vzu, S~-

eıcsl llcııstna karşı geçmiyor ve bu da parçalan, hücreleri durmadan de- insan neslini devam ettirmek ic;in lü- ~ımıyetle hıssett1!;{1• ve ınandıgı 
lizl Akden.izde hakimiyetin/ iişirl.:r, fakat az veya ~ok uzun bir zumlu olan kısmı meydana getirerek bır dava?~r. ~u .ıtıbarla, beni, 
rol' etde katılığı apaçık anla.. müddet sonra artık . değışemez ~lur- bir taraf ayırmaktır. Böylece iki tür- sahte degıl, ~ılakıs çok samimi 
ıcıı·~ .. _n,,uııa karşı Almanyanm lar; bu suretle fcrd1n haya~ ıoner; 1ü hücre çıkarmak işi, germen kısmı- bir dert ortagı saymanız lazım. 
>b!..~cn karşı hareket ederek öte~. ~m~. adı • ge~_:n:~ır. Bu nm teşekkülüne yetişecek kadar, top- Zavallı Zafer, ·istediği kadar 
)'~"51ll.J. 7.nptetmiye uğraşarak da oteki gıbı fanı ~~runur._ fakat 1?- kromosomlu hücreler mey~ana ge- yaşayamadan, sevemeden, sevile. 
~;- Ya Yardı tn k · f'kr. d o_ ıa~ım~~ a~rılan . huc~eler ınsanm lınee durur. On~n ıonı:a yenıden hi- meden gülemeden göçüp gitti 

:U tav ın e. ıe 1 ın e zurrıyetini temıı:ı ettiklerınden bu kı- eıl olau hücrelenn hepsı dağınık kro· ' . . · 
-t~heUt aı.zuh edıyor. Alınan.. sım hakikatte cbedicliT. mosoınlu olurlar ve hep soma kısmı- Çok yakJ?: .~ır- arkadaşınızın, b~ç 

!'sa h lllıla ~aptn muvaffak tnsarun bayabndan maksat nesli nm teşokül etmesine yararlar. olmazsa olumunden sonra, bır 
ileJe 'Utasmı IngiJizlere karşı devam ettirmek olduğu insan yu.mur- Daha önce de burada yazdılnn gi- çok kimseler tarafından düşünül

rts'llter r, hu da belki İtalyanın tasrnrn daha ilk zamanlarm~a ~ey- bi, babadan relen tohumun a:m: du- mesini, anlaşılmasını istemez mi. 
itli :k!e karşı yapacağı hare.. d~~ ~ıltar. YumuT_ta_YI t:-;kil h~c:c ran iki kromosomlarm.m ikisi de büyü- siniz? Ve istemez misiniz, ona si. 
1ıı ...... laylactmr Bunun için bırıncı defa olarak ıkı huereye bolü- cek, yani X X olurlaıııa yumurtadan zin gibi hepimiz acıyalım Hem 

,lftcq,tau Afmn~yanm diğer nünce yeni hücr~l~rin _birindeki kr'?.- b~sıl olacak çocuk kız; biri büyikek, kimbili; Zaferin hayatı b~lki d' 
ıııc a11 ltal İs ' · t- mosomlar toz gıbı dagmık halde go- bırl küçük, yani X Y olurlarsa ço- b' ' 'b'l . k ' e 
~ı.J eh:nesi yanın paııya11 ta rünürer, Öteki ikinci hücrenin kro- cuk oğlan olur. Fakat anne tohumu il- ıze, on~.!1 gı ı eı:ı urtarmarun 
~ııı ~ ko lunın. • .. mosomlan toplu halde b\llunurlar. k<ıh edildikten eoııra ilk zamanlarda yolunu o~eten ~ır ders te ~lur!." 

ı"1l11J;ı ..::;şmalan buna ımk&n Dağınık kromosomlu hücreden ayrılan çocuğun kız veya otlan olacafı Yalan soylemıyordum. Bılakis 
tııı' • u:nmıtdığlnı göst~ yeni hücrelerin hepsi artık onun gibi j belli olmaz. Bu aynltk şonradan mey- cok samim.t idim. 
~Sr '-........ olıır. Fakat kromosomlan toplu halde dana çıkar. (lkind yazı yannki nüshamndaJ 

ıdı· 

}•~ - 21 -
,.ı b lld.ını,--

1 ~ '=la. Te kanaflamntş, 
~- ~, nereye çağırırsa, oraya gi· 

~~ı~den XV 
· fı ~ ona lthıe kocam kı.skançlastı. 
r 

11 
~ tapbğun sıralarda o, bana 

~il Ilı Itııçı lllnı~tı. Slmd1 lse, beni e-
.Yor duyunca. yeisleniyor-

15r .. 
"' ll<ıb 

rıo 'l'ioıtaab kaııvaıtı ederken. ona: •s112• tana ""lt benziyor dedim ~ ·~1 ır~ , • 

rll b=§l.~ dersin, dedi Te oğlunun 
,ı. bı.i~ ota e, Yemek istemediği için 
el ~esı b Uğu YiizünO. ok§adı: 
B• ~dl ıına benziyor? 
·
1

' liın: &ÖrO:rsün, dedim, ltllç1l!e 
"' . ~ ır ı a~-- ~ ....... ek 

- -n, J ~· istemiyor mu. 
ra .Olta 
,, l'r~:ek katı: 

\'~ r, dedi 
"'l>rtuı • 

ln Yeı ' :ravruını ~ gtızel çor-a •• 
la§t~~durdutuzn ka~ğı ağı7.llla 
• l!a~rn. 'l'ioka yüzünü çevirdi: 

dlr, Herkese kendi ~·bası. Doğru 
değil mi, Tioka? 

Tioka: 
- Hayır, dedl, 
- Nasıl hayır! Evet demcnstn, 
T1oka ağır: 

- Hayır, dJye cevap verdi, Bug0n 
benim hayır güntimdür. 

Bu söz, babasının pek hoşuna gi. 
derek güldü. 

- Benim de, dedi; hayır gl1nlerlm 
olmasını isterim. Buna hemen baı;lı
yacağı.m., Bugün, Mura, kimseyi ka
bul etıni:recesiz. 

- Nasü olu.r? Grlgorievaky'lerl 
yemeğe davet ettfk. 

