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"••rıf Vekilli 1 Devlet Kltapları Ml.itcdnll 
•• Sermayesi lttlldürlilğlindcn: 

Oğretmen ve talebelere 
Beyoğlu mınt:ıkHındakl okullar 8ğrctmea 

ve talebelerine bir kolaylık olmak Uz.ere 
lıtiklal uddesindc Foto • Spor mağıua11nda 

asvı 
Seviyeyi geriletecek, düşürecek 

lıer amil ile mücadele etmek ve 
seviyeyi ylikseltecek amilleri kuv-
vetlendirmek gerektir. .11- "' 

bir aataı yeri açılmıştır. 
l Alalı;.adarlara blldirlllr. 

_) ' 
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TeJı. Tasvirief.kir İstanbul 
lScr ıl ' ncl uhHcmlz. I ~ı --

r--------------------------·----------------------
B aş ve ki I Hataya 

hareket etti 
Refakatlerinde Ticciret Vekili 
N. T opçuoğlu da bulunuyor 
Aııkna, ao (A.A.) - Başvekil Duktur Refik 

Saydam, yı.nlarmda Ticaret Vekili Nuzmı 1'opçu-

0tıu olduğu halde bu akşam saat 21.SO da Hataya 
~lınck üzere oehrinıizdcn nyrılmı~ları.lır. 

Başvekll Doktor Refik Saydam iatasyoııd . J!e
isiclirııhut rıamıııa Uoıunıi Kı1tip J{emal Gedeleç, 
ılo Ba~yavcr Celill Üner ve Hususi KAiem Müdilril 

Franaada 1 
r 

l Sureyya Aııdı imnn, B. l\f. Meclisi Reisi Abdülha

hk Hendu, Vekiller ve Parti Genel Sekreteri ve 

Parti tımunıi İdare Heyeti lizaları, Mebuslar, Ve

kaletler ileri gelenleri, Ankaı:ı Vali \'C Belediye 

Reı~ı, l~mnıyet .l\lüdurü ve l\leı kez Kumandanı ta

ı·a!ından uguılanmıştıı·. 

L-------------~-J 

ısuriyede 
• ltalyan 

talepleri 
• 

ltalyanlar Şam Trall
lusunun deniz üssü ola
rak verilmesini, Fransız 
tayyarelerinin Rodos• 
gönderilmesini, Halep 
ve Rayak'ın hava üssü 
olarak terkini Suriyeden 
istemişler 

.. 

Knhire, 80 ( A.A.) l!euler: 
Xahireye gelen habcılere naz.ar 

İtalya, Fransndan gittikçe lll,'lr ta· 
leplerde bulunınllktadır. 

tevkif 

tevkif 

Köylüye geniş 
gardım gqpılacak 

Von Rib6cntrop, a•ç•n Moıltoua ••yo.Aatl,.cle Stali" aıe Jtlolotona 6e1obet 

Suriye Fransız ıruıl::ıınlanna son 
yapılan talepler aı"nSmda Şa 
Trablusunun İtalyanlar tarafında 
deniz ürsu olarak kullanılma • 
Fransız tayyarelerinin Radosa gu -
derfierek harbin onuna kadar orada 
muhafaza altında bulundurulmala , 
Suriye ve Lilbnnnda iki hava üssu
nün tahmin edildiğine g-ijre Ha~p 
ve Ra~al.:ın terki, po!ia kuvvctlerı 

ti zerine 

Fransızlar uğradıkları bezi -ı Toprak mahsullerinin 
yeniden çoğaltılmasına 

karar verildi 

RİBENTROPj0çlü Pakt 
ACELE hakkında 

(Dıvamı ıayfa 3, sütun 4 d•l 

" .rneıin şaıkınlığından hala 
erıdılerini kurtaramadılar. Kur • 

la,._ k .. 1 d ·· t"k · •ıaa ıoy e ursun, gun geç ı -
~ bu hezimetin gayritabii olduğu 
kkındaki kanaatleri büsbütün 

t~vve~ buluyor ve içlerinde a~eta 
•t suıkasde uğradıklarına ına • 

rıanlar bile görülüyor. 
ha Mareıal Pelain hükümetinin 

rp mes'ullerini aramalı: ve ce
~larJnı vermek için acele bir a -

alet divanı teşkil etmiş olması • 
l\ııı baılıca sebebi de budur. Yok
~· Fransanın henüz yarısı müt -
lf bir İstila altında bulunduğu 

;e Fransız milletinin mukadderatı 
ı.• tamamilc meçhul olduğu böy· 
t RÜnlcrdc dahili ihtilafları art· 
~~ıtıalt gibi mahzurlu olan böyle 
.. ır tedbire müracaate füzum gö-

Ar kaıa. 30 ı Ilu u ı) - l\lenılekctımızdekı toprak ınah ulleri istih-
.ılat nı aıtt ıııı ı, ıçın zıınatçılerc dnhn ~eııış mikv.:ı ta ynrdıın ynpıln

cnktıı Bu ı ıçın lu •u ııılu olan kredı Zımat Banka ınca tcıııııı cdılmC'klc·ı 
•lir. Son uınıııtıl ıııl ı tıuzı tutun mıntak llarmd.ı ı<ımdıye kadar verilen 
kıcdilc ı ın ı.ıuLc \t UJ. nl ırra ek ıltild1gl lıabcı ıılınnııştıı. Ynpılıııı tel· 
kıklt•r ııNın· 1ndc uuı.ııtı lı ııı cmiı ı,-.r rı ~ unlı uı.!ıı~ılınası netıcc 1 oldu
~u unla ılnııştıı Ruı daıı uıır., bu mıııtnkalardnl<ı tutün(,ılerc H'ızım· 
geleı kıcdırılıı c k ı s·ıl>ı ~eı ıl. ıesı için Zlıaııt Banka ı tıulıelcrine <'· 
1111 ~rr lnıistır llıgL1 tuınftııı bt yurdımlrırııı nrttırılnııısınn knrar vc-
1 ılcrd;tiı . 

Moskovaya 

GİTTİ 
Üçler paktına 
Sovyetlerin de 
iştirak ine 
çahşıhyor 
(Yazısı 3 uııciı scıl ıfem,::de) 

l'iilın .. xdi. 
el V.ıcu., Fran anın ugr.:adığı ,ı 
111t11n mağlübiyeti yalnız Fransız
lrı değil, bütün dünyayı bile hay
~t "e hatta dehıet içinde bırak -
:•ıtı. Scm:lerdenberi Fransız or
d tlaQnun, Avrupanın birinci or -
d 111~ olduğu ve Maıinol. ba~~ının 
d • oyle bir hamlede ve bır ıunde 1 
~iil, belki on senede bile geçile-
:~hce&i hakkındaki nefriyat, 
~lıtıh efl&arı umumiyesinde öyle 

Bugü.n mekteplerde 
derslere başlanıyor 

·Maarif Vekili dün gece radgoda bir 
konuşma yaptı - Bazı mekteplere liitince 
te·drisat konuyor - Ders kitapları hazır .. "--tler husule ıetirmiiti, JU jki 

:!."-fta içinde bu kanaatleri al
~ eden hezimet ve mağlübiyet-

ırı vul&uu ister istemez herkeı;e 
~ dü,üneceiini, ne söyliyeceği-"• .. "'fırtmııtı. 

a.i itibarla, bu inanılmaz hezi
;ı;;uerin sebeplerini ve mes'ulle-

1 bir an evvel öğrenmeyi Fran
~•tlar Kadar belki batka milletler 
e merak etmektedir. Buna rai
~tı, bu tetkikaltan eaaslı neti • 
'-,er çıkması ve hakikatlerin an
t ı1rnası için milli ..,e siyasi iğbi. 
t" ve İhtirasların ıük\ınet bula • 
.:iı ~rnanı beklemek tabii daha 
t~~afık olurdu. Fakat, dediğimiz 
~ 1

• uğranılan felaketin dehşeti 
~tıda bunalmıf olan Fransız ef
t. 

