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Büyük Mizah 
MECMU ASI 

4 Birinciteşrin 
Cuma günü çıkıyor ._ ____________________________________ .._ __ ... ~ 

Çölde Bir Devriye Kolu liER SENE 
~ÜKSEDEN 
MESELE --itin h 

a d :1' .. sene talebe imUbanlar-
lzfnökulur ve niçin mektepleri. 

un randımanı bozuktur? Bu
i birinci sebebini şüphe yok 
im mekteplerde, terbiye ve mual
er •istemimizde nrıımak icap e. 
inci Bizde tedrisat hit"bir derece.. 
TeJt~ altıka esasına istinat etmez. 

P, Çocukta nltıka ve okuma isti ~Yandırmaz. Çocuğun bll
ter nı ölçmek için kullandığımız 
.e~zl bozuktur. Bu sebeple alınan 

ce de müsbet dei;:ildir. 

Dahiliye Vekili · 
DünAkşanı 

Ankaraya Gitti1 

M. Zekeriya SERTEL 

Ütkiyede, her sene nükseden 
: f ~Üzmin bir hastalık var
ff llltıhanlar ve talebenin mu. 
laakı:vetsizli~i. Her yıl sınıfta r ~lebenin çokluğu, olgun-
1 trıtıhanını verebilenlerin az- ı 
ıi~~0c.~klarının muvaffakıyeL 
~a 1 ~zerine ortayı gürültüye, 
•et~ atlelerin şikayetleri mem
ce e bir mesele halinde gün. 
u 0~e aylnrca münakaşa mev-
1)·· ur. 
b~11Yanın hiç bir memleketin

i' 
0Yle bir hadise yoktur. Hiç 
Yerde sınıfında kalan taleben ;Yahut Üniversiteye girmek 

Ye~~~ihan veremiyenlerin şi. 
h· ışitilmez. Ve yine dünya

d ıç bir yerinde imtihanlarda 
ı ... erece muvaffakıyetsizlik gö. .. ,eı. 
~ h~lde bizde bu hadiselerin 
it ~'VUnüne saik olan bir bozuk
~i ~vcut olmak lazım gelir. 
td ç~. her sene talebe imtihan.. 
i~t1 dokülür? Niçin mektepleri. 
t:irın randımanı bozuktur? Ve 
lığ her sene nükseden bu has-
a 1~ bir çaresi bulunmaz? 
r~ "Vekaleti bir kaç seneden.. 
h ll suallerin üzerindedir ve 

r a;:alığı teşhise çalışmakta. 
uht !lkat hastalığın sebepleri 

efelif ve geniş olduğu için ma
ı .... , ~imdiye kadar tedavisin~ 
~n bulunamamıştır. 

a * * tı hastalığın birinci sebebini 
rbı ŞÜphe yok mekteplerde, 
ttıa1e \'e talim sistemimizde a. 

b icap eder. Bizde ilkmek
şit aşka, ortamektep başka, lise 

· · a rııetodlarda kurulmuştur, 
~ ~· Amerikan, birinde Al
dir lrinde Fransız· sistemi ca_ 

~~İııassa liselerde tedrisat daha 
tu'I e nazaridir, kitabidir. Labo. 
ö~ı ar mesaisi ve tatbikat azdır. 
l'd~ olduğu için de kitaplar a.. 
ııı...ı_· Cocuklarda alaka uyandır. 
--'l.Clll uzaktır. Talebe alil.kadar 
lt dı~ı mevzuu öğrenmekten 

lı llqnaz. 
~ !lakta çok mühimdir. Bizde 
~at hiç bir derecesinde alaka 

ta a istinat etmez. Mektep ço_ 
<Qırı,_ alfilta ve okuma zevki u. 

"al1 ~az. Onun için de çocuk 
~Şttıaz ve imtihanda muvaffak 
~ d~ Zaten imtihan sistemL 
il~~ lJ>tidai ve geridir. Çocuğun 

t llıl ölçmek için kullandığı. 
~ crazi bozuktur. Bu sebeple 
!!!11 :tıetice müsbet değildir. 

ltıda nıevzu salahiyettarlar tara. 
u 'l'rJ. ıı tetkik edilmeli ve maarif 
ldir Ç~leyi kökünden halletme
·cıh. Unkü işin bu kısmı ihtısas 
alta· Pedagogları alakadar eder. 

tijhı {"Vekaletçe esaslı bir tetkike 
~ u~ulmas.ı ve bu mütehassıs. 
elt te 1ikirlerinden istifade edile

h ~~iye ve tedris sistemimizin 
· ır tarzda yeniden organize 

i lazımdır. 

* -li au hastalığın ikinci sebebini, 
· \'~narif Vekilimiz Hasan 

ilcıe Ucel dün akşam radyoda 
al~~ hıtaben yaptığı konuşma. 
l3u etmiştir. 

lftıtadsebep, içtimai hayatımızla 
~ ardır. Aile hayatnnız ÇO

llit d eyde ders okumasına mü. 
eeıert e:ıldir. Ziyaretçiler, kış ge.. 
tatllıd ir mangal veya soba et. 
eu~u a sohbetler. ışıksızlık, ço_ 
llıfuıi~·akşamları ders çalışmasına 
l1ttrı ır, ailelerin çoğu çocuğu. 
ltacı,;llıektebi ve dersleri ile alil
letirı ~ hdeğildir, çalışamıyan, ders. 
'ttııı-ya.1 azırlamak imkanını bula
"a.tfa. tı talebenin mektepte mu
laztn:ı.~ olamamasını tabii görmek 

ır. 

'(}~ * * 

Adana, 1 (A.A.) - Başvekil Doktor Refik Saydam buının refa
katinde Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu olduğu halde saat 13 de 
Toros ekspresiyle şehrimize gelmiş ve istasyonda Vali ve hükumet ' 
erkanı tarafından karşılanmıştır. Başvekilimiz trenin tevakkufu 
esnasında istasyonda toplanan halkla konuşmuş ve ayni trenle yol

FAİK ÖZTRAK 

larına devam etmislerdir. 
DAIIILIYE VlKILI DL~ 

ANICARAYA DÖNDÜ 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak. 

dün Vilayette, Belediyede ve 
Parti merkezinde meşgul olmuş, 
Elektrik ve Tramvay idaresine 
giderek tetkikler yapmıştır. Dün 
akşamki trenle Ankaraya hare. 
ket eden Vekil, bir muharririmi
ze şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Hemen bütün Trakyayı dola

ş:ırak, Vekalet: alakadar eden işler 
et.·afında tetkikler yaptım ve izahat 
aldım. Yurdumuzun bu güzel parça. 
sında gördilklerim beni çok memnun 
etti. Fcvkaltıde iyi intıbalarla dön
düm. Trakyada bu sene mahsul bi
raz azdır. Fakat hükumet tohum tev· 
zi etmek suretile köylilniln sıkıntısı_ 
nı izale etmiştir. Yiyecek ve içecek 
boldur. Halk, tam bir itimat içinde 
~ile, gücile meşguldür. 

Ankarada, Meclisin yaklaşan faall
yel devresi için bazı hazırlıklarda bu
lunacağız. Veklılette yeni bir teşki!At 
vücude getirmek için çalışıyoruz Bu

lngiltere Krahnın nun gayesi, memurlardı:ıı: A~mt" ran. 
dıman almak ve halkın ışlerınJ daha 

Cümhurreisimize 
Gönderdiği Telgra' 

Ankara, 1 (A.A.) - Reisicüm
hur İsmet İnönü'nün doğumlan. 
nın yıldönümü münasebetiyle, 
İngiltere Kralı Majeste Altıncı 
George tarafından kendilerine 
hararetli bir tebrik telgrafı gön.. 
derilmiş ve Milli Şefimiz de sa. 
mimi teşekkürlerini telgrafla biL 
dirmiştir. 

Afrika Harbi 
• ı:. ti? 

Hitler, Mısırın 
istilası için 

lsrar Ediyor 

Mısırdaki Filolar 
Takviye Edildi 

Londra, 1 (A.A.) - Gazetelere 
göre, İspanya Dahiliye N azırmm 
iştirakile yapılan Berlin konuş.. 
malarmda, Hitler bilhassa Mısırı i 
istila işi üzerinde ısrar .etmiştir. 
Deyli Telgraf'a göre Italyamn 
Mısıra taarruzu sırasında İngilte
re de istila edilecekti. Fakat bu is 
tila bertaraf edildi ve diğer hare
katın da önüne geçildi. Bununla 
beraber Hitlcr Mısırın istilası Ü
zerinde ısrar etmiştir. Fakat Gra
ziani'nin teşkilat yapmak için 
kaybettiği vakit, muvaffakiyet 
şanslarını azaltmıştır. İngiliz ga-

(Sonu. Sa: 2, Sü: 1) 

çabuk görmektir. 
"lstanbulda bulunduğum bir, fki 

giln içinde muhtelif işler Ozerinde 
tctltlklcr yaptım. Bu arada bilhassa, 
İstanbul tramvay ve elektrik idare
sinin bazı ihtiyaçları üzerinde durduk. 
Bunlan milmkfin olduğu kadar kısa 
bir zamanda temin için elimizden ge
len her ~eyi yapacağız:.,. 

IKTISAT VEKILI HOPADA 
Hopa, 1 (A.A.) - İktısat Vekili 

Hüsnü Çakıt, buglln Cümhuriyet va
purile buraya gelmiş Vali, Vilayet 
ParU Ba~kanı, Parti ve Halkevi, Be. 

(Sonu. Sa: 2, Sil: 7) 

r 
Askeri Vaziyet 

İngiliz He: v2cıhğı · 
Yakında Büyük Bir 
Kuvvet Kazanacak 

Hava muharebelerinin tecrü
belerinden sonra, tayyare makL 
neclliği ile bava harbi tekniğinin 
akla hayret verecek yeni terak
kiler göstereceğine muhakkak 
nazarile bakılmalıdır. Bugün 
he• ikj rakip taraf. birçok yeni 
tayyare tipleri ha:zırlamakta ve 
muazzam istihsal programlan et
rafında tecrübe ve ihtiralarla uğ.. 
ra~aktadır. 

Amerikalı mütehassıslann ver
diği malumata göre, Almanlar şu 
yenJ tayyare tiplerini hazırla
maktadırlar: 

Heinkel 116. Dört motörlü ye. 
ni bir bomba tayyaresi. Teknik 
esaslan Amerikalıların "Uçan 
Kale., tipinden kopye ed.ilml~tir, 

Dornicr 29. fkj kişilik bir harp 
(Sonu, Sa: 2, Sü: 2) 

~at1~U~cü sebebi de modern ha-
dır lcaplannda aramak lazım.. 
~ckeıı bış~rda çocuğun alfı_!casını 
ta~ hın bir modern eglence 
eu~"ardır. Sinema ve spor, ço
~e~ dersten ziyade alak.asını 
~ok t e kuvvetine maliktir~ .);lir "' 
ili ih alebe de bu yüzden :ıne~cbL 

ı;- llıal eder. t ~ 
bi~,akat bizce, işin "'apnhtan tt?r

\'c tcdrusatın . al~ıJ esasına 
(.Soll]lp sa;.,. sın- 'D""' . ~~ bı'ba.rdımana maruz katan b Ir hedefin tayyareden ı:örünüşü 

' İngilizler, Suveyşin ve Mısırın müdafaasını temin için Yakın Suka harbin bidayetindenberi, Yeni Ze!Anda, Avuıtral··a 
've Hind'.standan mütemadiyen kuvvetler getirmekteclir. Geç en hafta zarfında da asker taşryan nakliye ıemilerinden b·r 
kısmının daha bir Mısır limanına vardılir haber verilmiştir. Yukanki resimde, 1nı:il"z Kumand:ınh:;ı ile sıkı ııekild~ ış 

Roma T emaslan 

Serrano Suner, . 
Mussolini İle Bir 
Görüşme Yapı, 

3 Memleketin işbirliği 

Daha Faal Bir 

Hale Getiriliyormuş! 
Roma, 1 (A.A.) - İspanya Da. 

biliye Nazın Suner bu sabah geL 
miş, Kont Ciano tarafından kar
şılanmış ve Villa Madama'ya mi. I 
safir edilmiştir. Nazır, burada 
Kont Ciano ile on dakika görüş.
tüktcn sonra 11 de Duçe tarafın
dan kabul olunmuş ve görü'?me 
35 dakika devam etmiştir. Ziya.. 
retin iki gün sürmesi bekleniyor. 

İtalyan gazeteleri misafiri ha.. 
raretle selamlamakta ve İspanya 
ile mihver devletleri arasındaki 
dostluktan uzun uzadıya bahset
mektedir. Popolo di Roma'ya gö. 
re "İspanya, şimdilik olduğu gibi 
kalmakta, zamanında haklannı 
ileri sürmeye ve emellerini haL 
ta silahla da tahakkuk ettirmeye 
hazır bir halde Avrupa ve dünya
da bütün olan bitenleri devamlı 
bir teyakkuz ve dikkatle takip 
etmektedir. 

Berlinde başlamış olan gö. 
rüşmeler, Romada nihayete ere. 
cektir. Suner'in Duçe ve Kont 

(Sonu. Sa: 2. Sü: 3) 

Ribbentrop 
Moskovaya 

Gitmedi 
Berlin, Moskovanın 
Alacağı Vaziyetten 
Endişe Duyuyor 

Londra, 1 (A.A.) - Ribben
trop'un Moskovaya gittiği haberi 
Berlinden ne teyit, ne de tekzip 
edilriıektedir. Fakat Alınan radyo 
su Kont Ciano ile Suner Berlin
den ayrıldıkları zaman Yon Rib
bentrop Berlinde olmadığı için 
kendılerile vedalaşamadığını kay 
detmi~tir. Bu formülün Von Rib. 
bentrop'un Moskovaya hareket 
ettiğine herkesi inandıran tah
minler tevlidine matuf olduğu an 
!aşılmaktadır. İhtimal Almanya
da üç taraflı paktın ~ovyetler nez 
dindeki aksülamellerinden endişe 
edilmekte ve bunun için Von Rib 
bentrop'un Sovyet itimatsızlığını 
izale etmek ve belki de pazarlık 
yapmak üzere tayyare ile Mosko. 
vaya gitmiş olması vaziyete uy
gun düşmektedir. Almanya için 
Moloto!u Berlini ziyarete ikna 
etmek elbette daha uygun düşer
di. Fakat Almanya her türlü a.. 
vansta bulunmtya amadedir. 