Kocam: 
- Hayır, dedi. 
- Ya SemC7.0f!'lar! Y• Bozevslcy! 

Sonra bunu sık sık tekrarladı. 

Pek klsa blr zaman sonra hepimi
zi Kiyef'e glltürdü, Orada da hayır 
gdnlerl sık Stk oldu. En çok Bozevs
ky'nin blze galmesini artık istemedi. 
Onu göremeden bir aydan fazla bir 
zaman geçti. 

Bir akıam, Stahl'ın n!nde bir ba
loya davet edildik, Vasili neoellydi, 
kabul etti, 

Bozevsky'yi orada bulacıığımı blll.. 
yordum ve bu düşünce ile hem se
vinçten, hem korkudan titriyordum. 

Elisa Perrler, bana baştan başa kül 
rengi krepler giydirdi, boynuma da 
O'Rourke hanedanının meı;hur incl
ler.ıni taktı: Şu lejanda göre, ceddim 

devirde ben de daha az çocuk olsay
dım, belkJ beni daha çok severdi. 
Fakat. hayatımızı yeniden yapmak 
için henüz gecikmemiş dekil miydik? 
Kopmuş olan id.lllmlzin ipini tekrar 
ele almak için, eğer Klye.f'den uzak
lara, Petersburg'dan uzaklara gitsey
dik?" Elim, kürkü.o altında onunki_ 
ni aradı. O elimi aldı, gözlerini çe
vjnneden sımsıkı tuttu. Gözlerinin, 
beresi ile örtüsü arasında, önüne di
kilmis ışıldadığını görüyordum. 

Bütün o yolculuk sırasında, sessiz
ce, onun her şeyini affettim ve her 
fey için ondan af diledim. Kendimi, 
şimdiden, onunla, çocuklarla ve Son. 
ya teyı;e ile, İtalyada güllerle çev
relenmiş bir gülen vilUida kapanmış 
ve mesut görüyordW1\... O, milzik 
tahsilini yapabilecekti; hattA bir ope
rada ya?:abllecekti ... Ben, onun ayak
ları dibine oturmuş, Apenlnlerin sa_ 
blt mavi dalgasına pencereden bak
mak için arada bir gözlerimi kaldı
rarak, İtalyan şairlerini okuyacaktım: 

"ltalya, belkl ıenln kokulu aa~la• 
rındır, 

Marle Sluard'ın narin boynunu da .. , • • • 
sUsliyen incileri. 

Yazan: Sevim SERTEL 
Yalan Hikayesi 

Yanınızda Fazla MendD Bulundurunuz • O kuyuculannuzdan biri diş-
çisine gitmiş; dişçiyi diı . 

dünceli görmüş; sebebini sor • 
muş. Bir Sigara Yüzünden • Kilise Çanları 

H erkesin yanında, icabında kul- nı iki hafta hapiste kalmakla ö. 
lanmak üzere fazla mendiller deyecektir. 

hattA mümkünse ufak el bezleri, hav- Bu ufak hadise, İngilizlerin ne
lulıır bulunmalıdır. Bu gibi vesait bir kadar organize olduklarına ve 
bombardımanı müteakip sıhhi imdat fena neticeler verecek en ufak 
o~omobilleri geli:ıciye kadar geçen j hadiseleri bile önlemek için ne. 

~~:~ndd:~~:~:C! Y;::~::ıalı:~dım k~dar. c~a başla çalıştıklarına 
· bır mısaldır. 

- Birinin dişlerini tedavi et 
tim. 'Üç tane kmon koydum. Şim 
di gene geldi.. ''Tanıdığım bi 
hoca var. Bunları ağzından çı. 
kart, caiz değildir,, diyor. Kuron 
]arı istemem, sök!,, dedi. Ben pa 
ramı aldım, fakat emeğime acı 
yorum. Dilimin döndüğü kada 
anlattım; hocayı kandırabilirst 
ne ala. Kandıramaz.sa çare yok 

. Bu izahat İngiltere ve şimali Kilise Çanları sökeceğim. 
Irlandada evlerin üzerine yapıştı- Dişçi emeğine acumş. ~11 
rılan ilan kağıtlarında yazılıdır. 1 müşteriye acıdım. 
Kızılhaç taraf]D.dan bastırılan bu 1 H er yerde olduğu gibi, İngil.. Memlekette başı ezilen bu sof 
kağıtlar üzerinde halka tafsilatlı terede de bir kaç hafta talık yılanının böyle fırsat bul. 
olarak muavenet gelinceye kadar evveline kadar kilise çanları, ba- dukça \'akit \ 'akit kıvrandığın 
hasta ve yaralılara nasıl baka. husus pazar sabahları ve bayram görmek aklımıza bir yılan hika 
caklanna dair maltimat veril- günleri halkı duaya çağırmak i- yesi getirdi. 
mektedir. çin çalınırdı. 

Mendillerin ve havluların bu Fakat, bugu~nkü !ngilterede Yılanlar, kırlarda otlayan inek-
lerin arka ayaklarına dolanırlar 

kadar kullanışlı olmasına sebep halk, kendilerinin ve memleket.. bu suretle lıayvanlan yerlerinde 
ilk anın telaşmda ve yokluk için- lerinin selametleri namına daha mıhladıktan sonra memelerinder 
de bandaj yedne geçebilmeleri. büyük işler görmeye, tedbirler siit emerlermiş. Softa yılam dr. 
dir. Her zam.an yanınızda bulun. almaya mecburdur. Bunu düşü- asırlarca bu memleketin ileriye 
duracağınız bir fazla mendil, i- nen hükumet erkanı da halka doğru ko~mak isteyen ayakların 
cabında bir vatandaşın fazla kan şöyle yeni bir tebliğde bulunmuş. köstekleyerek sade sütünü değil . 
kaybetmesine mani olarak haya. !ardır: kaymağını, kanını, canını, iliğini 
tını kurtarmakta amil olabilir. (Bundan böyle kilise çanları duy- bö~·le emdi. 