1 urnumiyesi, mes' uliyetlerin 
Qır 1 ~ an evvel meydana çıkarı ması 
.. ~.llıunda çok sabırsızlık ıöster
_;:1rıden, Petain hükümeti, bütün 
tİt'lıturlarına rağmen, bu çetin ve 

ift İti ele almış bulunuyor. 
~ li.ii~urnetin, efkarı umumiyenin 
ı-.,Y•~ı altında ilk yaptığı İJ de, 
d _hın ilanından ve idaresinden 
--~tı'lıdan doiruya mes'ul olan 
'-~ık Baçvekil M . Daladier ile 
~ık . Batkumandan General 
~t~~lın'in tevkifi olmuştur. Fa
~·ukümet bununla da iktifa el· 
'-.. b.lf. M. Daladier'yi müteakıp, 
~~t trı son Ba,vekili M. Reynaud
~i ~e &eçenlerde de, daha evvel
ttt· -ıvekil M. Blum'ü de tevkif 

ırrn· . 
~· ~hr. Şu halde, bugün harp 
de ~~lu olarak üç Batvekil ile bir 
,ı;-ıkumandan mevkuf bulun
">-ı.~dır. Bunlardan batka sabık 
~ 1Ye Num M. ~ndel ile yı
c~hılc Hava Nazın M. Kui La 
~il ~t da bu defa tevkif ve hap
~ttı llılf}erdir. M. Daladier ile 
lı~ etal Caınelin'e bulunan baş
'ltıd kabahat, harbin ilanı csnıt • 
~İt h.;'•naız ordusu hazırlığının 
~~l be girmiye kat 'iyen kafi 
1-'t~llıarrııı olmasıdır. Filhakika. t' •ıı gazetelerinin son ne,riya
lt İtt~bzaran, Lehistan harbi vesi-

1 az edilerek Almanyaya i -
T ASViRt EFKAR 

B>ev:ırnı sayfa 3, sütun 4 d1) 

Ortamektcplcrle liseleıtle bugün 

dl'rslerc başlanıyor. " 
Peı şcmbc gfınilnı• kadar tnmamla· 

ııacıığı söylenen Almanca ve Fıırn· 
sı1.cn kitnplanndan başka lıutiln dı

1 FRANSA 
l;'t'I' kıtarılıır da hnzııdır. 

Maarif Vekilinin radyoda 
•Öylediti sözler 

Ankaıa, 80 (A.A.) - l\taarif \'e· 
kilı Hasan AU Yııeel, bu akşam An 
karn radyoı.unda talc•be velilerine hi· 
tabeıı aşnğıdakl konuşma)'' yapr.ıış· 
tır: 

Ar.iz yurdda::lıu ım, 
Hcrşcydcıı önct' ı;lıe 1ıtı hr.kıluıtl 

ı;oylıyt•yıııı kı, okul denilen mfıes:se.<1c 
u«tunc aldığı vaııfoleı i, anacak .ana 
'c lınbaluı elan, ıı il etlen ve <lalın ge. 
ııış ulçtıdı· c~mlyet mulııtınden yar· 
dım gordut,"ll rıi~IJl'tte varııılıılıı 

Aılcnııı. ıııın \'c bııbahırın e\lııtlıı· 
ıını )Clışlırme hususunda ilk vnzıfc· 
ı;ı, onların en yakın ynrdımcılnı ı O· 

lun hocn>ı ''C mektebı lıiırmetc layık 
bır vnrlık olnrak tanınınlnn ve tn
ıııtnınlnı ıdıı . 

Bılmenızi iı;teı iııı ki. okullaı ıınııın 
1,apıluı ı cvlfıtlnrıınıza olclugu glLi on. 
farın ana ''t• habalannıı \'e ukuln İç· 
ten alakıı duyan lır.rkı·~ı nçıktıı. 
l\fımırıun olıııadığınız biı halı, ıroı ılıı· 
ı,runuz bıı noksııııı ef'nııyet u:eri · ındl' 
ılcılikodu halınd•• vı hır ıııınldanına 
şC'kliııılc ıslııukli~l'Cl•I. yı>ıdıo. ıloğnı · 
daıı dognıyJ okulun nıliıltinıııe. ica 
bında nuııırif miifrttış \'r. ıııudürlerl 
ııe. hl'J. \ ıliiyettc !ıız.ıııı eıı yuk11e~ 
111uıncssilimıı olan vıılllcı c, biıtiın 

(Demuıı salıi/ı !!, sulıın 3 dr.) 

İngiltereden 
bombalandı 

_._. ... .. __ 
".Sahillerde yangın 

1 
çıktı, Almanlar 

mukabele ettiler 
Loııdrn, 30 (A.A.) - Uz.un meıı

ıilll lngiliz topları bu sabah giin 
do~nıadaıı cvvC'I Prnnsız sahillni 
bonıhardıman etmişlerdir. 

Calab limanı nhtımlarına tam i
sabetler kaydedildiği zannedilmekte· 
dir. Toplar sustuktan biraz sonra 
nhtım1a1tla bır nıudclC'l yııııgııılar 

gcirülmüştur. . 
Afmanlar, bonıbardımıırııı 20 dakı

kada 4 salvo ile mukabele etmişler
clı ı·. 

ÖğlC'clen C\'\•el uz.un nwnzilli Al· 
nıırn toplan tekrar 20 dakıkn kudaı 

""9 ı ntcş ctmi~lerclir. Bir kişı ölmiis ve 
ltirkııç kişi hafif surette yaralnnmış

?t 5 tn. inriliz topçusu Almnıı lı:ılnryn
larıııa nteş nçnnş ve bu batnrynlar 
öğleden biraz evvel ateşi kf'"ııllşler· 
dlr. Güle aynıya mektebe 

•iden yavıular 

Yeniçeriler gibi/ 
Alman 

fabrikaları 
berhava edildi Bir babacan kılıcı çekip 

karısının Üzerine yürümüş Alnıanla~ ~a . 
• • k • JLondrada buyuk bır 

ve kızının elını esmış yangın çıkardılar 
Evvelki gün Aksarttyda Papa

ğan sokağında oturan Fehmi a -
dında biri, karısı Mürii vvct ile 
geçimsizlik yüzünden kavga ~ -
derken o kadar hiddetlenıni ıir l.:i 

duvarda asılı duran dedesinden 
kalma uzun ve kalın kılıcı sıyıra
rak üzerine hücum etmiştir. 

Kadın korkusundan feryada 
(Devamı sayf;ı 3, s!ltun 2 de) 

Londrn, 30 (l\.A.) - Res
men hildirildiğine göre, lngiliz 
bombardıman tayyareleri dün ak
şam Fransız ve Belçika sahilin -
dcld limanlarla Cris - Nez burnu 

( Devamı s;ıyfa S, ıOtun 7 de) 

Rusyanın 
ı kanaati 

Pravda gazeteai, yaz
dığı bir makalede, 
harbin daha geoit 
bir safhaya intikal 
edeceğini aöylüyor 

Mo~ko,a, 30 (A.A.) - Tııs ajansı 
lılld 111) or: 

Pııl\Ja g.ızetcst, t Beı lıııclc inızıı 
cdikıı uç taraflı pakt> unslıgı altın
da ya~dıtı bır başmakalede diyor ki: 

21 tı)ıutde Beılinae Alm:ınya, ftal-
ya \'(' Japonya :ırusında bır askerl ftcı/yanların üı yapmalı iıt•tlilıl•ri Halep ıahrl 
iltıfrık p:ıktı imuı.lıınmıştır. Pakt ===~~~~====::;;=::=====::ıı:::=======-=== 
Sovyetler Hırligı ıçın tamanıen bek- ı• 1 r-