TEKZİP EDİLİYOR 
Berlln, 1 (A.A.) - Stefant Ajansı 

bilcllrlyor: Hariciye Nazın Von Rib
'.)entrop'un Moskovaya hareket etUğl 
hakkında bazı yabancı ıazeteler ta
rafından neşredilen haber salAhiyetll 
kaynaktan tekzip ve biUıkls Von Rib. 
bentrop'un kısa bir istirahat için Ber
lin civarında bir mevkide olduğu be
y:ın edilmektedir. 

birliği yapan Arap alaylarından birinin çöl devriye kolunu görüyoruz .. 

İngilterenin Vaşington Büyük 
Elçisi Lothian 

Almany da ·r 
Çok Hedefler 
Tahrip Edildi 

lngiliz Bombardıman 

Filoları Büyük Bir 

Faaliyet Gösterdiler 
Londra, 1 (A.A.) - Hava Ne

zaretinin tebliği: 
"Dün· gece hava filolarımız 

Berliıı mıntakasındaki askeri he. 
defler üzerine devamlı iaarruz. 
larda bulunmuşlardır. Başka filo
larımız Leune ve Hanovre'de peL 
rol tasfiyehanelerini, Roter jam, 
Rotenburg'da tayyare fabrikası. 
nı, Magdeburg yakınında bir mü· 
himmat fabrikasını, Breme, Eh. 
rang, Osnabruck, Manneheim ve 
Brükselde Marşandiz garlarını 
ve demiryolu münakalelerini, 
Cuxhaven ve Amsterdam'da dok. 
lan, üstende, Dukerque, Calis 
ve Boulogne ve Le Havre liman
lannı ve muhtelif düşman tayya. 
re ve meydanlarını bombardıman 
etmişlerdir. Bu harekat esnasın
da bir bombardıman tayyaresi 
deniz üzerinde bir düşman tay
yaresi düşürmüştür. Donanma 
tayyarelerimizle birlikte hare. 
katta bulunan sahil müdafaa tay_ 
yarelerimiz Rotterdam ve Vlaar
dingen'de doklan ve petrol depo. 
lannı, Ostende'de seyrisefaini ve 
iaşe tesisatını bombardıman et
miş ve Hamstede hava meydanı. 
nın bir petrol deposuna ateş ver
mislerdir. 

'İ'ayyarelerim.izden beş tanesi 
kayıptır.,. 

BERLİNDE ALARM 
Nevyork, 1 (A.A.) - "Rcuter,, Al. 

man payitahtından alınan haberlere 
göre, İngiliz tayyareleri 30 EylQl ak
~amı Berlir: halkını beş saat sığınak
larda kalmak mecburiyetinde bırak

mıştır. Bu suretle harbin başından. 
beri Bertin en uzun al~rma maruz 

(Sonu. Sa: 2 ""U: 5 ) 

Elazığ - lran Hattının 
ilk Kısmı Y apıhyor 
Ankara, 1 (TAN) - ElaZl_ğdan 

Kavakcur ve Muş istikametivle 
Irana gidecek olan demir yolunun 
ilk kısım inşaatı önümüzdPki 
günlerde ihale olunacaktır. Bu 
kısım insaat beş milyon liraya 
baliğ olac_aktır. 

Jaıı(lnyanın Ilerlin büyük c:çisi 
S. Kurusu 

·Çina Yfjrd~m 
• • • 
açın · ırm~~~ya 

• 
Y ob.1 Açıhyor , ______ _ 
Amerikanın Bu işte 

lngiltereye Yardım 

Edeceği Anlaşılıyor 
Londra, 1 (A.A.) - Rôyter'e 

göre, Japonya ile Çin arasında 
bir anlaşma yapılmasını temin i. 
çin kapatılan Birmanya yolunun 
açılması ve bu yol ile Çine yeni. 
den silah sevkiyatı yapılması 
muhtemeldir. 
Vaşington 'un da bu işe müzahe

ret edeceği anlaşılıyor. M. Hull, 
bu yolda sorulan bır suale ceva. 
ben Birleşik Amerika hükumeti. 
nin vaziyetinde bir tebeddül mev 
cut olmadığını ve temmuz ayın. 
da bu hükümetin yolun kap3n. 
masına muhalif bulunmuş oldu
ğunu söylemiştir. 

Melboume, ı (A,A.) - Reuter: 
Avustralyc. Başvekili Menzles, mik
tarını İffa etmediği Avustralva hava 
filolarınu., Slr,.gapur da dahiİ olmak 
nzcıe' İngiliz Malezyasına gonderll
mlş olduğunı. bildirmiştir, 

Menz:ies'in llAve ettiğine gl5re. A
(Sonu. Sa: 2. Sü: 6) 

/\merikada 

Bn9iliere i 
..,am ~ü~ahe ~t 

• L(] 

Esten·yor 

Hull, Ü~ler Pakt• 

Etra·fmda lngiliz 

Sefiri İle Görüştü 
Vaşington, 1 (A.A.) - Ame. 

rika Harıcıye Nazırı Cordell Hull, 
dün İngiltere püyük elçisi Lord 

ıl Lothian'la görüşmüştür. Bu mu. 
1 lakatta, Berlinde mihver devletle 

rile Japonya arasında akdedilen 
ü~ taraflı paktın bahis nıevzuu 
oldu~u bilinmektedir. Konuwın. 
ya Avustralya sefiri de ıştirak et. 
miştir. 

Cenubi Amerikaya mensup ilk 
askeri grup, mü.iafaa tertibatmı 
konuşmak üzere Vaşington'a gc.1-
miştir. Amerika Erkfınıharbiye 
reisi General Marşa) bu ziyaret n 
garp nısıf küresinin emniyet:ni 
korumak hususunda daha sıkı tır 
işbirliği temin edeceğini .soyle. 
miştir. General Marşal, Birle ık 
Amerika Harbiye ve Bahriye na
zırlarının Bermudes adalarındaki 
Amerikan üsleri için planlar ter. 
tip etmekte olduklarını da beyan 
eylemiştir. 
INGILTEREYE YARDDI İÇİN 

Japon - Amerikan ticari münase· 
batı hakkında tetkikatta bulunmak ün 
re Japonyaya gitmiş olan General 
Yorn Oryan avdet etmitşir. General 
İngiltereye yardımda bulunmayı tav
siye etmektedir. Amerikan tayyare 
kuvvetlerinin mühim bir kısmmın iyi 
antreneman görmüş pilotları ile birlik
te ve buna ilaveten hafif kruvazörle. 
rin, destroyerlerin ve denizaltı gemi. 
lerinin derhal İngiltereye gönderilme
si lüzumundan bahsetmiştir. Böyle bir 
harekete manialar çıkarmakla Ameri
kan milleti, bilmiyerek kendi mahvına 
çalıımaktadır. İnıtiltere harbi kaybede 
cek olursa, Almanlar Birleşik Ameri. 
kaya hücum etmekte gecikmlycc;ekler
dir. 
İNGfLfZ GAZETELERİ~OE 
Londra, 1 (A.A,) - Reuter AjanSJ• 

(Sonu. Sa: 2. Sü: 7\ 

Göztepe Ormanında 
Dün Akşam Büyük 
Bir Y arigın Çıktı 

Simav da da Bir Yangında 79 Ev Yandı 
Dün akşam saat 19 da Çubuklu selriıekte devam etmiş ve yangn 

uzerindeki Göztepe ormanların- maalesef sabaha kadar söndürü. 
dan yangın çıkmıştır. İstinye it- lemiyerek ormanın en mühim k 
faiyesi derhal hadise mahalline sımlan yanmıştır. 
koşarak tertibat almış ise de az Yan~ın neden cıktı~ı tahkiı. 
7.amanda ateş bir ha_yli .1'?enisle- edilmektedir. 
miştir.Bir müddet sonra Usküdar SİMAVDAKİ y ANGIN 
itfaiyesinden de yardımcı kuv. Uşrur. 1 <TAN Muhabirinden-
vetler gönderildiği ve civar halk Simav'da Kuyuba$1 mahallesindt 
tarafından da yardımlar yapıldığı dün saat 16 da bir van~n cıkmtş. 
halde ormnrun sık olması vüzün. tır. Yanınn. bir kadının lokma y;, 
den vangının önüne geçilememiş oarken ihtivatsızlıJ?ı vüzünder 
ve ateş ormanın mühim bir kıs- cıkmıs ve kısA bir r.amanda ~e 
mını istila eylemiştir. $ehrin he- nişliyerek bütün k.Asabayı tehdi 
men her tarafından görülen alev eder bir vazivet alm1~1,. 
sütunları geç vakte ka?S! yük- ı ·::>-·· ,.. -, 



• 

.,.İ .S .Ti K LAL .u G.R UN D A·t .: 
YAZAN: iSMAIL HAKKI BAŞAK 

- 70 - !ay Sevki Bey kumandasında bulu
nan kuvveUerlıniz, biz.i düşman zan. 

Ve l)Omn bu malumat, benim di- nelınişler. ve kasabanın gerisindeki 
n ı;ımı bilsbutün karıştırıyordu. Di. onnanlıga çekılmişler. Biz ise, dört 
I.n er Beyden, Kuşçubaşı hakkındaki nalla, ve hem sağ, hem sol cenahla
hukumlerinin hangi dernile müstenit rımızda emniyet tertlbatı almış ola
hulund:.ığunu öğrenmek istedim. Fa- rak kasabaya doğru ilerliyorduk. 

t onun bu sualıme verdiği ce~·ap- Kasabayı hemen hemen bombo:ı 
ı. r, hayli kaçamaklı ıdi. Halbuki oen, bulouk. Halk ta ormanlarıı çekilmiş
he!(> Kuşçubaşının menfi bir hareke- ti. Yollarda tektük ihtiyara rastlı.. 
te kalkışacağına, büsbütün ihtimal yorduk. Onlar, bizim Tlırk olduğu
\ eremiyordum. 

1 
:nuıu öğrenince, sevinçlerinden• de-

0 zaman, e ki Ziraat Vekili mer- liye döndüler. Biz oradı:ı, düşmanın 
hum Sobri Bey, Posta, Telgraf U. Türk köylerini yakmakta bulundu
IT'Um müdüruydi.ı: Kendisini arayıp funu duymuştuk. Ona bir an evvel 
buldum. Fakııt maalese!, ondan da kavuşmak ve hesaplıışmak için sabır. 
f zıa malumat edinemedim. Zaten, sızlıınıyorduk. İlk işimiz, o ihtiyarla
!; na mıılümat verebilecek vaziyette r rı, ormana göndermek ve Şevki Be
olsaydı bile, isteğimi telefonla yerine yl aratmıık oldu. Zaten Şevkl Bey 

e ırmcsl müşki.ıldü. F~kat ondan, de hakikati anlamakta gecikmemiş, 
kadıışların vaziyetlerini sordum. Çok geçmeden, onunla bululituk. O 

V rdıği müsbet cevaplar, beni ol- bizi, biz de onu tenvir ettik. O zn
dukça mute elli etli. mana kadar arkamızdan gelen İbra.. 

.Kayaşta bize, kuvvei seyyıırenin him Bey (eski Bilecik mebusu, ve 
'uç.ıncü u\•ari fırkası,, olacağı bil- !'ırka kumandanı) ku\\ etleri de bize 
d ıicU, Biz, Kayıış ve civarındaki yet!ı;mlşti. Ve derhal harekete geçtik. 
m ıtenddit koylere yerle tık. Fırka Ahı dagındıı, di.ışmanın oldukça kuv
teskilAtını tamamladık. Bu işler bi- vetil bir süvari dümdarınrı yetiştik. 
tınce bize beklemek düşüyordu. Yeni Ve derhal hlicuma geçtik. Fakat düş
b r emir almaJc için, en az birkac gün marı müsrıdemeyi kabul etmedi. Ve 
be'cliyeceğımlz de muhakkak gibi gö. Iircıra ba§ladı. Rlcat halinde bulun
r .nuyordu. Bu müddet zarfında, bur- duğu anlaşılan düşman, köyleri yaka 
numuzun dibindeki Ankarayı uyaret yaka kaçıyordu. Ve biz, yanan klSy
<'dip donmek işten bile değildi, Ve ler, tarlolnr içinden geçerek, ona 
bu zıynreti yapmakta da bir mahzur kavu~mıya çabalıyorduk. Nıhayet ye
gormuyordum. Zaten, duyduğum me- tiştlğimiz duşmana, butiln kuvvetl
rak, bu ziyaret arzusunu, önüne geçi· mizle saldırdık. Ve müthi~ bir bo
lemıyeceıc kadar kuvvetlendiriyordu. guşma netkesinde düşman, Boğazköy 
N tekim, Jırka teşkilAtı tamamlanır istiKametinde ricale ba:ıladı. 
t mamlanmaz, yanıma birkaç süvari Biz inegöle girdiğimiz zaman. Maz
ala-ak Ankaraya geçtim. Orada. "Kör lum Bey adında birisinin boş buldu
A 'ı,, namile maruf olan Ali İj'ısan ğ:.ı hükümet sandalyasına kuruldu-
.evle görüştüm. Ve ondan kafi dere- gunu ve halktan tir hayli iane top. 

ccdf' malümat edinerek Knyaşa dön_ ladıgını duyduk. İbrahim Bey, bu 
dum. Bereket ki, Ankarada fazla habere fena halde sinirlenmişti, Der
eC'ıkmemişim. Çünkü ben Kayaşa hal emir verdi: 

doner dönmez emir aldık: Fırka ha- "- Bu adamı yakalayın. Dlvanı
Iıne giren kuvvetlerimiz, Ankara ve hıp·p kurulsun. Süratle bir karar ve-
c. varında bir tarama yapacaktı. rilsin!., 
Bız h!ıdi esiz geçen bu taramayı Tam o sırada, bir jandarma çavu. 