Halka yapılan diğer bir ilanda d~ğu?uz zaman, duaya koşmaYlI117. Dinde riba, yani tefecilik ha-
da büyük bir ihtiyaç olmadıkça sın:did~n s?nra ~u çanlar, s~dece sı.. ram.dır. Cahil yobaz bunu faiz. 
yaralılara dokunmamaları ve on ze .ehlike ışareti vermek içın kulla- den ayırmaz. Fakat kendisi ban-i uk1 .b. b k la • . nılacaktır.) 
an old an gı 1 ıra ma n Bu beyannamelerle beraber kaya para koyarsa o zaman faizin 
yazılıdır. aynı zamanda halka muhtelif ne. adı "hediye,, dir. Eski Şeyhulis. 

vi çan çalmaların manaları da liinı kapısında Yetimler Sandı. 
anlatılmıştır. Mesela, bir defa ğından borç alanlar faizden bah
çalmak düşman geliyor, iki defa sedemezlerdi. l\lasanın üstünde 

Bir Sigara Yüzünden 

C eymis, 18 yaşında bir İngL olurs:ı sığınaklara koş işaretini köhne bir saat durur, paranın fa. 
liz amelesidir. Ve şimd~. verir gibi. ı izi nekadarsa o fiata !iiaati borç 

~i _halde ~ükfunet tarafından bır Şimdi, kilise çanla.rt duyan alana sözüm ona satarlar. O da 
sıla.h fabrıkasmda .5aı~.ştmlmak- halk hemen yeni öğrendiği bu evvela saati cebine koyar, sonra 
tadır. İşte, geçen günku bombar.

1 
şeyi hatırlayarak ona göre hare- gene cebinden çıkararak sandığa 

dıman da Ceymis'in çalıştığı bu 

1 

kete geçiyor. "hibe,, ederdi. Bunun adına da 
fabrika civarına yapılmış ye bu İngiliz hükU.meti bu hususta ''hilei şeriye,, derlerdi. 
esnadı;ı; zavallı ~enç. aınelenın ~a. 1 halkın gösterdiği soğukkanlılık Bu terkibi bize asırlaru yuttu.. 
şına şoyle acayıp bır hal gelmiş- ve elbirliğinden çok memnundur. ran :robaz §İmdi de cahil bir ada. 
tir: mm Kerem gibi çatır çatır dişle-

Ceymis, iş başında çalışmakta rint söktiirecek! 
ve Kanadada bıraktığı ailesini Oku Dil kl • Adamın biri rüyasında cenne. 
düsünmekte iken birdenbire ala. yucu e en te girer. Karşısına iriyan blr a. 
rmlar çalmıştır. Herkes telaşa yın.ın çıktığını görfmce şaşırır. 
düşmeden yavaş yavaş makinele- Tamire Muhtaç Yol Bu hayreti gören ayı sorar: 
ri durdurmuş, sonra birer, ikişer Sa.ııut:ıra caddeıll• Cerrabpafa -addesfol - Neye şaştın? 
srğınaklann yolunu tutmuştur. birbirine •raıleclen •• :Btyemes Tekh ııoltağt - Cennette hayvan olmaya-
Fakat bu fabrikanın yeraltı mel- ı,mi •erilen Yokut;eşme, son derece imld: bir cnktı ta ... 
celerine gitmek için ufak bir t !oldur. Aynı zamand_a ba aolr.akta ilı:i b!!~k - Ben de öyle ıııanırdım. Fakat 
b h . B ı •pelı:ll menıucat fabnlcuı ••rc!Tr. Ba ,.oı, iJıf • 

a çeden geçmek ICap eder. U &ene CTI'CI clelı:trilt lıabJusunan •arından IDD• Vakti}e OJ'llll\lldft btr SOfta parala • 
sığınaklara giderken birdenbire ra hemen lireti taııart• 1tapatı1mı• bonı1t mrştnn. Allah ona mükafat ola. 
kendisini açık havada bulan genç bir arnavut lı:aldmoudır. Elan :npılamryan bu rak beni cennete koydu. 
amele, bir sigara yakmış ve yo. yolda ccrdı: araba .. otomobil .. ccrek b;llı: T k • f 
luna devam etmiştir. Fakat tam ı aon derece ailçlOlcle y!lı11mektedir. a vırnc 
yeraltındaki tünelin kapısına ge- 1 
lince, iş değişmiştir. Zira, kapıda ,9•••••••••••••••ıİllillliilİi••••İllıı 

SÜMER d~r~n i~i nöbe~çi. hemen Cey_ Bu Ak~am 
mıs ın agzındaki sıgarayı almış_ 3' Sinemasında 

İngiliz Kralının müsaadeyi mahsusası ile İnıilterede BUCKİNGHAM 
SANDRİNGHAM ve BALMORAL saraylannda çevrilen 

ZAFER SENELERİ 
SUPER FİLMİNİN İlk iraesi şerefine BÜYÜK GALA SUARESl 

TAMAMEN TABtl RENKLİ - 1NG1LTEREN1N MUAZZAM 
TARtHJ: SAFHASI - BİR ŞEREF VE ZAFER ASRL 

Ba~ Rollerde: 

lar ve kendisi hakkında zabıt 
tutmuşl&rdır. Hücumu selametle 
atlattıktan sonra Ceymis, mah
kemeye verilmiş ve 15 gün hapse 
mahkum edilmiştir. Suçu, b!>m
bardıman esnasında fabrika hal. 
kının hayatrnr tehlikeye ~olcmak
tır. Zira, gece zifiri karanlıkta 

1 

yapılan bu bombardımanlarda 
sönmemiş sigaralar, yer bildir. 
mek hususunda büyük roller oy. 
namaktadır. Şimdi, zavallı Cey- ANNA NEAGLE ... Kraliçe VlCTORY A Rolünde 

ADOLF W ALBROOK ... Prens ALBERT rolünde mis, buDufakı• KdalgıKnlıAğmınTc: 1 
~ Sir Cedric Bartwick •.• Loı·d Palmerston rolünde 

HAMİŞ: Bu filmin 4 sene evvel gösterilmiş olan film ile hiç bir mti-
Mandrak Filminde 2 Haftadır nasebeti yoktur. Bu 1939 marnulatıdıT. 
büyük muva!fakıyeUer kazanan a. __... 
ALKAZAR sineması gördüğü Llltfen yerlerinizi evvelden aldrrmız. Tel: 42851 ••K;ı#'ll 
rağbetten cesaret alarak bu haf-

ta muhterem müşterilerine 

2 Büyük Film 
Birden gösterecektir, 

1- MEŞ'UM 

Baş Rollerde : PELL Y ANN 
YOUNG - MONTE BLUE 
On gün, on gece AzameW Okya.. 
nus DenJ.7.lerinde kahraman d0-: 
nl.ıcilerinin görülmemi§ sergü
zeştleri, 