1 lenmeclik bırşt'y olmamıştır. Zıra ha· t a ya ngiliz 8Skerf 
kiknttc bir taraftan Almanya, İtalya 
\'C Jıqıonyn, dij{er taıaftan da İngil- • . siyasetinin 
ten: ve Amtrıka arasında f"SRSt'll 1 s p an ya 
mc\'<'ut ıııünasebctlcrın tesbitiı11Jeıı temel ta,ı: 
lınşku bir şey degilılir ve yine zira 

1 Sovycl lıükuıneti Üç taraflı bir pak- g o·· r u·· ş m e eri M 1 s 1 r 
tııı yakında imza edileceğinden Al-

(Devamı sayfa 3, sütun 6 da) 

r{Harp vaziye!J·"' 
Amerika demir ih

racını menetti. 
Kendıae yeterlik 

"autarcie,, 
Bugünün mühim bir 

harp tedbiridir. 

r_- Yazan: --l 
Eıkl Ordu Kumaodanlarından 

Emekli General 

Ali lhaan Sibi• 

llnrp ifoti ctı afn dal budak 
ısalnınk \C bugunkfi Avrupa haı
IJi hıı cliınyn buhranına ıııktlıip 
etmek iizercdiı. Uırle~ık Anıcı ı
ku Ucvletlcri gibi 130 nııl)•onluk 
ı><'k icngın bır dc\·lı>t şımdıcleıı 
kendıni müılafnn kaygusunn du
şer. c \'<! demir lhrncıııı mencdcı
sc dığeı· küçuk devlcth:ı·e ne ~·ap
muk ılii,ec<'ğini takdir ve ıdrak 
güç bir şey dcfrildiı'. 

Hcı· tııraflaki hııı p kaygulu
rı, hnr:p tcdhirleri ve tekmil .ıe
nızlcrdc abluka dola~·ıııilc sefer 
güçlliğü her memleketin Jthnlli
tmı Mn deı·ece nzııltmıştır. Har
be glrmiyeıı hukı'.iınetlcr, rle-
11ız.lcre lıiıkiın olan 1ngiltercnın 
\•nrdımına rağmen, bazı muhim 
~·e zarurt ithaliıt malzemesinden 
sıkıntı çckiyorlnr. Yarın harbe 
gırt ı le rsc bu sıkıntı çok nrta
caktıı. Bunun için artık lıugu-

bıı rp tedbiı lerı n rasında 
.•. um hır mevki tutan (kendine 

• ye.erlik - Autareit') tcdbirle-
1 ine fıtanıi ı>hcmmıyet Vl'rmckU
iHmiz lüzıındır. Hnrbc girmemek 
ııı..ıllı1ıgı başkn jş, harbe hemen 
gı •. ::ek ırlbi her tiirlfi hazırlıgı 
y .. ·· .nk başkıı işdir. 

Müzakerelere bugün 
Romada Ciano ile 

Suner arasında 
başlanacak 

:Romn, 30 (A.A.) - Stcfani ajnn
sından: lspııııyol Dahılıye Nazırı 
Scrıaııo Suncı ynnıı ı;nhalı snot ıo 
da Honıa) :ı ı;clecck, Villu Marlııma
da ıkaıncl edecektir. l~oııt Clnno tn
ı afındıııı şcı<:fine bır oğlC' rcmeı'.;ı 
verilecek, akşaıııa da hu. u ı bır lC· 
mckte hazır Lu\unncaktır. Müzakere
ler ;\'81 ındnıı itıbar<'n bnşlıyneaktıı. 
Homıı ı.ınhfıllerındc l'!JMhl ol Na. 

zırınııı İt:ıll an hukunıC't aclıımlarılc 
yapacağı muznkerelcrııı pı>k bil;\ uk 
bir cheınmıvcti oldugu ka~ dNlı.mek· 
tcdlr. 

İspanya harbe girmek . '. 
11temıyor 

l\t:ıdrtcl, ao (A A.) - Hc:utcr n • 
jnn ıııdaıı: Eğer Bcrlın hulrnmctı 
J panyanın ynkıııda harbe gırcccgıııc 
ınanıyoı sa ııldıııııyor. Burada hilklnı 
olan ınOt.nlca lıudur \C Suncrin zıya
ı ctı sonunda Bcrlınde ncşrcdilmış o
lan resmı tcblıglc nlükndar glıriin
nıcktedir. Pek ıenkoıiz olan bu tPbliı; 
bir tnkım "akaylın zuhtıl' etmekte 
olduğuıııı <laıı· Bcı lin<le dol::ı,nn lıa
beı·lcmı esassızlığıııı gfü:ıtcı mı:ktedıı. 

, Dığer taraftan llalyan • Alman • 
Japon misakı, İspanyada mllı\•er 
Jevletlerının tahmin etmiş olduklıırı 
coşkunlugu Leı.-Iıt ctmemıştir. 

"Buıün İngiltereyi t;hdit 

eden tehlikelc'rin en cid
disini Mısır ve Akdeniı 
teşkil etmektedir. Zayıf

lama, ancak ingilterenin 

meydan muharebesinde 

bir muvaff akiyetsidiğin
den veyahut Orta~arkta 

mağlübiyetinden doğabi

lir ,, 

l.oııd ı tı, !:O 1 .\ A.} - ReııtCJ · 
TımC'~ gaz<'te~ı. Berliıı paktı 

tuh 1 t ttiğı buı:unku lııı,oınkak 
de dı~oı· ki: 

Bu pal.tın mı.ına~ı lıuııılan bir 
ııc e\ \('!l.ı Ru • Alman p:ıktının ıı • 
nu ı kııdnı· ~uç tn~ ın ulılir nıahl 
tcdır. 

Jnııoıı lliı~ uk Elçi i, Londrada 
k:ılı~oı-. Diğeı turaflnn bu pakt, A 
ınuıka mahfıfü·rı taı nfından bUI 
sa Anılı ika Bil'lc ık Devletlcur • 
knr~ı ıııutcvcerih oldugunu kabul c:
dılnwktcdıı. E<-n en Ameı ikn 13ırle
ıılk Hevlctlcı ıııın ıııukaddeı atı n 
st mpntil<·rl, bizim mııkaddı ıııtımıs 
\r ı;eınputılcrimizlc sıkı sıı ette bat
lı bulunııınktııdır. 

J .ı ponyunın şimdilik ihtı}ntlı ha
ı·ekd cdecPgi ve bıı.c kıırşı fıili~·att.a 
gnyı i dostane harcl.ctleH·, başka bir 
tarnfla ~ır bir mm•a!faki,\ ctsiılığt! 
ugı·adığınıız tnkdııdc kalk<ıcngı z ıı· 
nolunah.111·. 

( Drtaı ı salıife ~. ıwlım J d") 

İneboluda 400 ·yolcu 
on gündür vapur 

bekliyor 
lstiabından fazla golcu almamak hususunda 

verilen t!mir üzerine Karadeniz postaları 
lneboludan yolcu almıyorlar 

1 

it. }' il lıu tedbirler saycı:inde 
Habeşistnn lııırhini kazanmış ve 
lınrictcn italyaya demir, kömur 
\"C"!;aiı c ithal edilmemesine rnğ
men bunlıırın noksanını kendi 
nıcmlC'ketincle muhtelif çarclcı·le 
temin \'O ikmal ctınl~tir. 