Y• ptıktnn sonra, tekrar eski mevzile- su ellme bir kılğıt verdi: Kfığıt, Maz
n ize dondUk. Ve bir günlük istira- lum Beyden geliyordu. Meğer, Maz

h ı: müteakıp İnönüne hareket için lüm, merhum muharrir Ahmet Rasi
ye,! bir emir aldık. Eskişehire yak- min oğlu imiş, Bana: 
l tığımız sırada, bize, trenin o istas. "- Ben, diyordu; jandarmıı daire. 
vo da durmıyacağını bildirdiler ve sinde mevku!um. İbrahim Bey beni 
~ ı>rlerinılzden ayrılmamamızı söyledi- tanıyamadı, Eger zamanında imda
ler. Fakat Eskişehir istasyonunda dıma yetişmez.sen, ne haysiyetim, ne 
!ren durunca ve ben istasyonda !ela- f;ereflm, ne hayatım kalacak. MUthiş 

et arkadaşım Dayı Mesudu görün- bir yanlı!:lı-ğa kurbon gideceğim!,. 
ce, dayanamadım, indim: O beş dakl- Ben Mazlüm Rasim!, iyi tanıyor
k içınde, onunla kimbilir kaçıncı dum. O, ipsiz Recep meseleleri sıra
defr. kavuşmuş, öpüşmüş ve vedala~. larında evvel! Kendire kaymakamlı. 
mış olduk. Zavallı Dayı, o gün çok ğına ve havalisi kumandanlığına ta-
huzunlil idi . Ondan, bu teessürünün yin olunmuştu. (DEVAMI VAR) 
sebebini sordum: 

••- Canım, dedi, daha ne olsun? 
Dııııman kapımızın önüne gelmiş, biz 
hAli elblrligi edemedik. Kimsenin 
ktın.seye itimadı 'ok. BUtün arkadas
lar birbirinden çekiniyor: Allah en
camımızı bayır etsin!., dedi. 

Trenimiz Bozöyüğe varınca, indik. 
O sırada Miralay İsmet Bey (Milll 
Şefimiz) ve Erk;ınıharbiyesi de, o is
Uısyonda duran bir vagonda bulunu
~ .:>rdu. Bizi o gece, Bozöyük hanlan
na yerleşllrdıler. Ertesi gün de taar
ruz emri verdiler. İsmet Bey (Milll 
Se.f) bizi teftişten geçirdi. Ve der
hal harekete ge~Uk. Ben,· bölüiümle 
pı dar mevkiindeydim. Pazarcığa 

'ardığunız zaman öğrendik ki, Mira-

Afrika Harbi 
(Başı 1 incide) 

ıetesi, İngiliz donanmasınrn ha
kimiyetini de tebarüz ettiriyor ve 
Mareşal Graziani'nin adım başın.. 
da güçlüklerle karşılaşacağını ila
'Ve ediyor. 

Times, Mısıra karşı yapılacak 
harbin kati mahiyette olacağım 
anlatarak "Mısırın müdafaası i. 
cın bugün alınmış olan tedbirler. 
le iktifa etmemek lazım gelir,, 
ciiyor. 
MISIRDAKİ KUVVETLER 
Londra, 1 (A.A.) - Londranın iyi 

bır lı:aynaiından öirenildiğ:ine göre, 
Mısırdaki filoların cerek kadrosu ıe
rekse miktarı bir İtalyan ileri hareke
tınin bclı:Jenmc~i dolayısiyle takviye e. 
dılmiştir. 

Öyle zannediliyor ki, Gruiani'nin 
Mısırm iııcali hakkındaki ilk taarruz 
pliru Sidi Barrani $ahil yolundan de
gıl, çöl üzerinden ilerlemeyi istihdaf 
eylemekte idi. Fakat 1nciliz dcvriyele
ınin faaliyeti üzerine İtalyan Generali 
ahili takip mecburiyetinde kalmıştır. 

lTALYAN TEBLİGİ 
İtalyada bir mahal, 1 (A.A.) - 116 

~maralı İtalyan tebli&i: ·-----Si mali Afnlcıda , düıman tayyare-
le ı '?azı hucumlarda bulunmuıtur. 
Tobruk'da, atılan bir kaç bomba, bazı 
afif hasarı ve bir kişinin yaralanma-
ını mucip olmuştur. Donanma hava 

:ıafi bataryaları bir düsman tayyaresi 
uşurmüştur. Duşmanın Blenheim ti. 
ınde bir tayyaresi diışüriılmtiştür. 
Dunltü tebliide tayyarelerimizden 

ıri tarafından atılan bir torpilin ita. 
t ettiği muharebe ~emisinin takip 

ttği yol uzerinde yapılan bir kaç ke
f uçuşunda, denizde geniş mazot le
elen muşahadc olunmuştur. 

SURİYEDE VAZİYET 
Kahire, 1 (A.A.) - Reuter: Şı:ırk 

P Ajansına Beyruttan gelen ha.. 
e :ere nazaran, İtalyan miltareke 

misyonu, Orta Şarkta ikamet et
te ıken harbin başlangıcında bu

t harici edılen Almon ve İtalynn
n tekrar Sudyeye dönerek eski 
ıne başlamalarını Fransız ma. 

-rl rından istemisür. 
Ş rk Ajansı, bu kimselerin toğu
n harpten evvel propaganda me
ru olduklıırına ışaret etmektedir, 
1utareke komisyonunun, harp baş

ı zamıın Surlyedc enterne cdılen 
yan "e Almanların iÖrdilklc.ri 
ı ve ıiyandan dolayı tazmin edil_ 

el ını de talep ettlih zannolunmak-

BUGUNKU PROGRAM 
1,3 O Proırranı 
1.U Müzik (PL) 
ı.oo Haberin 
8, I o v-eı. listesi 
S,20 Mu~ik (PL) 

• 12,JO Proıram 
J 2,33 Şarkılar 
ıZ,SQ Haberler 
13,0S Şarkılar 
13,20 Crlı.utra 

• ıs.O<> Proıı::ram 

18,03 Cubınd (Pi.) 

ıS,30 Konuıma 

ıt.4S Konuınuı 

19,IS Çocuk mnziği 
19,30 Haberler 
19,45 Su 
20,15 Radyo careteai 
20.4$ Şarkılar 
21,lll Konuıma 
.aı ,z~ Kon•eT 
21,45 RiyaMticurnhur 

bandoeu 
22,30 Haberler 
U,45 Dans milzifi 
23,25 Kapantt 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

tayyaresi. Yapılışı hakkında ma
lümat yoktur. 

Focke = Wulf 187. Bu da iki 
kişilik bir harp tayyaresi. Fevka
Uide büyük bir yükselme kabili. 
yeti olacak, iki dakikadan az bir 
mtiddet zarfında 2200 metre irU
faa çıkııbilecekUr. 

Focke = Wulf 198. Bu dıı pilot 
ve nİ.33Jlcısına fevkalade iyi bir 
ruyet imk!ınını veren bir harp 
trıyyaresidir. 

Bu yeni Alman tayyare tipleri 
ve diğer Alınan tayyare istihsa
I!ıt. hakkında birçok faydalı tek.. 
nık malümatın elde edildiği söy
leniyor. Fakat bu husu~ta fnzla 
tafs!Hlt vermek mümkün değildir. 

* İngiliz ve Amerikan yeni tay-
yare produkslyonuna gelince; mü.. 
tehassıslar ve tayyarecilik mec
muaları bu hwmsta pek ziyade 
ketüm davranmak mecburiyetin
dedirler. Birçok yeni bomba ve 
harp tayyare tıplerinden mürck_ 
kep bir "gizil liste,. nin tertip e• 
dildiğt söyleniyor. Amerikalı bir 
tayyarecilik mutehassısı şu ma
lümatı veriyor: 

"Yeni Anglo • Amerikan hava 
makineleri, Alman modellerine, 
her bakımdan ustiln olacaklardır. 
Diğer rekorlardan maada, istlh
salltta stlrat rekorunu da kırdık: 
Yeni Anglo • Amerjkan model. 
leri, Alman modellerinden evvcl 
~kmal edilecek ve derhal hizmete 
alınabilecektir,,. 

Netice iUbarile ve R. A. F. u
mumi karargahında htıkim kano. 
ate göre Almanlar, eon hava ta
aarruzlarında ugradıkları ağır 
zayiata rağm,.n, sayı bakımından 
Ustunlüklerlni henüz elden kaçır. 
mamışlardır. İngiliz hı:ıva kuvvet
leri, şu önümüzdeki birkaç harta 
içinde, şimdiye kadar görülme. 
miş bır kuvvet ve mükemmeliyet 
kazanacaktır. 

İtalyanlar ayni zamanda yalnız 1-
tslyan komi!!'yonunun murakabesi al
tında Beyrutta İtalyanca bir gazete. 
nln neıredilmesini ve Suriye gazete
lerinde Alman ve İtalyan resmi teb
liglerinin intip.nnın teminini, Alman 
ve Fasist gençlik teşekküllerinin Su
rıye ve Lübnandn tekrar faaliyete geç 
melerlnl ve ltalyan komlyonunıfn ta.. 
lebi vukuunda bu te~ekküllerden ye
nilerinin kunılmasına müsaade edil-

Muallim ve 
Talebe:~re 

Tavsiyeler 
Bütlin orta tedrisat müessese1erinde 

dün derslere merasimle başlanmı~tır. 
Mektep mildurleri ve baş öğretmen. 
ler, muallimlere Maarif Vekilinin 
gonderdıgi bir tomlmi tebliğ etmiş
tir. Bu U.mlmde Vekil; mua!Umlcr
clen Azami gayret istemekte, sabırlı, 
ciddi ve şefkatli olmalarını tavsiye e.. 
derek her veçhile talebeye nilmune 
olmalarını:. ehemmiyet vermelerini bil 
dlrmektedır. Her dersin kitabı mev
cut olduğu için, derslerin talebelere 
not ettirilmemesi tavsiye edilmek
tedir. 

Saııt 8 de ilk dersi veren öğret
nıe:ıler, Vekilin talebeye gönderdiği 
mesajı okumuşlardır. Vekil mesnjın
da, talebeye muvaffakıyet dilemekte 
mur.taıaman ve gilnü gilnüne dersle
rınc ve vazifelerlrıe çalışmanın ihmal 
edilmemesini tavsiye etmekte ve bü
yüklerine hürmet etmiyenlerin Türk 
olmadığını bildirmektedir 

Vekllln mesajı okunduktan sonra, 
ö.:retmenler, talebeden söz istemişler 
ve talebeler derslerine çalışacaklarına. 
biivüklere hürmet edeceklerine nnd 
icmişlerdir. ----a----
Spor: 

Yugoslav ve Yunan 

Takamları Geliyor 
Balkan oyunlanna iştirak edecek 

Yunan ve Yugoslav milli takınılan, 
yarın sabah trenle şehrimize gele
cektir. Atletler Suadiye otelinde, L 
dareciler de Parkotelde misafir edi
lecektir. Yunan takımı 32 atlet. beş 
idareci, iki mnsör, bir antrenörden 
mürekkeptir. Ayrıca beş gazeteci de 
kafıleye refakat etmektedir. Gelen 
atieUerln içinde Mantlkas, Sillas, Pa. 
lamiotis, Stratakos gibi kıymetli at
letler vardır. 
CEMİL TANER DE GELDİ - Bal

i!:41r> oyunlarını açacak olan Beden 
Terbiyesi Genel Direktörü General 
Cemil Taner dün aktıam şehrimize 

gelrnişür. 

Valiler Arasında 
Ankara, 1 (TAN) - Dahiliye Ve

ktıleti, mahalll idareler umum müdü. 
rü Rüknettin Zonguldak valiliğine 
tayin edilecektir. Zonguldak valisi, 
Ordu valillğine nakledilecek ve Vektı
let mahalli idareler umum müdürlü. 
ğüne Ankara Belediyesi reis muavin
lerinden Rauf tayin olunacaktır. 

Antakyada Pasif Korunma 
Tecrübesi 

Antakya, 1 ( A.A.) - Dün ıehri
mizde elli dakika süren bir pasif ko
runma denemesi yapılmış ve belediye. 
nin yeni getirdiği canavar düdüiü sa
at 17 de alarm işaretini vermesini müte 
aktp üç dakika içinde bütün şehir hal
kı sığınaklara girmiııtir. Deneme tam 
bir muvaffakıyetle sona ermiş ve tay
yare hücumlarına karşı vazife almıı; o
lan gençlik teşkilatı fevkalade bir in
tizam içinde ödevlerini yapnuş1ardır. 
mslsa. 

Roma Temasları 
(Başı 1 incide) 

Ciano ile yapacağı görüşmelerin, 
yeni kararlara varmamakla be
raber, üç memleket arasındaki 
işbirliğini gittikçe daha f!:tal bir 
vaziyete getirmeye yarayacağı 
şüphesizdir:,, 

Jurnale Italfa gazetesi de şun. 
tarı yazıyor: 

"Misakın hedefi, Avrupa ve 
Afrikada yeni nizam tesis etmek 
için yapılan hazırlıklann muvaf. 
fakiyetle tetcvvüç etmesine şa
hit olmaktır. 

"Kont Ciano, Von Ribbentrop, 
Mare~al Keitel ve Serrano Suner 
arasır.da yapılmış olan son mü. 
zakereler, bu üç devletin planla. 
rının ve emellerinin tamaınile ta
rifine müteallik olmuştur. Serra. 
no Suner'in Duçe ile görüşmek 
üzere Romayı ziyareti gayesi, 
Akdeniz devletleri olan İtalya ve 
İspanya arasındaki münasebet
lerde son noktalan vuzuhla orta. 
ya atmaktır.,. 

LONDRADAKİ KANAAT 
Londra, 1 (A.A.) - Reuter Ajan

~ının diplomatik muharriri yazıyor: 
Italyan gaıetelerJ ve radyolrırı Sun
ner'in Romııyı ıdyaretl hakkında müt. 
hiş şayJalnr ortaya atmışlardır. Haki
katte bu, önümüzdeki 24 saat zarfın
da duoyaya muazzam bir diplomatik 
sürpriz yayılacağı hissini vermek için 
vak\ fışik{U- bir tcşebbilstilr. 