2 • MASKELi 
Ş E F 

Ba§ Rollerde: Herkesin sevdiği 
BUCK JONES. Her sahne.st; hv 
metresi insanı heyecandan titre-

.sı .......................... 1:1.11E11111 .. •1111llll!lil!!l••MM'eer 

KILICI bir Ordu.ya, Göğsü bir Kaleye, Varlııiı bir tarihe bedel 
olan Kalıraınan 

TÜRKÇE 

Vatan Kurtaran s an 
EROL FLYNN - OLIVIA DE HAVILAND 

Bu Perşembe akşamı L A L E de 
a1 ................................. mn•a1&~eemae.L-

1 

ÇEMBERLIT AŞ • FE AH 
lstanbul'un en büyük 2 sinemasmda aynı zamanda. 
Yarın matinelerden itibaren 2 büyük film birden 

EMPERYAL 
' 

OTEL (Türkçe) ·• 
Casusluiun bin bir heyecanını, aşkın yaratıcı kudretini yaşatan 

İSA MİRANDA ve RAY MİLLAN'm 
Hürriyetten ateşini, Aşktan ilhamını, tarihten kudretini 

alan milyonluk PARAMUNT FİLMİ 

• 
2 ·TAYYARE POSTASI 

GARY GRANT JOAN ARTHUR 
Xolombia Film Şirketinin büyük A•k ve Macera Sinema Romam 

· Mevsimin en biiyük süper filmi, sinemacılık Aleminin en büyük mucizesi 

"ıa • '**''* sa 'Wtt • .-. 

1
,,., iSTiKLAL KAHRA AN~ •ı:t 

1 
Kendinden ı;ok kuvvetli bir Düşmana Vatan Aşkile G:ıl"be ~ ( 

bir Kahramanın maceraları ~ ,~; • ~ nıcın bayır? İyi değil 
~' • llaYlr 
it • Q h ' boZUJ.mUf 

Tekrar etti: 
- Hayır! Türkçe Sözlü Vasili ile ben tro7ka ile yollandık. Fakat tra)'ka durdu. Vasru, dıııarı, , 

ten mütbJş film 

YA A 1 N Matinelerden 

!ı ald • ın. I<:c e, dedim ve kaŞ'lğı bı· 
loJta b Ylü!erin oltlanuıa verelim. 

- • b ağll'dı· 
•"layı • 

"' 1an sar, hayırı dedi ve caıa kaısık 
:ill llSiJ.i ?tıürdtı,. 

• 'l' güldü: 
arntllnu 

lt.ci.nuı e hakkt vaT. Onun eor
erın oID.a.nma göre değil-

- Demek anlan kabul etmek ııı-
temiyorsuıı? 

Tekrar ettt: 
- Hayır. BugOn benim hayır gl1-

n1lmdilr. 
Ve suareden vaz geçildi, 
Şakayı, Vasili pek eğlendirici bul. 

du; çünk:Q merdivenleri inerken ken
di kendine güldüğUnU duydum. 

Vasili iyi Ye oencU. Beni gözlerime karların üstüne atladı ve aydmhk 
kadar kürklerle sardı. Kendi de bur. pencerelerden. ztgan mflziti, hırçın 
nunun ilstane kadar sarınarak yanı- ve §ehvelli, bir rüzgar kasırgası gibi, 
ma oturdu. Atlar rüzgar gibi yollan.. İtalyadaki villayı, gölleri ve İtalyan 
dıl::ır. poeınlerin.i alıp götürdü ... 

Ilık blr şefkat yüreğimi sardı. Va- Antrede u3aklar, paltolanmızla kar 

itibaren 

.AL KAZAR 
sinemasında 

Şeref Programı olacaktır, 
Telefon ; 42562 slllnin, hakikatte, o kada:r kötü ol- papuçlarımızı çıkarırlarken: 

madığuıı dil~düm. O da, e kadar. - Sarho:ı olmıyasın, Vasllft diye '•••••••••••ııı 
genç olmasaydı, eğer evlendiğimiz fısıldadım.. (DEV AMl VAR) 