(Oev3mı sayfa 3, •Utun ! 4•) Devlet Denizyollarmm, '\'apurlara ı hususunda titizliğe başladığındaı 
istiabından fazla yolcu almaması (Dıvamı sayfa S, siltun 2 dı) 



ISIR ı Faik Ôztrak 
Ankara ya 

-11-
Mıaır, mühim bir uyyah utrağıdır. NUin 

topraldardaa bir batna alıp ırötürmek 
yenlere majualar, dükkanlar, gece 

yarıı11ada bile firiiltü ile açıhr 

auladıfa 
lati-

Mısır ve Seyyah 

dönüyor 
V eldi din Vali ile bir

likte elektrik idaresine 
Kiderek tetkikler 1apb 

Trakya aeyahatinden avdet e
den Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
dün Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
Kırdan Belediyede ziyaret etmi•
tir. Bu ziyaretten sonra Dahiliye 

Tekkeyi bek/iyen Mısır, çorbayı içmek Vekili, Vali ile birlikte elektrik 
idaresine eiderek orada bir müd
det meşgul olmuş ve bazı husu-

V I sat hakkında direktifler vermiı -
Bütün bir gün YAZAN: dol:ur:vuJoid:ı tir. Dahiliye Vekilinin bugün An-

hakkını kazandı 

-ve gece yansına .. I . . _ - karaya dönmesi muhtemeldir. 
kadar dolaşma- ra, goz erını su - · 
dık yer bırakma- // - - - _J _ A-' .•.. ze süze, ballan -

l~~~.-;;~;;~lli'•t·'A.·/·Liiiiiiıllİ ll d dıktan sonra her dıra, ba an ıra 
taraf kapanır - anlatıp duruyor-

iten geç vakit, tur§U gibi uzandı- lardı. 
iım yatakta, ırıüthiş bir gürültü Mısır topraiına henüz ayak 
ile zıplıyarak uyandım. ba~mı~ ve birkaç saat ıonra kim 

Mağaza kepenkleri; o sınirlerı 

1 

bilir hanai ufuklara doğru uzak
gıcıklatan, kafayı tırmalıyan, sert, !aşıp ıidecek olan aeyyah da 
} ırtık öksürüklü scalerile kulal.:ia- 1 isterlin ve dolar yüklü cüzdanını 
rımı clolduruyor, ve yabancı bir ı aç_ıp boşaltıyordu. 
memlekette, bu saatte kopan bu Ve alışverişlerini bitirip dük -
kıyamet bir anda tüylerimi ürper- kandan çıkan erkekler, iki adım 
tıyordu. atmadan, tatlı bakışlı, gijler yüz-

Uımbayı yakarak, saate b:ak • hi. sıcalı: kanlı insanlar tarafın· 
tım: üçü geçiyor. dan kırk yıllık dostlar eibi karşı-

Boğmaca öksürüğüne tutulmuş !anıyorlardı: 

Şehir tiyatrosu 
temsillerine baıhyor 

Bu akşam dram kısmında (0-
tello) ve komedi kısmında Mah
mut Yesari'nin (Yalı uşağı) ese· 
rile yeni sezona girmekte olan 
Şehir tiyntrosu iki h.-..fta sonra da 
Akademi profesörlerinden Sahi
hin tercüme ettiği müzikli (Çiz -
meli kedi) sile çocuk temsillerine 
başlıyacak tır. 

Bu yıl Şehir tiyatrosu kadrosu
na Melahat içli ve Mahmut Kara
ca isminde iki genç daha katılmış 
bulunuyor. 

TDrk-Rum.en 
ticaret anlaşması 
Meriyet mevkiine giriyor -
Almanlar serbest dövizle 

mal almıga başladılar 
• ---- ·---

Birkaç gün evvel şehrimizde 
imzalanmıt olan Türk • Rumen 
ticaret anlaşması iki tarafın mu -
vafakatile bugünden itibaren tat
bik sahasına girmektedir. 

Anlaşmanın tatbiki huıu5unda 
şehrimizde tetkikler yapmakta o
lan Dış Ticaret Umum Müdürü 

Servet Berkin dün Ankaraya dön 
müştür. 

Servet Berkin dün ihracat ve 
ithalat birlikleri azaları ile temas
lar yapmış, yeni anlaşmanın tat-

bik şekilleri üzerinde İzahat ver
miştir. Bu yolda bazı hususlar i • 

serbeıt dövizle mal almıya başla
mışlardır . ilk olarak mühim bir 

parti fındık gönderilmiıtir. Daha 

da gönderilecektir. Diier madde

ler üzerinde de bu yolda müba -

yaatta bulunmak istedikleri ha -

bcr verilmektedir. 

Bağdatt~n kaJay geliyor 

Madeni eşya ithalat birliği 
Bağdauald aliıkadarlarla temasa 

Peynirciler 
ihtikarı 

reddediyor 
Her yirm idakikada. 

bir tayyare 
Mütebasaıı bir tneiliz besaP ı:rt 

f l mi§. İngilizler bu sırada -bet • 
Diğer tara tan Yllİ' ana ilci dakikada bir Alman tanar9:" 
izami .. bt fi7atları dilfürüyorlar. Fakat hı.ıiti:Jerırt 

cl•ı '--- '-ar'- !t.! d'-1-=1·-da bir Atnıan tetkik e ı ivor oc.- • • uu ...... 1 " • d'" .. 1 . Alman arın 
K . tayyaresı U§urme erı • fi 

Fiyat Murakabe omısyonu h .. t•• ı··-ünü yıkmıva k• 
1 . .. ava us un uc . tf 

dün akşam to~ a~mı~, pe~nır .u- ırelmiyor. Çünkü Almanlar 8 

zerinde yapıldıgı ıddıa edılen ıh- ber kırlı iki dakika bir taY!,•~.e 
tikir~ tetkika ba_şlamı~~ır. -~lk ola- imal edebiliyor ve bunu, d~~ru
rak lstanbu~dakı p~ynır t~ccarl~- len tayyarelerinin yerine fa~t1~~: 
rı davet edıle_rek .~ınl_enmı~le~d~r. te ~çiriyorlar, bu yüzden ustun 
Bunlar, pe) nır uzerınde ıhtıkar lüklerini de muhafa.za ediyorlar. 
olduğu halıc.kındaki iddial~rı ka • 1 inıili1 nıütehaı.sııı.ına eöre, Al· 
bul etmemicler ve pahalılıgın, ye- ·· t" l"' •·· ·· kmak için arı.· " man us un uııvnu yı . · 
rinde müstahsil tarafından ya~ıl- ı cak bir ça~ var. O da her yırr1'! \ 
dığını ileri !'İİrmü~lerdir. K~mıııı - ı dakikada b:r Alman tayyare&l 
yon bu iddiayı >'~rınde. tetkık et- 1 düfürmek. Buna imkin bulu~d": 
mıye karar vernuştır. f rakyanı~ iu tekdirde Almanya, ber yirTI'' 
pl!ynir çıkaran rnınt~kalanndak~ dakikada bir tayyare yaparak ıa
fiyatlarla lııtilnbul pıyasasındakr rarını telafi edemİ)•eceği için ya· 
fi_yat .• mukaye"e edilec_ektir · vaş yavaş üstünlüğünü kay~ed~~ 

Dıgn taraftan. yaglara konu- ve bu üstünlük yavaş yavaş ıngıl 
lan arami 'atış fiyatı üzerindeki 
tetkiklere de devam edilmekte · 

tereye geçer. 

çin tüccarların da fikirleri alın -
mıştır. Dış Ticaret Umum Müdü
rü. yeni anlaşmanın iyi bir şekil-

geçerek burada mühim miktarda 

kalay bulunduğunu öğrenmiş ve 

derhal vaziyeti alakadarlara bil

dırmiştir. Ticaret Vekaleti, ınem-
el İT. 

leketimizin ihtiyacı olan bu mad-
Bürhaneddin tepsi 

jübiteal 

Hava üstünlüğü Almanyad~n 
ingiltereye geçerse, lngilterenın 
vaziyeti deiişir ve harbi kaZan • 
mak imkanları büsbütün artar. . deyi getirtmek için lazımgelen 

ak_reditifi temin etmiştir. de tatbiki için alınması ica? eden 
tedbirleri Vekalete bildirecektir. Kalaylar bugünlerde Baf:dattnn 

yola çıkarılacaktır. Bu malların 

'4000 lngiliz liralık kadar olduğu 
memleketimizden bildirilmektedir. 