Haydi Sunner'in Romada hakikaten 
her hangi bir hususi anlasma imza e
dıp etmlyeceği tahminlere yol açabi. 
lccek bir ~ey olsun, fakat yeni üç ta
ratıı pakta iltihakı hakkında bir an
lasma imza etmiyeceği çok muhte
meldir. İ p;ınyanın Amerika aleyhine 
bu kadar açık bir surette müteveccih 
olan bir vesikaya istirak etmesi pek 
gayri muhtemel görünüyor. 

En mühim Alman gnzetelerlnden 
bl:i, Roma görüşmelerinin Akdeniz 
m~{'lcledııe ve bilhassa Cebelitarık 

ve Şımal Afrlkasına taallCılt edeceği.. 
ni ihsas etmektedir. 

• Madrlt, 1 (A.A,) - İspanya bug(ln, 
"Caudillo gilnil,, nü kutlamaktadır. 
General Franco, l '1 e rinlevvel 1936 
da resmen İspanya devleti reisliğine 
tayin olunmuştu. 

iTAJ.,YANLAR BİR İSPANYOL 
GEMİSİNİ BATIRDILAR 

Londra, l (A.A.) - SalAhlyettar 
knynaktan öğrenildiltine ~öre, 4291 

TA~ 

Macarlar Serbest 
Dövizle Demir ve 
Çivi Verecekler 

İtalyanlar 

Bakırlarımızı 

Geri Verdiler 

2. ıo - 940 ~ 

HER 
NÜKS ~e 

l' rkı 

ME E 1~ 
(Başı 1 incid 

7~0 
istinat ettirilmesidir. Dün} 15 ° Sakarya vapuru Mersine giderken, her tarafında diğer içtim 0 

içinde bulunan 900 ton bakır İtalyan- bepler mevcuttur. Fransad 
laı tarafından müsadere edilmi3ti. Bulgaristanda da fakir i "' ........ 
Hükılmetimizin, bunlann iadesi için 

B• d de S b t D •• • 1 M 1 1 t• 1 yaptığı teşebbüs neticelenmiş ve t- çocuğu evinde müstak'l bir 
iZ en er es OVIZ e a S ıyor ar talya hükumeti bakırlarımızı iade et.. ma odasına sahip değildir. 

:ni~1ir. larda da spor ve sinema ,. 
Türkiye - Macaristan arasında yeni bir ticaret anlaşması yap. Mersine gitmekte olan Dumlupınar Medeni hayatın cazibesi oral ........ . 

mak için hazırlıklara başlanmıştır. Macarlar bir çok maddelerimizi vapuru Leros'a uğrıyarak, bu bakır- daha ,geniştir Buna roğmeJ1 ·a 
serbest dövizle almıya talip olmuşlardır. Ayni zamanda piyasanın !arı almı~tır. Bakırlar Mersine gö. larda mekteplerin tam rand !IQrl 
muhtaç olduğu demir, makine, ziraat aletleri, çivi gibi mallan da ti.ırülmektedir. verdiğini görüyoruz. 
aynı şartlarla satmak arzusundadırlar. M"t f .k . o halde herc:evden evvel Üs 

l Halbuki mevcut ticaret anlasması, U e errı • tebi. tedris sistemini. ve t 
Pi'-·asada : 'kliring esaslarına istinat etmektedir., 8 1 d. d F k 1 k 1 heyetini ıslah l:ızımdır. r Q 

"' Yeni bir ticaret anlaşmaı;ı yaparak, e e ıye e 1 ara 1 ZQı 
• • • Tuna nehri dol)mııdan, Macaristanla B • J. 

Kıbrıt Fıyatları a:amızdakı. uc:ri munasebetıerı gc- ı·dd. Ede Adam acve!ul, d af'J la 
nısıetmek _ımkanları aranmaktadır. ıa n :f ... 

10 Para Arttı iHRACATIMIZ <Başı 1 ıncıd defle 
Diin limnımızdan muhtelif memle. Dili"' Hrıs:ın io:minde bir ihtiyar ll'dlyc heyetleri. Etib:ır:ık, Mursı kta, 

Kibrit fiyatları dilnden itibaren on 
para yükselmiştir. Fiyatların artma
sındaki sebep, §U suretle izah ediL 
mektedir:Kibrlt inhisarı 930 senesı Ha 
ziranında hükQmete 10 milyon altın 
dolarlık istikrazda bulunmuştu, Her 
altı ayda bir 407,302 dolarlık bono
larla tediye edilen bu istikraz dola
yıslle Maliye Vektıleti üç ayda bir 
dolann vaziyetini tetkik etmektedtr. 
SQn zamanlarda dolar yükseldiği i. 
ı;ln, şirket te fiyatlara 10 para zam 
yapmıştır. 

Zam dolayısile diln, klbrlt satan 
bıiyilerden beyannameler alınmış, el
lerindeki miktar tesblt edilmiştir. 
MANİFATURA FİYATLARI 

Ticaret Vekaletinin manifatura fiyat
larım ilan ettiğini yazmıştık. Ticaret 
müdilrlüğünden verilen maluamata 
göre:, dünden itibaren bu fiyatların 
tatbikine baı;ılanmış, Fiyatları l\fora_ 
kabe memurları, ona göre kontrol 
yapmıı;ılardır. 

Terfi Edece){ Hakimler 
Listesi 

Ankara, 1 (TAN) - Adliye VekA
leti. terfi müddetlerini tamamlıyan 
ve htlkim sınıfına mensup olanların 
listesini hazırlamış ve bugün neşret.. 
miştir. Listede ismi olmıyıınlar, ken
dilerini ter.fie şayan görürlerse, iti
razlarını bir ay içinde ayırma mec.. 
lisine bildireceklerdir. 

.Köy İhtilaflan 
Ankara, (TAN) - Köylüler ._ 

rasında sık sık köy sınırları dolayı.. 
sile ihtiltınar çıkmaktadır. Dahiliye 
Vekaleti bu sınır ihtililflannı kökün
den halletmiye karar vermi~ ve bu 
hususta alınacak tedbirlerle yapıla
cak muameleleri vilayetlere bildir. 
miştir. 

Adanada Bir Cinayet 
Adananın Günesli mahallesinin mü 

messili Abdilrrahmana ait koza tar
lasında kokmuş ve kurtlanmış bir 
ce'<et bulunmu'<tur. Cesedin boynun. 
da bir ip bağlıdır. Hüviyeti tesbit e
dilemiyen ölünün, bir cinayet kurba. 
nı olması ihtimali gözönüne alınmış 

ve Adana müddeiumumiliği tahkika
ta başlamı:itır. 

K·ıs ·A ·HABERLER 
ÇEKOSLOV AK.YADA: 

e Londra, l (A.A.) - Churchin, K\'aih 
anlaımaaının ikinci yıldönUmil milnaaebetlle 
radyoda Celtoslovak milletine hitaben ne~ret• 
tifi husuat bir meujdil Çckoalonk mitlctinlo 
Avrupa ban11 nefirıe olarak katlandıft feci 
fedılı:1rlık ubebllo .Milnih anlaımaaı tarihinin 
bUtiln dilnya t•rdrrıdan daima batırlan .. caiı
m kaydeımiıtir. 

MACARİSTANDA: 
• Budıpeıte, l (A.A.) - D. K B.: 

Yeni bir kararn•me, Macar telıaııaın111 oklu 
baç, samell ha~ •• buna benırer fe~lrklillere 
ua olmııarrnı meneden bir kararnunıyi ıtt· 
n7 !emektedir. 

BALKANLARDA: 
e Roma, l (A.A.) - D. N. B.: Balkan

Jan baıtanbaıa katedecek olan bir auıo 

ıtradc - ctomobil yolunun • ln1ası takarrOr 
etruiıtir. Ba yolu bir Jtaly&A • Rumen ... e 
bir ltal7an - Yuıoslu ıirketl inıa edecek
tir, Yol Tam Senrin'den Türen .ıehrine ti· 
decektir. 

iTALYADA: 
e Roma, ı (A.A.) - Zeythı7aiilc- tere· 

yafınm Jtalya,..da bucilnden itibaren nıika· 
ıra tlbi olduıfu resmen bildirilmi5tir. 

ROMANYADA: 
e Nicoaia, ı (A.A.) - 'llerlinia t~lkı 

Qıerlne Rumen hOkdmeti .abık Polonya Ha
riciye Narırı Beclt'e Kıbrıs adaaına sitmclt 
fi•ere mOsaade vermemiştir, 

iNGILTEREDE: -e Londra, ı (A.A.) - Reuter: lcindt 
bulundufumuz mali senenin ilk ıltt ayı ur
fında Inııilterenin idi muarif filllı l milyar 
610,135,776 aterlin llrur ıribi mnauam btr 
rakam• balii olmuıtur. Geçm ltnenhı aynı 

devresinde, yaınu bit' aylık bırp mllddetl d•· 
hil olmal: ilzere bu muulf yalnıı 5U,02Cl.:IUS 
&tcrllni bulmakta idi. 

AKDENİZDE: 
e Madrit, ı (A.A.) - .Reuter: nı JPr•n· 

sıı torpito muhribi dün Cebelitarılr bofnm
dan 11cçmf1tir. Fran11• semilerini l)Jdu1<çe U· 

zak bir mua!eden Inslliı harp ıemilerl ta
l<ip etmektedir. 

M:.ncayo vapuru, 28 Eylıllde Sicilya· 
daki Cazlinri açıklarında bir İtalyan 
deniıaltı~ı tarafından batırılmıştır. 
Vapur mürettebatından dört kişi öl-
müştür. . 

Bu münasebet1e İspanyol bandıralı 
Almarante Jose de Caranzza isminde
ki balıkçı gemisinin de 19 EyUUde 
bir İtalyan denlzalbsı. tarafından tol'. 
piJlendlği ve battığı hatırlatılmakta
dır. Bu vapurdan ancak bir kl§l sağ 
kalmıştır. 

Cabo Tortosa adındakf 3302 tonluk 
diğer bir İspanyol vapuru torplllen
mis ve batmıştır. Kaç klşlnln kurtul· 

ketlere 173 bin 994 lirnlık ihracat memleketı olan Trabzona gitmek için Kuvarshaı' fabrikalar direktörl tf, 
yapılmıştır Satılan malların ara!';ın- Belediyeder meccani bilet istemiş ve k 1 b l k bl h lk kOtl ı f t 

fa1drlig-inden bah~ederek ağlamıya 8 r 1 
• r a es tarıı a\da 

da fındık, tütün, yumurta, zeytin, karşılwmıstır İktısat Vekıll il "' 
ba~ıamıştır. Fakat Belediye reis mu. • • " Ya: zeytinyağ ekseriyeti teşkil etmekte. ' meı Belediyeyi Parti ve H l ı._ 
avir.i Ltitfl Aksov. , bu adamın ilzerini •• ' '.>elle dir. Bu mallar da İsvi<;re, Romanya, ziyııret ettikten sonra, Etlbank .ttl . 

Macaristana scvkedllml.,tir. ar11~tırmı~ ve parası olmadığını söy- 1 1 . 1 a·ı t erı 
" !iyen Hı:.sanın cebinde 168 lira bul. sese er nı "e yem nşa e 1 en O tik\ 

Son günlerde trakla aramızdaki ti- mu~tur. Derhal polise teslim edilen tik vincı, havai iskelcyı tetkik b e~ 
:a::ı münasebetler de artmaktadır. " mi11tir. .~el 
!ra 1 sevkedilen mallar arasında 128 Hasana kendi paraslle bilet alınmış- ,.1.1eriJ 
kile.' sıkletinde çocuk patiği de bulun. ve mütebaki pnrası iade edilmiştir. tın ga 
maı. taydı. Yunnnistana da 100 ton ~liTİKAR YAPMIŞ - Bostancıda Orman Yangı ... iti d 

Baıtdat caddesinde 542 numaralı dük- u• . e 
linit kömiirü satılmıştır. Birkaç ı;ün k~rıda benzincilik yapan Yusuf, 450 l di 
evvel de Zonguldak limanından, Ro- (B ı · ·de kuruşa satılmaı;ı H'lzım gelen bir te- aşı ıncı or · manyaya 192 bin liralık, pik demir lek 
gönderilmiı;ti. Karabük fabrikasının nf'kf' benzini 5 liraya satmak BUretl.. Bir taraftan Uşak ve diğer . r 
'k d · . 'h ğ le Milll Korunma Kanununa muha- raftan Kt.'ıtah.,,·adan acele y l)o• pı - emır ıstı saıatı arttı ı için, Ro~ J • 

manyaya pik ihracatına devam edile- lefet ettiğinden, yakalanmı,, adliyeye istenmiş ve her iki taraftan re () lı 
cektir. İngiltereye de 8 bin liralık pi. velilmiştlr. kün olan silratle yetişen itf reyi 
ke demir ihraç edilmiştir. y • K •• •• D 1 ~ruplarının çalışması neti i...!llU 

Denizde: 

iskelelerde Yolcu 

Bırakalmıyacak 
Vapurlara, istiap haddinden fazla 

yolcu alınmaması yüzünden, bazı is
Iİ:elelerde vapur bekliyen yolcular, 
haftalarca iskele üzerinde kalmışlar. 
dır. Bu mesele hakkında kendisile 
görü§en bir muharririmize Denizyol
ları Umum Müdürü İbrahim Kemal 
Baybura, su izahatı vermiştir: 
"- Gemilerin istiap haddi vaktile 

tayin edilirken iş, gayet geniş tutul
muş ve az yolcu alınması kararlaş. 
tmlmıştır. Halbuki bugün yolcu mik
tarı çok artmıştır. Son zamanlarda 
Mıntaka Liman Müdürlükleri de Ve
kAlctten aldıkları bir emirle, istiap 
ha1dl meselesi ilzerinde ısrarla dur. 
muşlardır Bu yüzden bir takım yol
cular, vapurlara alınamamıştır. Bize 
bu kabil bazı şikAyetler oldu. Va:ıi
yeti VekAlete bildirdik Yakında istiap 
haddi yeniden tayin edilecek ve bu 
suret' J yolcuların iskelelerde kalma.. 
sının önüne geçilecektir 

l\luhtekir Kuyumcu 
İzmir, 1 (A.A.) - Kuyumcular çar

şısında bir kuyumcunun altı lira kıy
metinde bir saati on bir buçuk liraya 
sattığı ve bu suretle ihtiklr yaptığı 
tesbit edilmiş ve Meşhut Suçlar Ka
nununa tevfikan adliyeye verilmiştir. 