Büyük Aşk, Harp ve Mücadele Filmi 
Önümüzdeki Cumadan itibaren 

TAKSIM Sinemasında 
~ ............................ ~•smtErmH:.::3•..11 
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MOl>El 150 Ar" A ı:< ADVOSU 

~~~~ 
• vo .. T AK0M01.ATÔRI v~ tııo VOLT 

1 ır.NOT .... YAHUT UZUN Ö!'AÜltı..0 
,DATARVA TAKIMllLa ÇALllŞIR 

, _____ _ 
BAYAN 

283, İstiklAl Caddesi 

Hacopulo Pasajı 

kU,1!!1 

Terki Ticaret 

Dolayısile 

Çorap - Eldiven 

ve Çantalar'da 

Fevkalade Tenz.i1M 

Fırsattan istifade 
ediniz. 

• 

Baş. Diş, Nezle, Gr ip. Romatizmc 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

İcabında giinde 3 kaşe almabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKIN1NIZ. 
HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA İSTEYİNİZ. 

. .. .... .. ... ;: . .. . ' .. . ·. 

İstanbul Cümhuriyet .Müddeiumuıniliğinden : 
İstanbul Adliye ve mahkemele . için bin adet çuval ile "600,, adet ıan

dık açık eksiltme suretile alrnacaktır. Çuvalların muhammen bedeli "1000,. 
lira muvakkat teminatı 75 lira sandıkların muhammen bedeli 1500 lira mu. 
vakkat teminatı 112 lira 50 kuruştur. 

Çuvalın eksiltmesi 16.10.940 Çarşamba günü saat 11 de, aandıim eksilt
mesi aym ıün saat 14 te Sirkecide Adliye Levazım dairesinde yapuacaktır. 

İstekliler bunlara ait ~artnall"e ve nümuneleri tatil günlerinden maad· 

1 
her alin Adliye Levazım dairesinde görebilirler. "9295,. --... ~---:11 -----

Satıhk Kiremit 
Bulgaryadan muhacir olarıık gelir

ken getirmiş olduğum Marsilya kire
mitini yerinde teslim beherini 5.5 ku
ruştan sııtıyorum. İsteklilerin Galata 
Tulumba sokak Dobruca Otelinde 
Bulgaryalı Hüscylne mür~caat. 

OSl\IANU BAI\TJ{ASI 
- İLAN -

1 - Ke§if, Şartname ve planı mucibince idaremizin Cibali Fabrikasmd 
yaptıracağı transformatör binası açık eksiltmeye korunu"tur. 

2 - Keşif bedeli 9995.38 lira muvakkat teminatı 749.65 liradır. 
3 - Eksiltme 16/X/940 Çarşamba ıünü saat 14 de Kabataşta LeYazrm ve 

Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname sözü geçen Levazım Şubesi veznesinden 50 kuruşa alına

bilir. 
5 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte 3 7,5 güvenme 

parası şartnamesinin "F,. fıkrasında yazılı veıikalarile birlikte mezkilr ko-
misyona müracaatlarL "9322., 

ı . 10 - !>40 

SAF 
Yediriniz. 

HASAN ÖZLÜ u 

Vitamin, Kalori, Kuvvet, 

TOPTAll s.uış YElll : ISTAliBUL SUlTAll IWU.lıl HAJIDI BEY GEÇiDi llo. 48.69 m. : 21295 

Seyhan Vilayeti İ~kan Müdüılüğünl1en = 

25 EylOl 910 tarihinde keşide edilen 
"AİLE SANDIGI,. piyangosunun 

netaylci 
Üsküdar İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden : j 

94/187 

Pirinç, Yulaf, İrmik, Patates, Mısır, Türlü, 1\Ierd 
mek, Bezelya, Çavdar özlü unlarının çocukların n 
vünemasına, diş çıkarmalarına, çabuk yürümelerin 
tesiri katidir. Hastalıkların önüne geçer. 

Ebadı Metre Miklbı 

4.00XO.OSX0.12 
4.00X0.04X0.12 
4.00X0.02X0.12 
4.00X0.012X0.12 
4.00XO.OSX0.08 
4 .00X0.04X0.08 
4.00X0.04X0.28 

1687.SOO 
525.000 
440.250 

18fi'.l.OCO 
1897.500 
952.500 
137.250 

1500.000 

1 adet 1000 llralılı ik ram1": Jrmlr S•ıbc
mlz mfiııcrllerindcn birin~ . 4 adet 250 lira
lık ikramiye: Galata merkulle, Beyoflu, An· 
bra •e Buru ıubelcrimb milıterilerine. .S 
adet 100 lirAlık ikramiye: Istanbul ve Tilr· 
lrivctlckl diı'!cr ıubelcrimiz mOıteril rlne. 25 
adet SD liralık ilcramlıoe: htanbul -.c TOrki
ycdeki dlı'!rr ıubelerlmb mDıterilcriae. .SO 
adcı 25 liralık ikromtı-e: hunbul ve Tilrki· 
ycdeki diier ıubclerimiz mOıterilerino le.bet 
etmi,t!r. 

ı - Saimbeylinin Çötten ormıınmdan 11538.400 metre mikabı gayTi ma- ,...•••••••m;mr111ır. 
1 millden % 35 zayiat ile ebat ve miktarı yukarda yazılı kerestenin kati biçil- ~ 

Sigarıı içenlerin nazarı dikkatine: 

Antinikotin "Difi .. 

Usküdarda Gülfem Hatun mahallesinin eski Kuyu yeni Kuyucu Mustafa
dede sokağında eski 11 yeni 13 kapı sayılı evin 1/2 hissesine sahip i1ı:en 25 
Şubat 319 tarihinde vefat eden Mustafa oğlu İbrahimin alacak ve borçları
nın bir ay, veraset idtl.iasında bulunanların da üç ay içinde vesaik ve ıene· 
datı kanuniyelerile b'rlikte Üsküdar İkinci Sulh Hukuk Hikimliiine müra. 
racaat eylemeleri ve aksi takdirde Kanunu Medeninin 534 üncü maddC'i mu-
cibince terekenin ait olduğu makama teslim edileceği ilan olunur. (9328) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 
1940 - 1941 ders senesi talebe kayıt muamelesi Cumartesi ve Çartamba. 

lardan maada her ıün saat 10 - 12 ve 13,30 - 15,30 arasında yapılmak üzere 
EylQtün birinden Birincite~rinin beşinci gününe kadar devam edecektir. 

Tafsilat almak isteyenler mektep idaresine müracaat edebilirler. "7821,, 
ıneıi, Kayseri istasyonuna sevki, istasyonda istifi ve vagonlara tahmili 1 
'Teırinicvvel 940 tarihinden itibaren ıs gün müddetle açık eksiltmeye koiulmuş 