Almanlar •erbest dövizi~ 
mal almıya başladılar 

Almanlar 

• fl\I Fakat her§eyden evvel, yır 

bir şehirdeyim. · - Biraz gezmek ••• Bir parça 
Kepenkler babire ha açılıyor, eğlenmek... "öyle felekten bir 

biribirine seslenenler, konuşanlar kam almak arzu buyurursunuz el· 
da var... bette mister ... 

Allah Allah, ne oluyoruz~ Mıster, mösyö, sinyor'lar da 
Baştan başa kulak kesilmişim. biribirlerine manalı manalı bakı
Bir ihtilal mi. isyan mı, kıyam ~ıp. lah7ada anlaşıp, karara vara-

mı) .. rak düşüyorlardı delilin peşine ... 
Fakat hani .. ne bir bekçi düdü- F_. tabii, yarın Nevyork, Sen· 

iü. ne bir silah sesi, ne bir fer - gapur, Batavya veya Bombay 
yat 1.. ldüplerinde; c Mısırda, bir gece 

• 

Teşrinievvelin 8 inci salı gunu dakika başında bir Alman tayy•· 
akşamı Şehir tiyatrom komedi resi düşürmf'k lazım. rb' 
kısmında sanatkar Burhanettin Demek ki, lngilterenin ha ı 
Tepsi· ııin jübile'i \'ardır. Bunun kazanması için yapacağı İf~ ~.,.. 
için sanatkarın eskı ve yeni arka- günkü hava faaliyetini iki masla:; 
daşları zengin bir program hazır- çıkarmak, imalatını arttırm • 
lamışlardır. O gece Şehir tiyatro- daha büyük kuvvelferle Alman 
sunda i. Galibin takdim edeceği ların karşısına çıkmak ve Ahn~" 
hu pıograma ~öre ; Şehir tiyatro- tayyarelerini imha etmektir. 
su arti!ltleri taraiınchın 2 perdelik İngiJ;zJer bu yolu tuttukların~ 
bu komedi oynanacak, bunu dans ve bu yolda muh~kkak muvaffa 
vede ti Seni} e Tepsi' nin iki güzel olrı.caklarını tıöylüyorlar. 
Jans ı takıp t·clccekti:. Mesafe, luca dekildir. Fakat ~-

Burhııncttın Tepsı ise. eşıle be- ,ılam->·acak b;r mahiyette de g~: 
rabcr Abdülhak Hamid in E,ber rünmüyor. Bugün her kırk iki~~. 1 

ve Fintt:rıınden seçme parçalar kada bir Alman tayyaresi dütU: 
çık tabii}'e dersı liğretmenliğine Ünı- ı inıle yıllıırdıınherı nıuv:ıf'f:ıkıyetlc ~ah neye ko)-ncakıtr. reb&len tngililzer, belki kısa 1;t' 

Bugün mekteplerde 
derslere başlanıyor 

Zile basarak garsonu çağır- sabaha karşı ... > diye başlıyarak l · (1 inci ıahifederı devam) 
dım: anlatacakları sefahet hikaye en- maarif teşkilatına ve nihayet hep-

- Nedir bu ıürültü > ne malzeme toplamak lazımdı.·· sinden millete karşı mesul olan Mn-
Bu gibi hallere pek alışık oldu- Zavallı insanlar... arif Vekiline müracaat eder ve her 

junu anlatan bir tuhaf boyun bü- Fakat bu cins mahlukat da ol- tiırlü şikiıyctlerinizı onlaıa soyliye-
lriit ve ıülümscyişle: ma~; Mısırın, hele Porlsaidin bilirsiniz. 

- Bir seyyah vapuru geldı de.. hali nice olurdu.. Türk öğretmenı, tıpkı nstr,ıre ça-
dedi. Su-veya kanalının yarattığı. bü- ğırılmış bir Türk eri gibi kadınlı, 

Y erkekli kur'asını tekip memleketin 
Birden bire kavrıyarrıadım: yüttüğü, şenledirdiği Portsait, bü- en uzak ve hayat şartları en gayri 
- Limana vapur geldi diye bu tün canlılığını. bütün neş' esini aa- mü~ait }'erlerine uve seve giden, sı

uatte ıehir uyanır, dükltinlar a- de kanala medyundur ve bu, ila- ra~ında gece uykularını terkedel'ek 
•ılır. millet sokağa dökülür mü> nihaye de böyle olacaktır. talebesinden uldıtı vazifeleri sizler 

- Tabii .. dedi, vapur fada Bir gün kanal kapanıverse, rahat rahat uyurken tetkik eden, 
kalmaz ki burada. Kim bilir ne- Portsait yoktur. bildi~i şeyleri iyi öğretebilmek için 

bütün kudretlerini ı<eferbcr etlen, reden aeliyor, nereye gidiyor. 1869 d 1 '- 1 Akde .. a açı an Kana • - var'lığını yıpratan, evlerimizde zor 
Belki Japonyadan veya Hindis- nizden Kızıldenize kadar Allahın başa çıkabildiğiıniz iki üç ~ocuğa 
landan gelip Marsilyaya veya Na- çölü ortasından geçen 1 7 3 kilo - mukabil yüzlerce yavrumuzu tcrbi
poliye giden bir devriilem vapu- metre uzunluğunda can~ız bir su ~·eli ve bilgili kılınak içın çalıe:ı.n bir 
rudur. Kanala geçmiştir. burada şeridi idi. Ne sağında, ne solun- iıısandır. 
birkaç saat mola verecektir. Yol- da, ne uçlarında, _hiçbir tarafında Hepimizin düşünme!i lazımdır kı, 
cular çıkar, !jehri dola•ır, hediye- b k b d bütOn tarihimizin en bOyük, en kat'i 

v ne bir köy· ne İr asa a var ı. harbi olan istiklal mücadelesini ya-
lik eşya alır, tekrar vapurlarına Portsait, işte bu tenhalık ve kim- p::ınlar. vntıın uğ,urund::ı can vermiş 
dönerler. Onlar olmasa Portsait sesizlik içinde doğdu ve 70 !!ene- olanlar, bu vazifelerini, llrknlarında 
aç kalır mösyö... de. yedi asırlık şehirlerden daha müstakil bir vatan, ylnl kendılerin· 

Yataktan fırladım. hemen gi- mamur, daha hareketli bir hal den ıoonrtı gelen nesillere en mü alt 
yindim, sokağa çıktım. aldı . yaşama ve çalışma muhiti bırakma~ 

Hakikaten her taraf, au bildı- F k h • h" I" için yapmışlardır. . . 
ıı·imiz - ve yazık ki çokta~dır yüz- a at er,eye ragmen a a ca- Bizim nazarımıztia hakikatlerın ıl· 

nı kanalın elindedir. ki ,udur: Herkes ve her ~ey vatan 
lerini göremediğimiz - meşhur Tasavvur ediniz ki, hergün ka- için. Bu pren~lf'lll" hareket ecliııre, 
eeyyah tiplerinin envaile dolmuş· naldan geçen 20 ye yakın vapur evde ve mektepte yetiştirici nesle rlü
tu. Bütün elektrikleri yanarak, • gece ol<1un, gündüz olsun. yaz ,en başlıca vazifenin, şefkatli, fakat 
'-ir anda bir donanma gecesi olsun, kış olsun • mutlaka Port- müsamaha!!ı:ı bir inzibat olduğu der-
manzarası alan sokaklarda dola- ıoaitır. durmıya. mola vermiye hal anlaşılır. 
.. n uvku sersemi insanlar, parıl k Her evlat, ana ve baba için bi!iiis-

" mecburdur. Zira buradan uza • tisna U'ki, çalışkan ve üstOn va ıflı· 
parıl m,;ığaza camekanları önün- !aştıktan sonra giinlerle, bazan dır. Baz.an bu tabıi tluygu, unutmn· 
cle birikiyor, sonra akın akın da- haftalarla yiyecek, içecek, su, malıdır ki, lıir his daliilcti haline ge-
lryorlardı İçeri. kömür, mazot alacak başka bir is- lebiliı·. Dalma bu ıhtimali düşüııcı ek, 