Hava Harpleri 
(Başı 1 incide) 

kalmıştır. İngiliz tayyareleri hem 
Bedin sehrlne, hem de varoşlarına 

hücum etmişlerdir. Almanlar, Al
manyanın Şimali Garbisinde 3 İngi
liz tayyaresini düşürmüş olduklarını 

iddia etmekt<?dirler. 
ÇOCUKLARIN TAHLİYESİ 
Berlln, 1 (A.A.) - Ste!ani: Bir a

mele içtimaı esnasında Berlin bele. 
diye reis muavini, ebeveyinleri tay
yare hücumlarına karşı iyi mücehhez 
sığınaklara malik olrnıyan bütün ço
culdarı emin mıntakalara nakletmek 
için icap Pden tedbirlerin alınmı$ o~
duğunu · söylemiştir, 

İSTİLA ÜSLERİNDE 
Londra, 1 (A.A.) - B. B. C. : İn.. 

giliz hava kuvvetleri bu sabah er
kenden Mana sahillerindeki Alınan 
istilA limanlarına hücum etmişlerdir. 
Manşın öbür sahilinde vukua gelen 
iniilaklardan İngiliz sahillerindeki 
evler sarsılmaktaydı. En ~iddetll hü
camlara, Calal:; limanlle Gtls - Nez 
bumunda tAblye edilmiş topÇU mev. 
zilt'rlnin hedef teşkil ettiği zannedil
mektedir. 

lNGILTERE UZERINDE 
Londra, 1 (A.A.) - Hava ve Em. 

niyet Nezaretlerinin tebliği: 
"Düşman bugün İngllterenln Cenu

bunda akim kalan muhtelif taarruz
lar yapmı~tır. Tayyarelerden ekserbi 
memleketin iç taraflarına nüfuz ede
memtı, ve bomba atıldığını bildiren 
pek az rapor gelmlıtir. Az miktarda 
tayyare Londra üzerine varmıı ve 
bomba atrnııtır. Bu bombalar birkaçı 
ağ r olmak Ozere bazı kimselerin ya_ 
ralanmasına sebep olmuştur. Keza 
Ge11c sahili yaknında kUçUk bir mev
kie de bombalar atılmış, insanca pek 
az uıylat vukubulmuştur. Dört düş· 
man tayyaresi dilsUrillmQştür. Uç 
İngUlz tayyaresi kayıptır . ., 

ALMANLARIN KAYmI 
Londra, 1 (A.A.) - Londra ıalL 

hiyettar mahfillerinde EylCll aymın İn. 
giliz hava kuvvetleri için bir zafer. ayı 
olduiu beyan edilmektedir. 1100 den 
fada Alman tayyareıi imha. Alman ha 
va kuvvetleri de iyi talim ıörmü, 3000 
pilotundan mahrum edilmiıtir. Bu su
retle 1nıiliz hava kuvvetleri her 24 da
kikada bir dUDJn&n tayyaresi dliıürmüı 
lerdir. 

Yan .resmt bir teblife ıCSre de, tn.. 
giltereye kaqı bava harbinin bidaye. 
tindcnberi Almanların zayiatı 2000 tay 
yare ve iyi yetiıstirilmiı 4000 pilot tah 
min edilmektedir. 
Londranın iyi matdmat atan mahm

lcri İnır;iliz hava kuvvetlerinin ıimdi 

enı omur epo arı yangın ancak yedi saat sonrıı ''1.ltcı 
düri.ilebilmiştir. Bu yangın Jl linı 

Açllacak cesi 79 ev tamamen yanmış aya 

_k_iş_i_a_ı:ı_k_ta~k-al_m_ı_ş_tı_r.~~--lizıd Ankııra, 1 (TAN) - Etibank u
mum müdür muavini Rıfkı, kömür 
satış vaziyetini tetkik etmek üzere, 
bu akşam tstanbula hareket etmlstlr. 
Perakende kömür depolarının, halkın 
ihtiyacına kAfi gelmediği anlaşılırsa; 
yeni depolar açılması için tedbirler 
alınacaktır. 
BELEDİYEDEKİ TOPLANTI 
Dün Belediyede Etlbank erkO.nının 

dn iştirakile bir toplantı yapılmış, 

sehrin kömür ihtiyacı tetkik edilmiş
tir. Yeşilköy ve Adalar nakliye üc
retlerinin 250 ve 450 kuruş olarak 
kabulü kararlaştırılmıştır, 

Türk Vatandaşlığından 
İskat Edildi 

Ankara, 1 (TAN Muhabirinden) -
Vekiller Heyeti, Seynana bailı Bahçe 
kazası nüfusuna kayrth Selim oğlu 
Suphinin Türk vatandaşhğından çıka
rrlmasına karar vermitııir. Buna sebep, 
Suphinin yabancı bir devletin emniyet 
teşkilatında vazife alması ve memle
ketimiz için zararh şahıs addolunma
sxdır. 

Toprak Mahsulleri 
Ofisi Reisliği 

Ankara. 1 (TAN) - Belediyeler 
Bankası İdare Meclisi basından Hü
seyin Kadri, Toprak Mahsulleri Ofisi 
Reisliğine tayin edilmiştir. 

Tatarescu da 
Tevkif Edildi 
Bil.kreş, 1 (A.A.) - Stefani 

ajansından: 
Resmi bir 'tebliğ, eski Başvekil 

Tatarescu'nun ·da, tevkif ve hap. 
solunduğunu bildirmektedir. 

Kendisinin devlet adamı ve 
Paris sefiri sıfatile sarfetmiş ol
duğu faaliyetler hakkında tetkL 
kat yapılmaktadır. 

MEVKUF INGILtZLER 
.Bükreş, 1 (A.A.) - Stefani a~ 

jansından: Dün akşam 9 İngiliz 
çıkanlmıştır. Bunlar, Rumen :r.a. 
bıtasının kendilerine ikamet ruh. 
satiyesi vermediği kimselerdir. 

Bunlar arasında, İngilterenin 
"Cluj,, daki eski İngiliz konsolo
su ile petrol sanayii mütehassıs. 
tarından 4 kişi vardır. 

General Antonesku bugün İn
giliz elçisine gönderdiği bir mek
tupta Pleoesti'de tevkif edilen 
İngiliz tebaaları hakkında bir 
tahkikat yapacağını vadetınekte. 
dir. 

CENUBIDOBRUCADA 
Bükreş, 1 (A.A.) - Stefanı Ajan

sından: Bulgarlstana bırakılmış olan 
Cenubi Dobrucanın tahliyesi dün ak
§am sona ermiştir. Tahliye esnasın
da hiçbir mühim hAdise vukua gel. 
menıiştir. 

PETROL DEPOSUNDA 
YANGIN 

Bükreş, l (A.A.) - Stefani Ajan
ıından: Dün akşam bir petrol mınta
kaaı olan Renu yakınında bir depo
da yangın çıkmı5tır. Depoda takriben 
ham petrol yüklü 60 vagon bulunu. 
yordu. Bir kundakçılık vakası oldu-
1\1 zannedilmektedir. 

Çine Yardım 
<Başı 1 incide) 

vustralyı- cllzütamlan, üslerde halen 
mevcut Jruvvetieri fazlalaştırmı:ıraeak, 
fakat bu üslerde, baııka yerlerde biz.. 
metlerlndeL istifade edilmesi icap 
eylemiş bulunan İngiliz hava kuvvet
lerlnin yerini alacaktır, 

WİLKİE'NİN NUTKU 
Ntrot 1 (A.A.) - Amerika CQm

hurlyet Partisinin Cümhurrelsllğlne 
namzedi olan Mister Wllkle, sllyledlği 
ıseçlm nutkunda fU s!S:tleri de söyle.. 
mlştır: 

"Bu«iln Avruı>a. Bitlerin muazzam 

EVLENME 
--......:. 

Sabık btanbul mebusu Yatcızado 
Beyin torunu ve 'Sami Scfık kerimesi S 
Y a~cıı:il ile Hnı;ekl hastancai dahıliye 
ha~sı&ı Rıdvan Unarın evlenme cemiyet 
Tol.1tlıyanda :vapıımııtır. Saadetler clılC 

l' cı 
1~ec 
tk.t 

~ti h 
Açık Teşekkür t c 

Beı altı aenedeııberı rahatsıa buluııd l!\a 
aol lı&'brdiıııdon 111-8·940 tarıhlndo O 't . 
hutanuinde Qrolojl profes!lrQ muhtcrcııı ~ (itı 
tor Bay Kemal Serav ve ba~ anstanı ı: eı: 
To&un, asiııan Fazıl ve Gıyas ile yaptı-h il h 
Jlyat neticesinde beni hayata yeniden lal 
ettifınden cerck keııdilerlne ve ııerekae ~lk\l 
fil< ihtimamlannı eıırıemlırcıı hemılr ~Ilı ( 
hepıiac birden alenen te~ekkür etmeyi 1 nı 
biliycnım. t' ı 

Devlet Dcmirırollan Yol dairesi mas• lfi
1 

Hicret Vardarlı __llr1.1 
lıokt 

Ailemi Arıyorum Dııtt 
938 ıeneal haziran ayının .,inde, oaluı!' r ' 

li ite Malkara kasabauna bOkdmet tuaC ilth 
ıevkolunup clyevın Mal~arıırun Hacıevhat 

1 
halleainde oturmakta isem de meıııluetlll' lltı 
lan Tunçeli vilbctinln Ovacık kaınma l'll 
Kavaklı köyQnden kanm MOmln Kı.ır ıı:• 

le ofullarım Sültyman ve Şnkril .,. • 
Yemlıin hayat ve ıııcmatlanndan ,ımdlV' 
da~ hiG bir haber alamadıtım cihetle ı 
adrue malOmat verenlere elli lira mD 
veıcıel!lmi ilAn ~derim. 

Malkaranın Hacıeybat mııhalleılndc aı/, Ilı 
.Mahmut oflu Veli Tura 1 ıı 

l'e 
tıl), 

Amerikada et . 
llıı 

(Başı 1 incide) al 
nm diplomatik muhabiri yazıyor: 1 ilf 
yan - Alman - Japon paktı bilh'·ıett 
Amerika ve Sovyet Rusya noktai ~ 
zarmdan efkiin umumiycyi alfi.kll () 
eylemiye devam etmektedir. Paktı ' 1 
za edenlerin arzusu Birle ik Ame~t e t 
ile İngiltereyi korkutm:ıktır. fıv e 1 
burıa herhalde muvaffak olamaJılılıak 
Paktın imzası Amerika ahalisini ha. lir 
lıklarma devam etmiye ve İngilter'be 
yardımda bulunmrya daha ziyade t da., 
vik etmiştir. hı'· 

İTALYANLARA GÖRE ..til~ 
Roma, l (A.A.) - Stcfnni AjaıısJ\e 

dan: Al' ıı 
Popolo di Roma gazetesi, ltaJya11 1l'ı 

Alman - Japon misakının Ru&Y3 ~[ 
karşı tevcih edilmİ§ bir ok olduğu 11' 
retinde İngiliz propagandasmm ~ ltıı 
makta olduğu tezvirottn uframıs ol s 
ğu muvaffakıyetsizliği tebarüz et! ~lr 
mcktedir. Pravdn gazetesi, İtalya, > 1 
manya ve Japonyanm kendileri 
Sovyet Rusya arasında mevcut o 
statüyu hiç bir veçhilc tadil etme 
olduklarını yazmaktadır. Şu halde 
gil!z propagandasının, şayet muktJ ... 
ise, başka deliller tedarik etmesi i ~ 
eder. 1 b 

AVUSTRALYADA • t 
Melbourne, 1 CA.A.) - Reutcr: 11 

Avustralya Hariciye Nazırı Mc. 
ven. Avustralya hükılmeti adınıı 
taraflı pakt hakkında ilk blr bl'.'yllll 
yapmış ve demiı.ıtlr ki: ' 

"Japonya, lmparııtorluğun d ı'b ~ 
manları ile sarih bir ittifaka glr11'1 t · 
tir. İttlfııkın snrlh hedefi, fmpnrııt 
lultun ve Amerika Bırle~ik devlet 
rlnin tecrit edilmesi ve bu esn 
Almanyı. - İtalya ve Japonyı nın il k · 
zu ettiklerinı ele geçirme ıdır." 

CENUBİ AFRİKAD 
Pretoria, ı (A.A.) - Japony o 

Cenubi Afrika birlığl nezdındckı 
çisi. geri çağrılmı:ıtır. Japon F.,lç 
9 Teşrlnlevvelde memlckctı terkcÖ 
cektlr. Japon Elçisi, bu çağırılı 111 
hlçblr siyasi sebepten doğm mı ı:ıı 
lunduğunu tebarüz ettlrm <tedır 

P.ı~ıe. maksatlarına varın k iç n r 
mt vaatleri bozmak~ıı. ort kları 
katJetmekterı, Alman gcnçliji:inı v!l 
sek talim görmüş gangsterlere t il' il 
etmekten Berllnde rastladığı us{! 
top aklar. tahrip etmekten çekinfl'l 
ve., biı adamdır. Avrupa d'1nokrl' r.ı 
sllf.'rini bu arsızlığın. uıafıı dilşu • 
tur.ti zannediyorum 

''Hemeı. hemen sekf:ı: sı-nedlr ı: 
bu arsızlardarı mürekkep New-De 
ler lmnl verilen kQçük bir grup "1 
mP.'dkayı kontrol etme'drı v~ h"r 
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--------------------... : Qrp ve lngiliz 

iistemlekeleri 
Gzan: Ömer Rıza Doğrul 

ihver gazeteleri Alman • 
ltalyan - Japon paktının 

e::ıri uzerinde ısrarla dur. 
ır. Bu neşriyata göre he. 