olup ihalesi Teşrinievvel 16 Çarşamba günü saat 14 de Seyhan İskan Müdiır
lüiU birumnda ihale komisyonunda yapılacaktır. 

2 _ Bu suretle alınacak olan kerestenin beher metre mikabının muham- 'I' 
men kıymeti 28 lira 35 kuruı ve tamamınm kıymeti de 212625 liradır. Nikotini izale eden en mllessir 

3 - İstekilcr muvakkat temina.J tutarı miktarı olan 11881 lira 25 kuru!JU bulu:itur. Sıhhatlnlzi korumı:ık i- ., 
ihaleden evvel ~l sandığına yatınnıı olmaları lazımdır. ç!.n DI_FI'i istimal ediniz. Bütiln 

4 - Daha fazla tafsilat almak ve bu İ:ie ait ıartname v~ mukavelenin ör- t~tilncülerde bulunur. Kutusu: 

i LAN 
Kibrit ve Çakmak inhisarından : 

1 Ilirinciteşrin 940 Salı sabahından itibaren 
ncklerini ve ııaireyi görmek üzere Kayseri, Sivas, Diyarbakır, İstanbul, İz- l-.11 kuruştur. Ankara MerkcTJ: 1 
mir, Konya, Niide, İçel İskan Müdürlüklerine, Gaziantep, Maraş ve Hatay 1 Gençıığa Ap._:1°· 5. İstanbul top-
Sıhhat •e İçtimai Muavenet Müdürliiklerine müracaat edilmesi. (9300) tan satış yerı. Gıılata Rıhtım bo-
~----------- , __ _ _ yu No. 33/2 Telefon: 40493. 

. " ·- , · DlJiıQ =?Mt~iil•JW® 
959 plika ve 40/6049 Motör No. la lacivert renkte Fort marka hususi oto

mobilin "'ftsaiti nakliye resminden müterakim borcunun eahibi tarafından 
,,erftm~ninden dolayı mezkfır otomobil Beyoğlunda Melek Sinemasının 
bulıınduiu Y~şil sokakta 24 No. lıı Ovakimyanm garajında haciz r.ltına alın
mrı olduğundan Birinciteşrin ayının üçüne müsadif Perşembe günü saat 14 
de açık arttırma ile mezkfır garajda satılacağı. (9342) 

Levazıma+. lnşaiye Satışı 
Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

__, 
Ölü Vahit Akpak terekesine Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Mahke

mesince resmen tasfiye edilmekte bulunan ve İzmit Kiğrt Fabrikası ci
•armdaii ambarlarında mevcut ressam aynaları, Alafranra demir ocağı, 
nakkap, n su terazileri, kalvenezli tırnak, ve demir sahpaları, plak yai
lı boyasile Derbentin Kazak Burnundaki ambarlarmda mevcut müsta
mel oluklu saç, kereste, telefon makinası, kürek, kazma, benzin, kiremit, 
tuğla, c;alı:ıl ile bmit Kaiıt Fabrikasında ve rerek Kazak Bumunda 
mevcut daha 52 kalem e1ya ve malzeme de ayni günde açılı; arttınna ile 
satılacatmdan almak istiyenler 5/10/940 tarihine tesııdüf eden Cumar
tesi günü ıaat 11 den 17 ye kadar İzmit Kağrt Fabrikasındaki ambarın-
da hazrr bulunmaları ilan olunur. (29411) 

.................................... 1 

Veresiye Satış . 
OMEGA ve EONJİN 

Saatlerinin her nev'i 
Yeni Valide luvıı No: .19 

Jı::a71p - 3462 numarılı hll'IJ'onun IC)förQ 
Iıamail oflu Az is Bodı:urt, 90f6r ehliye ,n•me· 
mi •e arabarun lı:uanç klfıdını •c nllfuı Ufı· 
dımt bir cınta içerhfnde nyi ettim. Bula· 
nın, Sirkeci Hocapaia Cami ıokalı ıı numı· 
r171 ıetinnui rica olunur, 10 lira mi.tkAfat 
nrilecektir. Akli takdirde 7eniıinl alacafım· 
dan ealıislnln hDkmQ yoktur. 

Şoför: lama il oilu Azla Bozlnırt -------.:11 
?u~~~~~an!~~!~!nO~r 1 
muavin tabibe ihtiyacı var. İsti. 
yenler Sanatoryoma bizzat veyn 
tahriren müracaattan rica olu- 1 
nur. 
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Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 

M•'d" 1•• w ··nd n • Orlıanıazl Hliye lıulıulı: Ulıinıliliaden: 22· u ur ugu e . 940 

Bartın deresi boiarrnda Boğazköy yakınında müessesece imtiyazı alın-1 Orlıanıa;d lıaıastnın Cihan lıO:ıı11nden lfch
m11 olan mıntaka.dan "5000,. beı; b:n ton dolomit taşı ihracı ve Karabükte met otlu Scliaı 111taya1 
müesses.em.iz sahasına nakli işi bir müteahhide ihale edilecektir. Şartnameler- ı Cihan lıöri!ndea Cafer lı:ın v .. n,.. nknı 
Je yapılacak mukavelename sureti İstanbulda Sümer Bank İstanbul Şubesin- Oıman Alıtan tarafından aleylıinlre acılan 
d A '-- S" B k U mi Müdürlüğü Ticaret Şubesinden ve Kara- ıumlnaı, nafalıa •• cocuk teaHml dnuının 

en, nıuıra umer a? -.. mu . . . . ve duruıma ıtıntl olan 11· 9· 940 ıaat 10 da 
bükte müe11eııe Müdürlügunden bedelsız olar~k almabıl.'.r._ ~~1.~P olanl~rm .e~ mahkemede iıpatı Yllcut etmediflnirdea halı· 
seç 20.10.1940 tarihinde saat 12 ye kadar muesseı;e Mudurlllftune teklıflerını kmırda 11yap lıaran nrilmiı •• dlll'Utma 
,,ermeleri ilin olunur. "9285,. 16·10.940 carpmba dııil ıaat ıo a bınlııl-

Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden: 
938 - 939 ders yıh ikmil imtihanlarında muvaffak olamayarak bir sene 

ınliddetle mu~kkaten yurtla alakaları kesilmiş bulunup 939 - 940 yılı imti
hanlarınc1&' muvafCak olarak yurda gelmeleri icap eden yurt talebelerinin ni

ı hayet 25/10/940 günü akşamına kadar yurda müracaatla kayıtlarını yaptır
maları mezk:ftr tarihten ıonra müracaat edenlerin yurda kabul olunnuyacak-
lan ill.n olunur. "9302,. 

Vsküdar İkinci Sulh llulruk .Mahkemesinden: 
940/1815 Usküdarda İcadiye mahallesinin Sedba$ı sokağında eski \'e yeni 