Hatıra avcılara... kele yoktur. Öyle de olmasa, yol ı;ocuklarımıza karşı muhabbetlerlml-
Hintli. Çinli, Cavalı, Sudanlı geçen hanı değil ki, kanal bu: is- ıe mnğlup olmaksızın, imkün nisbc-

ıczga" htarlar top top ·ıpeklı" lerı·, b ki k k Undc bitnrııf olmıyn çnlı~ınalıyız.. 
ter i~temez sıra e eme gere · Baı;kalarını ltluım ederken onların 

bohça bohça şalları, boy boy Boş bir vapurdan bile on beş, da bir ana ve baba veya bu hıste bir 
maşlahları ve :kimonoları, renk yirmi tayfa karaya çıkar. Portsa- insan oltluklarını hatırdaıı çıkr.ıı·ma-
renk perdeleri. yastıkları .. sonra itten ise boş vapur geçmez. t malıyız. 
çeşit çeşit yelpazeleri, takunyala- Sonra da Mısıra iskenderiye 1

1 
Latince tedrisat 

rı, süpürgeleri, liğen ibrikleri >•ığ- yol ile gelmiş olan seyyahlar bile Ankara, :ıo ( A.A.) _ Zlltıaı if Ve· 
mışlar, açmıslar, sermişler, diz - cbir de şu kanalı görelim> dıye killığiıı.-len tebliğ edilnıiştia·: 
mişler di.~ d?.küy?r~ardı ~ Portsaide uğrarlar. )laarif Vekilliği 1940/41 ders yı-

G rd ki Ki t lındnlı l" tibııı·l•n Aııknl'n Erkek LI. e-- o u erınız, eopa ra- v k ~ b .. k"" . t s·· . 
k il d w •• •• k • a ıa, ugun u vazıye te u- ··ı ı e i st..aıılıulda Galatasaray ve v.-.ra 

nın u an iKi sus eşyası orne • k I M 1 b' f ~ 
d "I k 1 B 1 veyş nna ının ısır ı)"il ır ay • liselerınde, lıu liselerin biı·i ncl s.ınıf· 

eN"lı ere byalpı mıştkır:·· w un ar, dası dokunmadıktan baııka · dün- laıından itibaren lıitince tcdrısat 
ı mem a arında ·ı daglardan h .. l . . f h yapaıı bıı·l"r klisık şube açmıya kn· · · ı · 1 1 l H 1 yanın ıuıs goz erını o tara a mı • 

~etırı mı;ı tı sım ı taş ar... e e j l d _ . . rnı vermiştir. Bu şubede e.-leblyat, 
1 K k 1 d a ıgı ıçın - zararı var. lk 

şun ar ama saray arın an, . • 
1 

_ tarih, yabancı dıl, jimnııst · •'e as· 
Juallar vadisinden ele geçirilmi~ işte bu hengamede k~n?Jı.n Ut· kerlik dersleri nıutad lıse program-
yÜzükJer, bilcziklerdir ki... funu gören sade. ~or.tsa.~tl~_dır de- !arı müfredatıııa aygun buhırıacıık, 

nebilir. Amma ışın ıçyuzu arnş • buna rnaknbU coğrafya, matematik, 
tırılınca, görülür ki, burada da tnbiat bilgisi, fizik ve kıınyıı dersle· 
asıl parsayı toplıyanlar, yazık ki rinde nvn birer müfredat takip olu
l\1ısırlılar değildir. nacnktı~. KIAsik şubenin esnıı lıusu-

····ı······································~···· 
Rakamlar Konuşuyor~ .... t ...................................... r •••• 
Tür,k demiri 

versite mezunu Halide Erk, Kadıkoy çalışan yardımcı muallimler, vazife- Sanntk:.rın 30 sene evvel ~öh- uman sonra her yirmi dakika. • 
1 inci Oı laokul açık Almıınca yıır - !erinde ipka edilmisler ve hunlnrılan _J b ' I bı'r Alman tayyaresi dii..r.ürırııfe · retini temin <'nt-n u parça arı, a- -.: dımcı öğretmenliğine •hliyetnamell hıçbirinın asli munllim kadrosuna n· muvaffak ol~lar. 
Mahmut Afif, Gaıl Osmanpafıı Or- lınnıası iıııkiıııı bulunamamış ve ye- radcan bu kadar zaman geçtikten 1 v ··h" b. nok· 

k bi. 7" l l""l "d · b' ı-onra tekrar nasıl ca:ılandıracagvı Bunun an allıgı mu un ır taokulu açı ta ıye o.;ıe men ıg ne nı en hıç ıı- li~e meıunu ynnlımı:ı ta, harbin hakikaten çok pahahY• 
Üniversite kimya mezunu S~iha nıuallim olarak tayin olunmamı~tll'. merakla beklenmektedır. 
Bartu, Yenikapı Ortnokulu açık Hilen mekteple.nle açık ınualliınlik O gece orkestrayı da. konC$r- mal olduğudur. 
Fransızca ötretmenliğine ehliyetna- kalmamıştır. Herhangi bir suretle vatuvar profe~örlerinden Muhit- Çünkü her düıürülen tayyare 
mell l\Iehınet Gökbudak, Şehremini açılacak nıuallinıllkleı·e <leı·hal Üııi- tın Sadak idare edecektir. ile 0 tayyareyi sevk ve idare ~-
Ortaokulu açık tarih • coğrafya der- vel'sile mezunu veya elıliyetnP.ıııelı den İnsanlar dütüyor ve ekserı • 
sıne Vildan Bağcıoğlu, Şehremini Or- nanıwtl~r tayin olunnraklnrdır. ~-- yetle mahvoluyorlar. •. 
taokulu açık matematik oğretmenli- Tnlebımııı sabahları okullara vak· Su .. t pabalıla-.ıyor b. . k bu-