~ Sovyet Birliği değildir. 
da gazetesinin pakt dolayı
:ıaıdıgı makale bu müna. 

1 e 1leri sürülmekte ve Sov. 
etin de bu hakikati takdir 
lett anlatılmaktadır. .Hedef 

"1~t Birliği olmadığına göre, 
il a mı? Hayır. Çünkü, Ja

:azeteleri de, İtalyan gazete. 
ide Arnerlka ile münasebetle. 
or iiıeltmek istediklerini anJa

\'e Amerika ile harbe gir. 
flkrinde olmadıklarını ilave 

() ....... 
fl)lhalde maksat, yalnız IngiL 
-.11~tkutmak ve harbin ingi

... tenılekelerine sirayet et. 
raır•s...•· ~.&...:· göstererek İngiltereyi 

~ olmaya, yahut sulh yap. 
"' le\'ketmek mi? 

n Meselesi: 

~ lkat İngiltere buna rağmen 
t harbe devam edeceğini, 

cıl ~ep_hede mücadeleden çekin. 
etini söylüyor ve Uzak 

t..-:ı~.,..- da kaqllqacaiı ibtlmaL 
: h~playarak ona ıöre hare
edıyor. Avustralyanın Ame. 
. ile müştereken miidafaasını 

le il etmek yolunda alınan ted. 
aı il l', Amerikanın Singapur-

lt ıa:.~~de etmesi için gösterilen 
Y-.u harbin lngiliz müs. 
eltelerine teşmil edilmesi ih. 

tle e kartı kararlaftırılan ted
l'dlr. 

~tanın en muharip un. 
o~ .... ~lan milslümanlann de
:-~ davasJDJ müdafaa için 
-.._ kadar Ingiltere ile bera. 
l"L!Oldllklarıru ilan etmeleri de 
""'lll bu şekilde tev.sline karş1 
~kta olan tedbirler arasında 
..... _bilir. 

Rilterenin Tedbirleri : 

l llgiltere, Hindistan ricalini 
1l:I t•trnin eder ve Hindistanın 
11 ~uıaheretini kazanırsa har. 
Y lngiliz müstemlekelerine si-ll:tl İııgiltereyi uzaktan ya. 
t ~ korkutmıyacak bir mahL 
ı laqo. Çünkü, Hindistanm ıon
den~ek derecede geniş olan 

{"ıııtıan, her tehlikeyi berta. 
'tte ltbıeye yardım edecek kuv. 
() -.e bolluktadır. 
b halde miiselles paktın hede. 
d llrbi lngiliz tnüstemlekerine 
b0hılnyonlarına teşmU etmek. 

'lkq hedefin kolay kolay ta
fillk ilk etmiyeceği aşikardır. 
e i ij Japonyanın Çin işi. 

., )iden iyiye daldığı bu sıra. 
i elli bir harbe girmesi beklen
~ Gerek Amerika, gerek in
~ bundan böyle Çin ınuka. 

eti.nı büsbiitün kuvvetlen.. 
•ı>a le için ellerinden ıeleni 
it L~altlaft için Japonyanın yeni 

... l'p açması ihtimali büsbü-

' ı&ta ufrar. 
iı.ıdlltk vaziyet bu merkezde. 

\ı 1'ttiaellesin yeni hamlesini 
e-.ı1ı: limn. 

r ZAFERIN BAŞINDAN GEÇENLER l 
Bir Bar 
Yaşadığı 

Kızının 
Facia 

-2-

Yazan : 
ANNIE VIVANTI 

İtalyancadan çeviren : 
RÜYIYDE llNANOÖLU 

fazla küçülmüştü; nefesi kıaa idJ) Ne amma o, nezaketsizce, hiçbir 1zabat 
düşünüyorsunuz? vermeden, hiçbirini se14mlamadan, 

MelAnkolik cevap veııc:Um: hepsini oldukları yerde bıraktı. Alo-
- Hiçbir ıeY. nu geÇtt ve bana geldi. 
Stahl: . Çingeneler yumuşak ve haz vericl 
- Sit:e. ben iyi bir dilşünce vere- bir parça çalıyorlardı. 

7im, dedi. Yüz yıla kadar hepimiz ö. Bozevak)o, tek kelime 16,ylemeden, 
leceliz: Bunu düşünün. bel!f kolu ile sardı, dama sürükledi. 

- Dotrudur, dedim. Ruhuma de- Müzik aceleltıfiyor, aertletfyor, aev. 
rln ürkme lirdi. Belki de elli yıla şeticileşiyordu... Bozevsky'nin kolun-
kadar. da, kendimi hafif, kanaUarunış, ha-

Stahl, IQlerek llAve etti: vahııımış duyuyordum... Ve böyle 
- Yahut ta otuz yıla kadar. dansetme)'i, ebede kadar dansetmeyl, 
Ben, daha Ortanllı: hayabn en uç kenarına kadar dan• 
- Belkl de Jinn1, dedim. setmeyi, daha da dansederken, ölü. 
Stahl: mün ve hiçliJin uçurumuna 7U~r· 
- Hayır, Jıanr, dedi. YJnni yıla !anmayı tahayyül edi7ordunı... Bu 

kadar siz hlll lilzel ellilik bir alır hez97an haline tutulmU1 bir halde l· 
kadı •• olacalwnız... Ve birileri onu :ten, bir an, Vasilinin bize bakbğını 
çatırdıtı için benden a;vnldı. 16rdilm. Şampanyaya votka karıttı• 

~zleri, kıqın kurfU11 lfbi ;,ürell- rı:vor, Stahl'le kuvveW kuvvetli sil. 
me dQpnOltQ. Bize ne kadar da u lü;rordu; amma bir dil&il7• de b1&e 
zamaı. bırakılmllUI Yıllar naaıl da b~ordu. 

dum, ~; salon da, halk 
ta, çinıeneler de ıözlerimin önünde 
tekerlerüyorlardı. 

VaaiU ise bakıyordu. 
Bir ara takatim kesildJ; döşeme, 

bana, kendini koyuveren, dallalanan 
sudan yapılma gibi leldi. Göpümd• 
nabalanan moto&ıklet ise durdu. Bo
ıevsky'nln kolunun sertI91tifin1 ve 
beni tuttutunu duydum; anıma alnım 
.lntm omuzuna dilitil, her ıey döndü. 
delice dönd(l, karanlıkla~.. Söndü •• 

XVI 
G&leriml açtıtım zaman, birçok 

Banu etrafımı almll bulunuyordu 
Stahl iıe, elinde panldıyan küC(lk 
bir Aletle üzerime etilmlşti. Htpoder
rnik bir Jınnıa idi. 

Ürkerek çekildim: 
- HaJ'll', hayır! .• İıtemern. 
Arkamda olan Vaalll, kendime ıel-

dijiml törilnce, çıplak omuzuma de. 
mirden bir .ı kondurdu. Botuk ve 
kesik bir sesle: l 

- Gidelim, decli. 
Tltriyerek ve bAlA takataız, kalk

tun. 
- Ner9Y9? declbn. Nerede oldutu 

mu hemen hemen hatırlamıyordum. 
VuW, bana clebfetll bir baıu, a-

tarak: ~ 
- Ev9, dedi. ' 
Ve :rOaü yGzGme "kın, "8!lrmmı 

verdilt tnce, tatbmaı eter zerrelerini 

- Dans bitti, blttf; dedi. 
Ben korktum. Etratımızı derin bir 

aeaizllk AmUltı. 

Yazan: Sevim SERTEL 

Doktorluk Aılu Yüzünden 
liyim, yoksa beyinde iltihap ya
par .. 

Gibilerden mütemadiyen tıbbi 
izahat vermektedir. Onµn gö.. 
zünde ne arkadan gelen düşman, 
ne hayatını kurtarmak, hiç bir 
şey yoktur. Bütün aklı ve ener. 
jisi bir noktaya saplanmıştır. ö. 
niıne yığılan bu bir sürü biçare. 
ye elinden gelen tıbbi muaveneti 
yapmak .. 

Alayı onu mecburen hastalari 
le beraber bırakıp kaçmıştır. Ge. 
len Almanlar bir sürü yaralının 
arasına dalmış. canla başla ve sü
kunetle çalışan yaşlı bir doktoru 
yapyalnız bulmuşlardır. 

6 o. 000 L İRA 
1 l•tefrlnde Adanada Çekilyor. 

Gedikpaşa 

AZAK 

AL 1 
Türkre Sözlü 

Eser: VALA Narettbı. 07mnnlar: Saa-.i Tedtl - Refik Kemal -
Nnut Okcuail - Peride Canan - Celll Casdaı: Greıor Or1ı:eatruL 

Modem Türlr Polisinin ittirakile çnrilmiı bti)'ilk Zabıta ve Cina7et 
Romaıu, Barlar, Apatlar - Batakhaneler. 

2 • MUCiZELER YARATAN ADAM 

1 

latanbul'u ea 1ıbiik 2 •iııernaamda ~ Amanda. 
BQtia matiMlerclen itibaren 2 bll)'Uk film birden 

·OTEL EMP ERYAL (Türkçe) 
Cuaalutwı bin bir be7ecanını, aıkın nratıcı kudretini nl8tan 

!SA MİRANDA. ve RAY M1LLAN'm 
Hlirri7etten ate,inl, Atktan ilhamını, tarihten kudretinl 

alan mit7onluk PARAMUNT FİLMİ 

2 ·TAYYARE POST ASI 
GARY GRANT • JOAN ARTHUR 

Kolombia Film Sirlretiain bi)'ilk Aık ve Macera Sinema Romanı 
Menimin en bti,.Uk atlper filini, sinemacılık lleminin en bü:riik maciıı:eai ' . . ,,... . ... -

3 

~TaRvimden 
~bir~aprak 

300 Odalı Bir Palas 

T aksim meydanında 300 oda 
lı bir palas yapılacakmış 

Tabii bu bina için hiç bir feda 
kirlıktan çekinilmiy~ek. Kon. 
f or namına ne icat varsa kona.. 
cak Bir işaret edince musluklar
dan sıcak, soğuk, buzlu sular a. 
kacak; asansörler sizi yalnız oda. 
ruza değil belki yataiınıza ka
dar bile götürecek. Vaktile •JU. 
nup gi) inmek için Tarandil, Net
eyap, Dilefruz kalfaların becerik
siz ellerine mukabil şimdi bir 
düğmeye basacaksınız. Duvardan 
yaylı, çelik kollar uzanacak, ba. 
şınızdan şapkannı, sırtınızdan 
ceketinizi, ayağınızdan pantale. 
nunuzu çekip alırken başka bir 
kol hemen pijamanızı giydirecek. 

Hepsi ala! Fakat bu 300 odah 
palası kiminle çevireceğiz? Böy
le bir müessese için bir mid~ 
bir muavin, en aşağı dört Iİlalı 
bilir üç kabul memürü lbımdır. 
Muhuebeci1 veznedar, iki kitlp; 
mai)·etlerinde gromlarla dört ta. 
ne gece ve gündüz bpıcılan lıl. 
ter. Oda uşaklan ister, kadın his
metçiler ister, asansör memur. 
Iarı ister... Velhaul ister de is. 
ter. Daha Taksim gazinosuna ka
pı llçmasını bilen resmi elblsell 
bir kapıcı, müşteri beklerken va. 
zife başında fosur fosur siıara 
içmemek lizım geldiğini takdir 
eden bir ''vestiyer1, memuru bll. 
lamaclık. Ufacık lokantalarda 
bile ıanonlarm halini aıörilyo
rum. Dört mllşteriye yetişemi. 
yorlar. Aceleden kafa kafaya tos 
\·uruşmalannı, ellerinde tabak. 
larla yatıp kalkmalanm seyre
denler, lokanta sahibiniD mllşte. 
rileri eğlendirmek lçin va17ete 
numarası yaptırdıimı aannedL 
yorlar. Otelcilik bir meslektir. 
Mektebi vardır, tahsil edilir 'N 
cliııloma alınır. Yoksa böyle bir 
miıeueae mesleii bilmlyea .. 
damlar elinde kalına her je1 &. 
lur, yalnı.a palas olmaz. Şelaria 
tanınmış otellerinden bir kaçnna 
halini eörtlyorm. Bunlardan biri. 
si Isvlçreden bir müdür getirt-
~ Hissedarlar: 

- Yemiş benim manavdan • 
lınacak, et bizim kasaptan elde. 
cek. FiliAI aıanon alacaksınız, fa
lanı kap1e1 yapacakııım! gibi fil. 
zuli müdahalelerle müdüril koa. 
tratım feshetmeye mecbar et-
mlfler. 

Damat bey yauı 'kadayıfını pek 
se\ diii için her akşam kalmıdea 
eve gelirken Babkpuanndan L 
lır, içıüveyisl bulunduğu konakta 
mutfağa gönderirmiş. Kayın ba
bası yusı kadayıfını sofrada pek 
sık görünce vekilharca sebebbd 
SOJ'Bf. 0 da; 

- Damat bey, seviyorm91 ta 
her akJam yassı kadayıfı ptlrL 
yor. 

- Bunun yajını, şekerini. J11. 
murtuını, cevldni de, yani Mil 
keseye dokunan masrafını da alı.. 
yor mu? 

- Hayır efendim. 
- Öyle ise yann ak am sh d• 

sofraya kadayıfı öyle oldup piri 
gönderin! 

Efendinin decllil clbi yapm1t
lar. Sofrada bir laha kada)'lf si. 
rülmemlt. 

Takvimci . . ........... ~ 
Şımdlye kadar m sli görülmemlt 

BİR HARİKA ... 
BİR İHTİŞAM ••• 

Diln akşam 

SOMER 
SİNEMASINDA 
İlk defa ıöıterılen 

Zafer Senelerl 
T mamen tpbil ıenkli SOper 

fiJrni l~ık oldutu rafbete 
mazh r olmuftur. 