ı. No. lu evin 65/80 hissesi sahibi iken mukaddema vefat eden Arusun ala
cak ve borçlarının bir ay, veraset iddiasmda bulunanların da üç ay içinde 
vesaik ve ıenedah kanuniyclerile birlikte Us'küdar İkinci Sulh Hukuk HA
lrimliiine müracaat etmeleri ve aksi halde Kanunu Medeninin 534 maddesi 
mucibince terekenin ai~ olduiu makama teslim edileceği ilan olunur. "9327 .. 

-----.. -------~ Eski Feyziati 

Yatılı BOGAZiÇ i Li 

mııtır. 

hbu !llnın ıarete •cırinln etteıl ıtıııtınden 
muteber olmalı: llrere 20 da sarfında ltlru 
ctmedlflniır takdirde muhalıemeye lıebııl adi· 
lemiyecefinia tcblif yerine ıcı:mclı tıacre Ola 
olunur. 

JCayııo - ·ıuanbtıl Hınanındaa almıı oldu· 
fum 11·12H •&J'llı tayfa ctlzdanrmı n)'I et• 
tim. Ycıdsln lalacofımdaa aılıialnla trn1ıına 
yolttnr. lbrahlm Gençcr 

X:aJ'lp - Mnartim mektebi orta lıı-ınclan 
aldıftm tudilırıameml lraybettlm. Yenisini ala· 
tarafımdan eolılainin hllkmtl ,.olı:tur. Lemi Er

man 

Sahip n Ncırlyat MUdDril: Emin UZMAN 
GaıetecUilı ve Neırbat T.L.lj. ·TAN MaıbaaJı 

Kibrit Fi atı Kutu Başına 

10 PAR A 
Zammedildiği sayın halka ilan olunur. 

l -• KİBRİT VE ÇAKl\iAK İNHİSARI 
Yüksek Öğretmen Okkulu Talebe Kabul Şartlan 
Lise öirelmeni yetiştiren okul, yatılı ve parasızdır. Tahsil müddt 

dört senedir. Okula girebilmek için lise olgunluk diplomasını elde etmiş bu 
lunmak ve kııbul imtihanında muvaffak olmak lhımdır. 

Namzet kaydı 11 Eyliılde"l 12 Birinci Teşrine kadar Sah ve Cuma rün
leri yapılır. Kabul imtihanı 14 Birinci Teşrin cunu başlar. Daha fazla ma
lümat isteyenler okula müracaat edebilirler. Yazı ile müracaat edenlerin 
6 kuruşluk pul cöndermeleri lazımdır. (8427) 

M uhammcn Kıymeti 

1500 

706 

Kl\srrnpaşada Nalıncı Hacı Hasan mahanesinin Kula1ı:
ıu; sokafmda eski (23) yeni (51 - 53) n numarataj 
(37) eayıh ah!iaP yedi odalı hane. 
Fındıklıda Yahya Çelebi mahallesinin Karakol Çıkmazı 
ıokaiında eslt'i (15 - 17) yeni (17 - 17/1) sayılı (141) 
metre ve (20) santim mesahasında arsa. 
Bofaziçinde Yeni köyde Güzelce Ali Paşa mahallesinin 
eski Arpacı yeni Tekke sokatmda eski (10) yeni (~) 
sayılı hanenin 3/6 Hissesi. 

Yukarda yazıtı gayrimenkullerin mülkiyetlerinin p~in para ile satışları 
(15) cün müddetle ac;ık arttırmaya c;ı1ı:arılmı:ıtır. İhalesi 16/10/940 Çarşam
ba rünü saat on beşte<lb'. İsteklilerin Akarat, Mahlulit Kalemine müracaat-
ları. (9290) 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden: 
Şimdiye kadar mektebe kaydedilmiş olan talebe adedi almacatı: mik

tarı tecavüz etmiş olduğu cihetle: Aşağıdaki günlerde bir ririo müsabaka imti
hanı yapılacaktır. 

1 Birincite~rin 1940 Pazartesi: 
Saat 9 dan 12 ye kadar Cebir, Trikonometri 
Saat 14 ten 17 ye kadar Geometri. 
8 Birincite:srin 1940 Sah: 
Saat 9 dan 11 e kadar Firilı: 
Saat 13,30 dan 15,30 a kadar kimya 
Saat 15,35 ten 17 ye kadar yabantr dil "Fransızca, tnıiti:rceı Almanca,,. 
Mektebe yazılı saatlerden ceç ıelenler, kayıt karnesini yanında bulur 

dunnıyanlarla kopya lı:alemsiz veya mavi mürekkepsiz selenlcr imtihanlara 
iştirak edemezler. "9303., 

İstanbıd Telefon Müdürlüğünden : 
İstanbul ve Ankara Telefon Müdürlüğü santral •e atelyelerinde yetişti

rildikten ıonra diğer merkezlere tayin ve izam edilmek üzere müsabaka il«> 
(31) adet makinist, (3) adet elektrikçi ve (10) adet montör alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı İstanbul ve Ankara Telefon Müdürlüklerinde 
25/10/940 tarihine müsadif Cuma günü saat 10 da yapılacak •e muvaffal. 
olanlara staj müddetince ellişer ve tayininden ıonra altm~ar lira ücret ve
rilecektir. Taliplerin kanuni evsafı haiz San'at mektepleri elektrik ıubcai me. 
ıunlarmdan olması •e müsabakaya cirebilmek için 21/10/940 Pazartesi rüni1 
saat 17 ye kadar mezkfır Telefon Müdürlüklerine evrakı müsbite ile müra-
caat edilmesi ıarttD'. (9338) 

Balıkesir Valiliğinden : 

Hasan özlü unlarının daima taze kalması ~çin bu unlar ru 
betli ve giineşli yerlerde bırakılmamalıdır. Üzerindeki tarih 
itibaren bir sene geçen yeya bozulan unlar Hasan deposu me1 

kez ve <.jtthelerinde değiştirilir ve tazesi parasız verilir. 

5 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 1\1üessesesi 

Miidiirlüğünd 

"Mobilya imalatı ilanı" ~ 
1 - Türkiye Demir ve Çelı1ı: Fabrikaları müessesesi mobilya imaıtts 1, 

hidi fiyat üzerinden ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. ' 
2 - İşbu imalatın muhammen keşif bedeli 18,605,- liradır. 1 
3 - Eksiltme evrakı 3. - lira mukabilinde Ankarada Sümer Bank ,,. 

meltt şubesinden, lstanbulda Sümer Bank şubesinden ve Karabükte Tiit 
Demir ve Çelik Fabrikaları müessesesinden alınabilir. J 

1 4 - Eksiltme 14.10.1940 Pazartesi günü saat 15 te Karabüktc Ti1ıJ\ 

1 
Demir ve Çelik fabrikaları müessesesinde yapılacaktır. l 