d U 1 · • t · · · Y Bu insanların her m, ço , tine Üniversite mezunu Te\•fik Bil· tın e ye şme erıııı emın ıç111 ııel:ir t' .,. 
ge, Cibali Kız Ortaokulu coğrafya. nakliye vasıtaları tarifelerinde icap Dunkiı akşuın gnzf'telerimlcn l>irın- yük fedakarlıklar pahasına ye lf 
öğretmenliğine eski mebuslardan ve eden 5l'ferler ilave edilmiştir. ele 1staııbulıııı bu kış süt,.fız kalnıak yor. ve onun kaybedilmesile ye· 
muallimlerden Süleyman Necati, Ci· Orta tedrisat ml'kteplerı talınıııt· lelılikesiııto ınııı·u:ı bulund11ğ11ndan rine çok güç konur bir elernıın 
balı Kız Ortaokulu tarih . }·unlbil- namesinde hiçbiı dei:'ışiklik yoktur lı:ıhsediliyorchı Yartığınıız tahkikata kaybedilmiJ oluyor. 
gisi öğretmenliğine Bcrihn Uçak Bu sene yeniden kaç nazaran l~~anlıul böyle bir tehlikeye Tayyare harbinde de asıl he-
Artal, Bakırköy 1 inci Oı taokulu n- taleb~ yaııldı ? ııınruz degıldir. Ancak <\Üt fiyatları def, tayyare dütürmekten fasl.a, -· r -· . 1 nrtacaktır. Bunun da sebebi mandıra • " 
çık müzik yardımcı ogretmcıı ıgıne tanbulda bu yıl şımdıye kudaı snhıplerin ln ha.-vaıılannı beslemek mukabil taralı, bu iyi yetışf1lly• 
Celile Enıs Oza, Pertevniynl Lisesi b · f " l' h.. 1. l Iar • resmi ortamekteplerın ırıncı sıııı · içııı alnink mcı.:burlyetıncle bulunıluk- tecrübe ı ve uner ı e eman 
cof,'Tnfya rıır<lımcı dğretmenliğlne lıırına 8~78, lıselerin birincı sınıf- tarı nınlıemenin ııahalılaşmış olması- dan mahrum etmektir. • • 
l!niveıııite mczunlarınd_n n Sabahat !arına 3064 tale l·enıden kayıt ve ılıı ~on ıl\nıanlarda kılo bıışııın •>t Bu yü.zden geçenlerde fngıli;ı 
Ku~ny, .Kaı!lmpnşa 1 ~ne~ Ort~~l:ul kabul edilmiş ve bu çocukların oku1- 2,5 dan (5.5. G) kuıı.ısa. saman 1,5 lif bu-
~ar~h . ~oğrafyn açık 6gretmcnl~gın·eı lara tamamile yerle~cbilme!!i için dan 4,5 kuruşa, ince ke~~t. 2 elen Hariciye Na~ı Lord Ha ax: '· ,. 
Ünıversıte mezunlanndan Fahrunnı .-= gu'"nku·· milli mukadderatın, bıraa..,. , . • mevcut ortaokullara şubeler ve Tak- :l,5 kuruşa çıkmıştır. Bu vaziyet 
sa A~ca~: Ka:;ınıp~şa il. ıncl O,.rtıı· sını Erkek Ortaokuluna lise sın ıflaı ı knl'şısında mandıra ,ahipleri JH'· bin tayyarecinin elinde olduğunu 
~~ul tabııye deı·sı llğr~tıııcnlıgıııe ıliıvt> t>dilmıştir. İı;tanbulda ycnıticn ı:ıkenrlcl'I "Otçiıleı e ı:? kuruştan ver- söylem~ti. ·ı 
l!nıversıte nıezuıı_u '!\lelıha Ya~ııı-, oı taokul açılm:ınııııtır. ıııekte bulundukları sütli bugiındeıı Her iki tarafın hedefi de, bu rnı • 
K~sıınpaşa 1 .tncı Ort:ıo~ul tarıh · Kumkapı Erkek Ortaokulunun bu. ıtıbaren 17 kuruştan vereceklerini li mukadderatı elinde tutan ele-
cog-rafya dersıne Üniverıııt.e mezun- lundui'u Frıınsız mektebi bimısı sa· lıllılı'rıııı·ş ıı·ı·rlı" ı· . . k h zıı· 
1 ı H b lı k K "' manlara imha etme pa asına :ı!·ını an a ı I! A ·el, ıısıııı_ı~~ş;ı tın ıılınnıış, Üsküılanlıı Fıstık ııfra· Siitçiı!erln ·ım va?.iveltcn jgtıfade 
I ıııcı O.rtaokul tarih öğrctırn:ıılıgıııc cıııdı.t uenıılen bir ortaokul ınsa et- I · fer kazanmaktır, • 
Ü •- S K ,, ec trrk sutlPı·ıne kattıkları su mlkta- k b · h. ttedır nıvereı"" mezunu ıdıka, . asınıpa: t"ıı llerck burada bir kız ortaokulu ButrÜn Ü yarıt u ma ıye 

1 1 O k i l 1 ı ını :ırttırnıalıın kuvvetlt> melhuz • k t <1e şn_ ınc .-1.·tao ·uı açık tııb ıye 1 crs şulıesi. lll'''og"lu ortnokulunun fıızl,·ı ve bu yarı'ın neticesi dik a 
15 ı - <>~ H k J lııılıındu~unrlan f!e'ediyenin thıha nıii Y •gretnıeıı ı~ıne .""ınahat er ·nıeıı, talebesi için de lıu semtte bir bin" merakla takı"be layıktır • K I ı o k ı k 1 " teyakkız dııvr:ınacağını Clmlt ediyo-.nsınıpaşa -~cı ı·tao u aı;ı . n· kiralıınal'Uk bir kız ortaokul şubcsı ruz SOHA SA.KIP ..-
gılı:ıcc dersı ogrctnıeııliğine ?h~ıyct· açılmıştır. -
nıımelı ~ehbal Eldeniz, Kandıllt ~ıı Sıırıyerde vllayetçe istımllik edil· """""" Ü Ü :::::~:.: ...... ~lsesı kınıya dersi öğretmenlı~ıııe nıekte olıın bina ile Edimekııpıdıı kı· "''"~!::!:::!!: K Ç K 
~nlve'.ıııte mez.u~lnrında~ . r:r~ıi~~.e rıılıın n num okulu binasında ycnı· ------------------------------

HABERLER lHlHt ... 11 

N~ka),r~·amlı~a b~ıı Llsesı _fız~.!' 1 g- den bırcr ortaokul şubesi nçılınası Belediyede: 1 llnkkı, hemen ölmüş, müd_deluııı:: 
1't' ':!1eıı ıgıne a 1 .n Tıışlıng, .e eıı- da kararla~tırılmıştır. ---.-. -;--:--. " milik vakllya el koyarıık adlıye d~. 
bevı Ortaokulu lngill:ıcc yıırdım~ı S . t"h I k + E1 ,"\Al\Lll AT/,,[ BELEDi- toru Cl'Scdiıı defnine ı·uhsat verııııŞ 
öğretmenlığine ehllyctnamcll Eıııs on ım 1 an ara aç talebe l'F: YAPIYOR. - Bı~glinden ıtlba·ı tir. . 
Şeııhay. Davutpaşa Oı taokulu tarı~- girdi? Bunlardan kaçı ıcn et ııııkllyatı Deledıy~ _tar.afıııJn~ I __i_ l'E.\'C1'.:REDE.V DÜŞÜP Ö• 
coğrafya dersi öğretınenllğıııc u. nı- muvaffa'- oldu~ yapılncııkt.ır Bu nakil ıçın 20 yenı ....- d:ı 

1 K r k h. 1.1 . D . k l,1':.\' ÇOCUK - Aksaray civarın versıte mezunu Süheyl, Hc)•bclıııı a · ıımyon ta :sıs eı ı mı~tır. enı:t na • A ·r· 
7 1 

ki rocuğll 
Oıtaokulu açık Türkre oğı ctmenlı- l stanbulda eylül rlevresındc. lise- 1 d <l Jtrk b" t" k 1 oturan ı ı ııı ynşmııa , 

" terin son sınıflarında yapılan lmtı· lıyatlın :ık .~ şımı 1 ıdr mbo o_r ~k: Snhahat dün evinin penccreı;inclen si)" ğinl" e~lıyetrıamclı Çihı:ıdı~·c Tıımcr unı ııca . uıı· ay sonı a a u ışe ı ı k _ d k .. ı.ıı'I'· 
llkmektepler açıldı hanlara 1090 talebe gırmış. r.2n la- ıııotiiı dah:ı taheis edilecektir. ,_~ı:ıl•ı skeyrlt>O er en nı~k\·::ızkel~ektını d"ii;. 

lclıe kazııııınış. 461 lalche muvaffak Adr d u..ı P.re metı·r. yu se · ı en 
İstanbuldnki ilkokullar ılün yeni olıınıanııştır. ıye .? : müş, nıuhtl'lif ycrleıindcn y11rala11 ıı: 

ccne tedrısatına başlaıııışlardır. Devlet ortaokul ınıtıhanlaıınn 2o:ııı + t:I!: P()L/S TAflANGASl.\'l rnk Cerrnhpnşa hastanesine k:ılılı 
Bu sene. hemen henıl'rı ilk clcfa talebe girmiş, 1629 talet-e kazannıı,, TElll/7.l,ERl\E\' l"ARAT,ASIP ÖL- rılnııştıl'. ' 

olarak. lıutün kıtnplar haıırlanmış 405 tnlebf> muvaffak cılaıııaını.,.tır !>il - Kaı ng(lmrilkte, Beğceğiz nıa· Ilunl::ıhnş bir hnlc gelen Sab:ıhfl 
bulunuyor. Talebe kahvelere gidemiyecek! hallesınde Kutucu sok:ığınıln oturan lıiı :ız soııııı hastanede ölınüştfir. 