Kraliçe Victor11a rolünde: 

ANNA NEAGLE 
T rlhln en şerefi ve en parlak 

Safha c 1 ndınl k dır 
u Filmin 4 ene eV\ e nim 

le hıç bir mjln sebeU yoktur. 
Bu 1939 m mQ At dır. t veten· 
YAKIN ŞARK HADİSELERİ 

BU AKŞAM Senenin ilk büyük şahe.. 

HE' E K seri. Hatırasını ebediye 
unutamıvacaA nız B 
Aşk - İhtiras ve V 

Sinemasında Filmi 

Ö LÜNCEYE KADAR 
Baı RoJlerde: CORİNNE LUCHAİRE 

En bli:rtllr Franaı• 
Artistleri JEAN PIERRE A UMONT 

Ayrıca: Yeni FOKS DONYA Haberleri. 
DİKKAT: Bu aece için Loca kalmamqtır 

tuldar Hlrenden aldınhnalıdır. Telefcm 4a.e 

uçuyorlardı! Gençlik ne de çabuk ıe- Birdenbire bqan d&ldO; fakat Va• 
çiyordu! Sevincin ne de kıaa kanat.· ıHldea korkumdan dunnıya ceAret 
ları vardı' .. Muhakkak hüzün dolu edeınlyordum. Dansedi7orduın; bqım 
olan ıozleriml kaldırdım; aalonun di- dönerek. 10luyarak clarısedlyorduın. 
binde Bozevsky'yl ıördüm: Bana ba· Yüreğimin atışının, koşuda bir mo
kıyordu. ltendlaini bl.rcok kadınlar tosıkletin çeklçle.Jicl tlddeU ile ı... 
çevirmlflerdl; onunla kon111U7orlardl; landıluu d~. DaMad170J'. 

yüzOme Oftiyerek: 1 

(l)l:VAMIVAlt) ~ .................................... r:m ................ .. 
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Çiçekleri 
c•onyası, 

Şipr, Fuier, 
Beşbahar, 

YASEMiN, 
LEYLAK, 
ORlt:AN, 

Friiiver, Arpej, 
Krepdöşin, 

Losyon 
\'C 

Lavan talan 

TAN 2 - 10 - 940 

HAKiKAT! ,.~ ...... ~ .................. , ........ .. 
Beyoğlunda: Büyük 

BiR __ ,,, 
Muhterem Müşterilerimizin Nazan Dikkatine: ~ 

Cep • Kol v• ı ı Fotograf maki• 
Ocaklar, Ccıcvelerl ~ 

11 
A E G Vantllltörlerl • ı 

BAKER 
l\lağazalan 

Mevsim münascbetile bütür. 
dairelerini zengin çeşitlerle 
süslemiştir. Sayın müşte. 
rilerinin ziyaretlerini bek
ler. 

--o-

Erkek, Kadın ve Çocuklara 
Trençkot, Koverkot, Loden 
ve S. den 

PARDESÜLER. 
MUŞAI\IBALAR --Erkek ve Cocuklar için 

KOSTUI\ILER 

Kadın ve genç kızlar !çin 
MUŞAMBALAR, MANTO. 

1 
LAR ve ROBLARIN 

En son ~odelleri 

ısmarlama Kosti:im. Pardesü 
ve paltoluk 

EN ALA CİNS KUMAŞLAR 

Rob, Tayör ve Mantoluk 

~ÜNL{! KUMAŞLAR 
IPEKLILER -

P k'\IUKLULAR 

En son moda modellerde 

KADIN ŞAPKALARI 

~ ~ Kapa// vcrztyeffe ~ 
,~, 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bır 
demektir. Çünku: 

kclıme ile S1NGh:R SAATİ 

Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru 5.lem 
olan S!NGER saatlerinde toplanmıştır. Bunun için: 

Saat alacağınız zaman, tereddıitsüz SİNGER saati almalısınız ve 
saatin üzerindeki SİNGER markasına, müessesemizin adresine dikkat 
etmeniz 11zımdır. 

Maaa aaatlerl naları 
4 AY VADE 6 AY VADE 6 AY VADE 
1-

Fırınları • Süpürgeleri 
4 • 6 Ay Vade 

AViZELER A E G 

Havagazı ocak· 
tarı, Kömür ıo· 
baları 4 ay vade 

LUkıor Radyo· 
tarı ve hedlycllk 

eşya 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Lv. Amirliği Satınalına Komisyonundan: . !4 

ı1 Modayı takip eden her asri kadm için kıymetli taşlarilc ve nefis 
işlcmesilc hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulade 

ı "SİNGER,, saatine sahip olmak adeta bir saadettir. 

1 SİNGER No. 82. A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 
ı lira • Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 
1 Adres: SİNGER SAAT MağazaJan - İstanbul, Eminönii No 8 

18 İlktesrin 940 Cuma günü saat 11 de açık eksiltme surctılc 1100 çift sa 
yemeni alın~caktır. Muhammen bedeli 3850 ve ilk teminatı 289 liradır. EvsJ

1 nümunc ve şartname komisyondadır. Her zaman- görülebilir. İsteklilerin bel 

l 
gün ve saatinde teminat makbuzlarilc Galatada Mumhane caddesinde lb!t" 
him Rifat Hanındaki komisyona gelmeleri. (9371) _, 

-~İSTİKLAL Li ESİ 

1 Kız ve Erkek Leyli ve Nehari \ııım--------------· 
Yüksek l\fühendis Mektebi Direktörlüğünden: 
Şimdiye kadar mektebe kaydedilmi') olan talebe adedi almacak mik

tarı tecavüz etmiıı olduiu cihetle: Aşa~ıdaki günlerde bir giriı müsabaka imti
hanı yapılacaktır. 

7 Birinciteşrin 1940 Pazartesi: 
Saat 9 dan 12 ye kadar Cebir, Trikonomctri 
Saat 14 ten 17 ye kadar Geometri. 
8 Birincitcşrin 1940 Salı: 
Saat 9 dap 11 e kadar Fizik 
Saat 13,30 dan 15,30 a kadar kimya 
Saat 15,35 ten 17 ye kadar yabancı dil "Fransızca. İngilizce, Almanca,.. 
Mt-ktebe yazılı saatlerden geç gelenler, kayıt karnesini yanında bulun-

durmıyanlarla "kopya kalemsiz veya mavi mlirckkcpsiz gelenler imtihanlara 
iştirak edemezler. "9303., 

Belgrat Devlet Orman· İşletmesi Revir Amirliğinden: 

Talebe kaydına deı·am olunmaktadır. 

Damga 
Müellifi: lş Bankası Pul Müfettişi Salim Erpul 

Damga Kanununun en son tadilatına göre tertip edilmiştir. Bil· 
tün fabrika ve ticarethanelerdeki evrakın isimleriyle damga resimlerini 
pek vazih bir surette gösteren bu faydalı eserden herkesin bir tane aa· 
tm almasını hararetle tavsiye ederiz. Fiyatı bir liradır. 

Satış Yeri: Ankara Caddesi İnkılap Kitabevi 

~ 
r: HASAN DEPOSU: ! 
m Bahçekapı, Beyoğlu- 1 

~ 'a giden tramvaylar' 
~ durağı karşısında. 
t 

Perdelik ve tefrişat i~in 
TÜLLER ve KUMAŞLARIN 
en son ve en zengin çeşitleri 

Kadınlar ıçın 
ÇANTALAR ve 

Akşam 

B R 
1 - Belgrat orman işletmesinin Kurtkcmcri deposunda teslim edilme!< , •••••••••• 

1 üzere tartnamesindc evsafı yazılı "5000,, Beş Bin kental meşe odunu dört 
ay içinde kal~ırılmak üzere on beş gün müddetle açık arttırmaya konul- 1 M Yarın 

AKS i 
ı.. . 
~ .. 
!? 

7.:=~· ~~""~ 

Şubeleri: 

Ankara, Karaköy, 
Beyoğlu. 

XI inci N 
i 

Aşağıda yazılı yerlerde bugünden itibaren 150, 100, 75, 50, 25 kuru-
ıa satılmaktadır. 

Şekerci Ali Muhiddin Hacı Bekir (Bahçckapı - Kauıköy) 

Yataklı vagonlar (Karaköy - Bcyoflu) 
Zeki Riza Sporcl (Bahçckapı) 
Ege Spor Pazarı (Perapalas karşısı) 
M~kez Eczahancsi (Kadıköy Altı yol ağzı) 
Beden Terbiyesi Bölgesi (Sıraservilcr - Taksim) 
Fenerbahçe Stadı (Kadıköy) 

~lmllC'llllllitiJIK._:.El!Jl:t:::Z:l!!!!:ll!c:::ı:z:::ze::ı~:.::::ie:i::C::::~, 

İstanbul Elektrik, 

1 L A N 
Tramvay ve Tünel İ .lefmeleri 

Umum Müdürlüğünden 
İdaremizin muhtelif servisleri için en aşaj;ı ortamektcp mezunlarından 

müsabaka ile üç daktilo alınacaktır. Taliplerin diploma. nufus huviyet cüzdanı 
ve şimdiye kadar çalıştıkları müeııseselerden alm~ oldukları hizmet vesik:ıla
riylc birlıktc 4/10/940 tarihinde ve saat 14 de Metro Hanındaki Zat İııler: 
Mıidürliıiiıne müracaatları lüzumu bildirilir. (9074) 

İktısat Fakültesi Dekanlığından : 
Fakültemize 50 lira ücretli bir daktilo alınacaktır. Bir yabancı dili İyi 

lıilmck ve makinede mükemmel yazmak şarttır. İstekli olanların 7/X/940 Pa. 
zartesi günü saat 10 da Fakiılteyc müracaatları. "9348,. 

.. 
.··' 

KENDiN 
T. IS BANKASI 

1940 

CART 

KÜÇÜK 

HESAPLAR 

iKRAMİYE PLANI 

1940 İKRAl\JİYELERI -
1 adet 2000 llralık 
3 .. 1000 • 
6 • 500 • 

12 

40 
75 

210 

• 
• 
• 
• 

250 

100 
60 
25 

• 
• 
• 
• 

= 2000.- llrD 
= 3000.- •• 
= sooo.- .. 
= 8000.- • 

= 4000- • 
= 3750.- .. 
= 6250.- .. 

Keıldcler: 1 fubat. 1 may11 

1 a!lusto&, 1 lklncltefrln tarlhlerlnde 
vııpılır 

SAIITIY AN lUAMULATI 

Kadın, erkek ve çocuklar için 
' TRIKOTAJ'ın 

' Zengin ve müntehap (,eşitleri 

~~!!!!!~~" Mudanya caliye hukuk 
940·204 

mahkemeılnden: 

Tırilyenin Tallı mabailuinden Saffet ana· 
aı Meryemıah tarafından Mudanya .,Jiye hu
tu.c mahkemealne ikame edlen kayıplıfa hll- ı 
• m davuırun yapılmakta olan muhakeme· 

sinde: 
(SOIUelerlne Karanfil ofullırr denen. Ye 

aslen Uak0b5n CımlkOıkil mahalleıin~en elup 
muhaceret sırasında 7 ya~lannda olarak anası 
davacı Meryemle birlikte Tirilyeye ııolerek ;,. 
lı&-ı cllren 510 hmail oflu Saffet) 1340 aenealn
de Tirllyeden ralıı=aya cidlyoru= diye ayrı. 
!arak rlttili cllndenberi kendisinden r•ber a· 
lın•mıyan ve halen nerode oldufu !ıllinemiyen 
yukarıya hllvlJretl cıkarrlan kQçOlc Saffeti bilip 
v• tanl)"an ve cıırenler mevcut olup olmaclı

fının ilin ıuretile araıtrTıhp soruıı11-ulma11na 
1 lıarar verllmlı oldufundan bu çocufu b!liı> co• 

ren ve bulııııdufu adresi bilenlerin tarihı !Un· 
darı itibaren bir ay zarfında mahkem~Y• bil
dirmeleri husunun tehllf makamına ~alm ol· 
mak üzere iUn olunur. 

·ım;ıı:m ____ • 'C!!'mı:ms' ' 

Makinada Çalışarak 
::'vrakina işlerine elverişli 15 y:ı. 
şından yukarı olmamak şartile 

nıu§tur. 1 
2 - Arttırma 11.10.940 Cuma günü saat 15 de Büyükdcrc Bahc;eköy or- D 

man fakültesi dahilinde Bclgrat Oı man İşletmesi Revir Amirliiindc topla. Restoran, Varyete, ansing 
nan komisyonca yapılacaktır. 1 Tamamen yenileşmiş olan salonu Saym 

3 - Odunlarm beher kentalma "44,, kuruş muhammen bedel konulmuş 
olup muvakkat teminat tutan olan 165 lira arttırmadan evvel Revir veznesine ı müşterilerine açılıyor. 
yatırılacaktır. V t C O k t T l 42633 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri İstanbul Orman Ccvirge Mil arye e - az . r es ra e : ' 
dürlüğü ile İşletme merkezinde ve odunlar da Kcmcrburgaz civarında Kurt. ' Dl'll'Cllll:l:ı:ll•m:ımzıa:2:la:::JiE:::Si!!::I:::Z!:~!l'l~lll~:l!DBm•:ma•~ 
kemeri denoı<ımda göriil~bilir. "9135,. 

~f ............................................... ~ 

KIŞ ME SİMİ YAKLAŞIYOR ... 
Kürk l\lantolarınızı veresiye ve uzun vade ile 

ARJA TE Ti L Ki 
Mağıızaeından alınız. - A vrupanın l 941 son modelleri gelmiştir. 