S - İstekliler teklif evrakı meyanına ıimdiye kadar yapmr:s olduklsff J 
kabil işlere, bunların bedellerine, hangi bankalarla muamelede bulund~ 
nna, Ticaret Odasında kayıth oldukarın~ ir vesikalarını koyacaltlardıt• 

6 - Muvakkat teminat miktarı 1,395. .iradır. 
1 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale giinü saat ılt 

kadar Karabükte Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesesi muaıııl) 
'iUbesine makbuz mukabilinde teslim edilecektir. Posta ile gönderilen tt 
•enn nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarflann 
ni ıekilde kapatılmış olması lazımdır. P stada vaki olabilecek gccikmel 
dolayı müessese mesuliyet kabul edemez. 

ı 8 - Bu imalatı müessese taliplerden dilediğine vermek 

1 kan,,. hüküm•Ü• ,.:kt• tamom•n mbutti<. A (9;) D A 

~~;ımooı 3 Lira Taksitle 

Bayıınlnra mahsus 14 ayıır altın sııailcrln yeni modelleri gelmı.f. 
Emsali gibl 15 sene teminatlıdır. Taşradan sipariş etmek lstiyenlcre 1'r 
talck gönderilir. Saııt deposu: İstıınbulda Sirkecide Ll.mıın Hanı sır 
da Yelkenci hanında No. 8. 

İstanbul Defterdarlığından : 
2395 sayılı Kazanç Kanununun 3 üncü maddesile, yaşlan itibarile 

wen istisna edilenlerin sadece seyyar olarak iş yapanlar olduğu ve işgal et 
len dükkan ve ticarethane gibi mahallerin iradı üzerinden ver~iye tabi 
mü'kellefler nezdinde iı gören müstahdemlerin bu muafiyetten istifade 
miyecekleri Maliye Vekileti yüksek makamının 13/7/940 tarihli 
22101-980/17630 sayıh yazısile bildirilmi§tir. 

Bu sebeple işgal ettikleri mahallerin iradı üzerinden vergi veren 
lefler yanmda müstahdem vaziyetinde bulunan 18 yaşından küçük vt:t' 
yaşmdan büyük olan hizmet erbabının bu ilanın neşrini müteakip 15 giin 1 
de karne almaları ve verrilerini yatırmaları, aksi takdirde bu müstahd 
istihdam edenler namına 3840 sayıh kanunun 18 inci maddesinin 1 fıkrası lı 
müne röre 3 misli cezah vergi tarhedilecefi tebliğ olunur. (9292) 

MİL Lİ PİYANGO 
Üçüncü Tertip Planın üçüncü ve son çekilişi 

7 İlkteşrinde Adanada yapılacak 
PAMUK MEMLEKETİ ADANA SİZİN DE 

T ALİİNİZİ AGARTIR. 
ikramiye 

Adet 
ikramiye miktarı ikramiye tıdarı 

Lira Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
4 5.000 20.000 

10 2.000 20.000 
80 1.000 80.000 

400 100 40.000 
4.000 10 40.000 

20.000 5 100.0QO 
20.000 4 80.000 -- ------
44.498 Yekun 480.000 

KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI 
ANA-İLK-ORTA-LİSE 

BÖLÜKLERDE 
1 - Balıkesir büldlmet konaiı adliye kısmının 2610 elli kuruş lı:eıif be 

delli elektrik tesisatile 15302 lira keıü bedelli kalorifer tesisatı kapalı url . 

Üçüncü Tertibin bundan evvelki çekilişlerinin her bi 
inde (240.000) lira dağıtılmıştı. 7 Birincitcşrin keşidesin. 
le (480.000) lira, yani evvelki çekilişlerin iki misli ikramı 
·e tevzi edilecektir. 

Kayıtlar devam etmektedir. Derslere Teşrinievvelin birinde baıla.ı:umttzr. usulile eksiltmeye konulmu,tur. 
• AmavutklSy _ Çiftesaraylar. TELEFON: 36.210 4 C ll ,

1 

4
2

1
.- H

5
erkuikisinin ke:ıif tutarı 17912 lira 50 lı:uraı muvalı:kat teminatı d: 

134., ıra 4 ru:ıtur. 

~--••••••••mammm•m••ml!l•&••••••••••••••••&&•llıııı. 3 - Biliımum evralı: her giin Nafıa Müdürtilfünde rlSrtıJebifir. 
• • • İ 4 - İhaleıi 15 Birinciteşrin 940 Salı cünü saat 16 da hiikUmet konaimd 

H A Y R 1 Y E L 1 S E S 1 K Z 1 Nafıa Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
ERKEK S - İsteklilerin muvakkat teminatlarını Balıkesir Mal Sandığına yatır-

A NA _ İL K _ o R T A _ L İ s E • dıklanna dair makbuz veya bu miktar şayanı kabul banka mektubu ile ihale 
tarihinden sekiz gün evvel vilayete müracaatla Nafiadan alacakları ehliye• 

Saraçhanebaşında Horhor caddesinde Telefon: ıo53o ı vesikası ile Ticaret Odası vesikasını teklif mektubunu havi zarfa koyarak mez. 
Talebe kaydına devam olunmaktadır. Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren başlanır. Son sınıfta fen şu. kUr zarfları 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde tanzim Ye imza etmiı ola-
de vardır Talebe mektebin hususi Otobüs ve otomobili ile evlerine nakledilir. rak ihale günü 1aat 15 e kadar komisyon riyasetine vermeleri, postada vuku J 

•••&&&••~•&&a• Derslere 1 Teıırinievvelde başlanmıııtır. 4 • &&llllllllllllllll&llr bulacak gecikmelerin kabul edilemiyeceii illn olunur. "6255 - 9286., 

YATILI 

Büyük İkramiye (40.000) den (60.000) liraya çıkarıl 
nış ayruca (20.000) liralık ikinci büyük bir ikramiye ilav 
·dilmiştir. (10.000) liralık İkramiye bir tane fazlalaştml 
'TUŞ iki tane (4.000) lira yerine dört tane (5.000) lira kon 
nuş (2.000) lir.alar üçten ona (1.000) liralar kırktan seksene 
100) liralar da (200) den (400) ze çıkarılmıştır. 

Dört liralık tam biletle Planda yazıh İkramiyelerin 
tamamını, iki liralık yarım biletle de bu ikramiyelerin yıı. 
rısını kazanabilirsiniz. 