Mahmutpaşa 137 No. ARJANTE T1LK1 Maiazası. Telefon: 2255' -
İstanbul P. T. T. l\lüdiirlüğünden : 
İdaremiz ihtiyacı için 200 adet 1 kiloluk pirinç gram taknnile 120 şer adet, 

5, 2 ve 1 kiloluk pik gram aiırlıiının alımı açık eksiltmeye konulmutıur. Eksilt. 
me 16/10/940 Çarşamba saat 15 de Büyiikpostahanc binası karoısmda VaHde 
Hanının ikinci katında idaremiz um11mi depo muhasiplifi odasında toplanacak 
müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli "716., lira. muvakkat tcmlnatı "53., lira 70 kuruştur. 
Taliplerin olbaptaki şartname ve nümunesini görmek üzere çalışma günle

rinde Büyük postahanede mezkür müdürlük id:ıri kalem levaıtm kısmına, ek. 
ıiltmc gün ve saatinde de 940 sene!li iç:n muteber Ticaret Odası vesikası ve 
muvakkat teminat makbuzu ıle birlikte komisyona müracaatları "9090 .. 

htanbul 
(4116) 

ilı;llnclı icra =•mur1uı?unılan: 

Mukaddema Iatanbulda Cermanya hanında 
3 nı.marada İken halen nrrede buluııdufu bl· 
linemlyen Had lbrahlmzade Haaan Tllhılne: 

Kari Andera'in aleyhinize lsıanbul Hlıye 

birinci tkaret mahkcme&inde ıstibaal ve in· 

1 

fuı için dairemize tevdi edildlfi 4-ıO-U9 

tarıb n 936·112 ıayııına kayıtlı bllkınll ilim 
mucibince tahsili takarrllr eden 799 llranın 

bulOlQ vade tarıhi olan 14·ı·U6 tarıhinden 

itibaren yüzde 5 faiz ve mısarıfi mahkemenin 

KtımyoT' 

Motör 

ve 

fabrika 
maldnad 
İsviçre 

mamulAtı 

S R O Rulmnnı 
Deposu: Galatıı Knraköy Palas 
hunı knrşısında 84 No. IBRAHlM 
TAŞCIOGLU ve ORTAKLAR! 
P K 1039. Tclıır;ıf : TASKOL' lı 

eıu 
.....- l{!l' 

~~!.~~~~.k T~:.:u~.~ ı ,, __ _ • • 
!şçı Kız Aranıyor --

te•viyest için tırafınrza ıöndcrlcn .::r1. emri ı ~ 

lrametelhı huıranrzın mcçhuliyeti haaeblle 
teblıf krlınamamıı olmaaına ve mezltQr trbliııa 
un IS &(in rnUddetle illnen teblrfine icra hl· 
klmliiince karar vcrllmlı olmakla tarıhl iUn· 
elan •tlbarcn mczkQr müddet zarfında ve Sil· 

4886 dosya numaraaile mahkQmCinblb borcunu• 
ıu Yermedlfinir veya icranın tehıri hakkındı 

tttkik merdinden weya Temyıı malılcemcaln· 

den ve yahut iadei muhakeme yolilc ait ol· 
dufu mabkcmrdcn bir karar cetlrmedıı;lnıı ve 
ıenr bu mQddet zarfında mal beyanında bu· 
lunmadıfınıı veya hakikate muhlil beyanda 
bulundufunuz takdirde mezkQr mllddctin bi· 
l•mınr milıultıp cebri icra &urctile llzım ~e· 

len kanuni muameleye ıeveuul kılın•.,ifı m•• 
!Onıunu• olmak ve bu husuaıakl icra cmrlnın 
ıarafmıza teblifi makamına kaim olmak üze· 
re keyfiyet illnen ıeblif olunur. 

~Ct 
emur Aranıyor . ~~ 

fJski harfleri bilen, daktı· 3 

loda gayet seri yazı yazarı ~ 
bir baya acele ihtiyaç ,·ardır· llıeıı 

Postane karşısında Mimar Ve- 1 
dat Caddesi 26 No yn miiracaat Yeni Postane karşısında Mimar Vedad 

\ıı ·. ., .,,···==••=••e111:cı müracaat. mmm•••••••••fl' 
Caddesinde 26 numaray. iHTİRA iLANI 1. 

ı.tuıbul 11,uncil icra memurlufu:ıdan: 1 
(4885) 

.Mukaddem• hunbuldı Cermaııya iıınında ı 
3 numarada iken halen nerede bulundujiu bi· 
lıntmlyen Haci lbrahimzade Hasarı Talısine: 

Kral Andeu"in aleyhinize Iatanbul Asliye 1 
bırlncı ticaret mahkemeainde istihsal ve infa. 
u için da remize tevdi edildlfi 4.ı 0·7J9 tuih 
ve 1136·89 aay11ın.1 kayıtlı hlilr:mC lllm mu· 
clbincc tahsili takarrür eden 700 liranın hu· 
lQIQ vad~ tarihi olan 28·1•936 tarihinden iti· 
baren yuzdc S faiz ve masarifi muhalcemenin 
eaviyesi ıçın tarafrnıra ıondtrilen icra emri 
ıkamcta:lbı hazıranızın meçhuliyetl llUebile 
tebllf kılınamamıı olmasına ve mukQr tcbl.ga 
tın bir ay mllddetle illnen tebliflne icra nikm· 
lıfince karar verilıııiı olmakla tarihi Unc!an • 
!itibaren mczkllr mQddet zarfında ve &9-418' 
doı;ı.ıt numaraaile mahkümDnbih "or~unuzu 
vernıediflnlz veya icranın tehiri hakkrnJa tet· 
kik merciindcn veya Temyiz mahkeme.inden 
ve yahut iadcl muhakeme yolile ah oldufu 
mahhmçden bir karar cetirmedifin~ v" cc• 
ne bıı müddet zarfında mal beyanında b••lun· 
madıi!ınız veya hakikate muhalif beyanda bu· 
lundufunuz takdirde mezkQr milddetin hlta· 
mını mUtcakıp cebri icra ıuretile lhrm ırelen 
kanuni muameleye teveasQI kılınaeafı malQ
munuz olmak ve bu husustaki icra emrinin 
urafınıra tcblifi malı:amma kalın o>lmak Czc· 
re keyfiyet iUnen teblif olunur. 

htanbul aaliye mahkemeal D uncu hukuk 
hlkımliflnden: BUrhan Akıoyer tarafından 
Kadıkoyilnde Jbrahlmağada Koıuyolda Fu· 
atbey ao. No. 6 da oıuran karısı Ncrciı ı.te• 
llhaı aleyhine mahkemenin 40·1013 ııurnara· 
aile acmıt oldufu ıeaçili talllı davasının ya· 
pılan ıahkikatı aonunda; dava olunan :Ner"ia 
Mellbaı bundan on yedi, on aekiz tene evvel 
mczkQr lkametclhı ·terkle semti meçhule 
ılıtii!ı teblli! ilmllhaberine verilen meınbat· 
tan anlaıılmrı oldufundan l1l1>cn tcbliut ya
pılmasınıı ve eaaa davaya kartı 20 rin ur. 
fında cevap vcrmeaine ve tarafların 14-10· 
940 tarihinde saat 10 da mahkemeye davet 
edilmelerine ve iııida ıuretile Javeıiyenin 

rıa1'ktme divanhanesine talik ve ıazete ile de 
ıllnat icrasına karar verilmlı oldulundan ol 
bııbdak• karar ıureti tebllf makamına J..aim 
olmak Cura ilin olunur. 

7-iiiiiiiiiii•lıliilıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

BERLİTZ 
294 !stiklAl Cııddesl 

AKŞAM LİSAN 
KURLARI 

Fransızca - İngilizce 
Almanca 

oiş MACUNU 
A~ızdaki mikropları temizler, dişlerin sıh· 

ha tını muhafaza eder. 

Her yerde OENTOL dl~ macununu arayınız. 

iktısat VekCileli 
l\f üiettiş Muavinliği İmtiharu 

35 lira maaşlı lktısat VckS!cti Müfettiş Muavinliği için 17 Tcşrinicvve' 
1940 Perşembe günü müsabaka imtihanı açılacaktır. 

Aranı!an şartlar şunlardır: (A) Memurin Kanununun 4 üncü maddesini• 
A. B. C. V. ve Z. fıkralarmda Yazılı evsafı haiz olmak, (B) Aıkcrlik hizmeti 
ni ifa etmiş olmak, (C) S"yasal Bilgiler Okulu, Hukuk ve İktısat Fakültele 
veyahut Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi mezunu veyahut ta bunlara müml 
sil ve aynı derecedeki ecnebi mekteplerinin birinden mezun olmak, (Ç) 1/1/94 
tarih:nc göre 30 yaııından yukarı olmamak, (D) Vekaletçe hakkında yapıla 
cak tahkikattan müsbct netice alınmış olmak, (E) yolculuk zahmetlerine mü· 
tchammil bulunmak. 

İmtihana talip olanlar 12 Teşrinievvel 940 tarihine kadar İkt11at Vck!Icti 
Tefti:, Heyeti Reisliğine istida ile müracaat edeceklerdir. 

htidaya 'u evrakın bağlanması lazımdır: (a) Nüfus hüviyet cüzdanı, (b) 
Hil tercümesi hülisasr, (c) Askerl:k vesikası, (ç) Mezuniyet fahadetnamc ve
ya tasdiknamesi. (d) Sağlam bünyeli ve yolculuğa dayanıklı olduğuna dair 
resmi tabip raporu . 

Aranılan evsafı haiz görülenler evveli tahriri ve mütcakıben tifahi imti
hana tabi tutulacaklardır. 

İmtihanlar taliplere bildirilecek olan günlerde Teftiş Heyeti Reisliğinde 
yapılacaktır. Tahriri imtihanda muvaffak olamıyanlar şifahi imtihana gircmi
ycct-klerdir. 

İmtihan programı: (1) İktıııat (iıtihsal), tedavül nakit ve itibar, inkisam 
ve istihlak) (2) Maliye (vergi nazariyeleri ve vasıtalı vasıtasız vergilerle büt
çe hakkında umumi malümat) (3) Ticaret usulü defteri (dcfatiri ticariye, bi
lançolar ve bunlar hakkında tatbiki malümat) (4) Ticari hesap (basit ve mü. 
rekkcp faiz, iskonto faizli hesabı carncr) (5) Hendese (satıh ve hacim mcsa
haları) (6) Türkiyenin tabii ve iktısadi cofrafiyeıi ve iktısadi tarihi hakkında 
nalılmat) (7) İdare hukuku. memurin muhakemat kanunu, cua muhakeme
leri usulü kanununun tahkikat uıullcrinc müteallik htikürnlcrile ecza kanunu
nun memur ını;larma ait kısmı, medeni kanunun hakikf ve hükmi tah~larla, 
medeni haklardan istifade ve istimal ehliyetlerine müteallik hükümleri, Tica

"Makineli tü!enklerden kapsUl ile 
endaht için tesisat,, hakkında alınmış 
olan 14/10/934 de tescil edilen 1994 
sayılı ihtira beratı bu de!n mevkii 

1 

tiile konmak üzere ahere devruferağ 
veya icar edileceğinden tnlip olanla. 
rın Galatada, İktısat hanında, Robert 
Ferri'ye müracaatlarL 

1 

Kıyıp - Tstanbul Emniyet mOdOrlDlOnden 
aldıfım 15050 numaralı ikamet tezkeremi 
keybeıtim. Yenisini alacal!ımdan eıki1lnın 

hOkmil kalmamıttır. Beyoğlu Kumbaraeıyoku· 

ıu No. 117 Yunan• tebaasından Hlrıato oflu 
Yani Ludaros 

iHTiRA iLA 1 
''Her cins makineli ateş silfıhların

da tazyikli hava ile talim endahtı i
çin tesisat,, hnkkında alınmış olan 
8/11/ 938 günlü ve 2588 sayılı ihtira 
bf'r&tı bu defa mevkii fille konmak 
tizere ahere devrüferağ veya icar e
dileceğinden, talip ol:ınların Galnta
da, İktısnt Hanında Robert l<'erri'ye 
müracaatları. 

-· PROF. Dr 41 
KEMAL CENAP 

.1:uayenehanesinl ve İkamctgtı 
um, Taksim Doğu Palııs Ap• 
Stadyum "karşısı) nakletmiş 
lr. Tı:. : 43963, Birinci Teşrın 

ien itibaren h"cta kabul eder. 
• Jeiii&;;At~:rı...: 

Taliplerin Galatada Selflnlk Bıut' 

kası üstilndı:: Assikürazioru barund' 
i4 No. lu yazıhaneye evraklarlle bit• 
ilkte müracaatları. 

15 sene tcmlnntll 

DAKİK 

NACAR 
Saati kullıınınıZ 

IJilnyada birJncUiJI 
ıcaz.ınmıştır. Ycfl 
modelleri gelm!§tlr 

Kayıp - Devlet Demıryoll•n Haydarpat• 
deporundan aldrfım hOvlycı cOzdanrmı lıal 

beııim. Yenisini alacafımdan eıklsinln b~ 
mli yoktur. Malciniat 7692 Ş!ikril Tercan 

Satıhk Arsa • 
Bcyoğlunda Kurtuluşta Tram
vny Caddesinde Kuyulu başı 

Punççu Hristos ve sobacı sokak· 
lnrı arasında 497 metro arsa ve 
Fatihte Ferhat ağn fuahallesln· 
de Zeyrek caddesinde mükerrer 
31 No lu nrsn satılıktır. fazla 
tnfsillıt almak arzu edenler ts
tıınb~lda Mnhmutpaşadn Kefeli 
hnnında 14 Numarada Avukat 
Cıızlm Duru'ya müracaatları. 

~,. 

r ~tq 
1~ 
~ 

ret Kanununun şirketlere ait hükümleri, Borçlar Kanununun umumi hülrüm-
Ha!tada 3 ders, ayda 4 lira teri hakkında malQmat (8) Ecnebi lisanı (Franıu:ca, İncilizcc, Almanca li-

Oç senelik bir devreden sonra müfettişlik ehliyet imtihanını muva!fakr-
"'8 • 1

1 

sanından biri). 

1 
Sahip n Neıriyat MQdllrü: Emin UZMAN yetlc veren müfettiş muavini İktısat Vekaleti Müfcttişliiinc tayin olunur. 

ı------• ·-------------------------• GaıetecOik ve Neırlyat T.L.Ş. ·TAN Matbaası (6215) (9294) 