Okuma çtıgınıı gcliıı tc ı••"mi nıı>k· B h M polıı; ıncmuru Hnkkı, ıHin evinde tıı· Müddeiumumilik tahkikutıı el k0> .. 
leplcrın ilk sınıfınıı kaydolunnıılnı ın u usuııta aarifle • poliıı b:ınl'a11ını tcıııizlt'rken. ~il:ih birden· muş, çocuğun <"csedi adliye doktorıı~: 
sayısı 13725 1 bulmaktadır. e'ele çalışıyor hil'c ateş almış. çıkan kurşun ağıma ı ca munyeııe edilmiş ve defnine 11' 

934 te~ellütlülerden gösteılşli ve Bu .Pi sınema. kahve, gıızıno ve. ls:ıbct cıler.-.k beynine ~aplnnmıştır. 11al verilıııiştir. , ~ 
kabıliyetll olanlarının kabulü (iı:crf- caıre ı,:ıbı yerl<'re devanı edeıı tale
ne artan mevcudü ycı leşt.i rebılınck benin daimi mu rnkabe ve kontı·olü 
için bazı mekteplerin snb::ıh •·e o~le· ıçın etraflı tertıbat alınmış ve l;u 
ılcn sonrn olmnk üzere gundl" ıkı ı,ı. ışlc okullar derecesintle zabıtanın da 
sım tedrıs:ıt yapmaları ılıtımnli •·eır· aliikadıır olması kanırlaştıı ılmıştır 

k 1 n · r..ı 1 · · k l -· t i '"'m,..uıııııııuoııııııııııı<muımınmmn"11 
hit Kura\' }{arta! III. uncü yatı O·ı 

u ıı. e)·o~ u ıncı n u ogre nıen 1 • , h' 
Kaıııan v11ıu1 $ilt· Tekeköy yatı o- ,..~ Vecızelerm Şer ı i 

tlır. iiğrctmen1 Fı>tahat Çataloğhı Şiir. -......... ,NMMıuııııııııııo•m"""""-""' sl)eti haftada beş snat liitince ted-
0 halde Mısırlı, kendi topra • risntı yapmasıdır. 

gwında açıldığı halde, ba,ına da Klasik ııubede okuyanlar her ı - • Tiıı k demiri, pıyıısaya gelmiş bu- k · 
lunmaktadır. nu demir, yalnız, in- dertler açan bu kanaldan ya a ' nıfta bu. esaslara göre husu i bir 

Başöğretmenliğe terfi 
yeni açılan ilk mektepler eden öğretmenler 

Takbe tehaciımü karşısındıı bu se

kıı l, Fleykoz Bozh:ıne köy yatı okulıı J ~ E ,; 

Tekeköy yntı okul h.aş öğretmenliği. Seviy,yi ,erilet«elt Ja· 
ne terfian tayin rdilıni~lerdir. Bun· • L h A •1 ·ı' ,.,a-

ıaatta kullanılacak tipleı·den dcğll- mı silkiyor acaba? tahsil takip edecekler ve li ~yi bitir· 
dir : Şehirlerimizin su tesisatını da- H b d M sırlının 1.-likten sonrıı kentlilerine mahsus lı -
hl, milli demirle yapacaiız. .~?'": u mevzu a_ ı . ı1e bitirme ve olgunluk ınıtihanlnrııın 

Jforabük fabrikamız, biz.e, yılda, dedıgı t~dur: cTekkeyı beklıyen, I tıllıi tutulacaklardır. Klasik şube~e 
200.000 ton demir ve çelik verecek- çorbayı ıçer.> mahsuıı olgunluk imtihanı ıla, teıııın 
tir. Du rakam, bütün ihtiyacımızı Hakikaten de öyle: tam yetmit edeceği haklar bakımından cD~vlet 
karşılıyor: Son bir senede demir it- sene ağzı sulana sulana bu tekke- olgunluk imtihnnı> nu müsavı ola· 
1aalatımız 164.000 tona yükselmiştir. • b ki" M ı k le. d caktır. Tahsile klasik şubeden başla-

Y .. 11 e. ıybe~ ısbır ı, pke yakın _a mak, tale'--nın· ı'stet•lne bnıo:.Jıılır. Bu nıknm, 981 de 108.000 tondu. k ~ ., ti 
Demire, ne kadar para verdiğimi- oy esıne ır çor aya onaca • ı .. Maarif Vekilliği, klasik şubenin 

:r.i belki merak edersiniz: 938 ıene- Yalnız, yarın izah edeceğim bu liıtınce tedrisatına esas olmak uzere 
11inde memlekete riren demir içln ö- büyük saadete ulaşıncıya dek, bir Türkçe gı·nmer kıtnbı hnzırlat
dedlğlmiz miktar, 18.611.000 liradır. Allah vere de pişmiş aşa au ka - mıştu. 
Ba miktar, mesela 927 do 10.040.000 tılmasına mini olacnk kadar ba - Yeni tayin edilen muallimler 
Urn idi. siretli davransa... Oı'tamekteplerle liscleı-c yemden 

Kara\Juk demir ve çelik fabrikala· tayin edilen muallım ve yardımcı 
rıııın, altı aylık faaliyet vasatisinden Vlli tt muallimler şunlıırdır: 
anla;ılmıştıı· ki, demir ve çelik sa- ye e Çapa Kız Ortnokulu açık İngilızce 
nayiimiz, memlekette, senede 60 mil· + RUMANYA BÜYÜK ELÇi- deısl oğretmenliğinc ehlıyctıı:ııııeli 
JYOn lira kıymetinde bir iş hacmi ya- .lllZlN ZlYARETl - Rumanya Bii- Adile Berkmcn, He) koz Ortaokulu 
ntacaktır: İtçi yevmlyelerı, ham yOk Eltim iz Hamrlullah Suphl dıln, ııçık tarih • coğrafya oğretnwııli~ıne 
nıadde olarak gelen demirin toprak- Valiyi ziyaret etmiştir. .. Üniveı·ııltc mezunu Saınlıne Koç. Üs· 
~n çıkarılmnı;ı için ödenen para, ,_,,11.,._,,._,,.,,,_

11111111
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,., ,_ kiıdar III. üncü Ortnokulu ıwık ına· 

~onguldak kömürüne ödenen para ve tematik öğı·ctmenllğine J·:şref Yaz • 
bu kömilrlln çıkarılması için Tilrk 1TlZAR gan, Kadıköy il ı. üncCI Ortaokula 
fKisine verilen para, Devlet Demir- l\fOnılerlcatımııın çokluğunılan bağlı şube nçık mııtcmatık iiğrctınen-
;yollarına ödenen para, nihayet mem- cRfiya Gıbi> romanımızı dercede- liğiııe İhsnrı Koza, Kcı~ıköy 111 iincü 
leket içinıic bırakılım muazzam dö- medik. l{arilerlmlzdcn özür dile- Ortaokuln bağlı ı:çık lngilizcc dersi 
vu bu b(l.yOk rakamı teşkil etmek- riz. öğrctmeııllğine ehlly<.tnameli \'edi:ı 
tedlr. tcırr4 TİSTİKÇİ _ ................... , .... , .... ,..,,.,.,.,,.,11,.u-- Arnas, Kndıköy 11 incS Ortaokul a-

ne yenitlen Fatihte AtpazarınJa ve On altı ilkokul öğrctmenı bu ılcfa 
Zinclrlikuyuda fl? ve 68 iıH·ı. Beyoi· yeni tedris yılı münasebetilc başoğ. 
]unda Bomorıtidc 53 üncü, Ortııkoy• retnıP.nUğe terfi etmiştir. Yenı vazı · 
de 54 üncü, füıyükdeıeıle 55 inci, Bn· felennde muvaffaklyetler tliliyert!k 
kırköyıle 6 inrl ilkokullarla Şilecl~ ı sı mlcrlni yazıyoruz: 
Kt!rvanı:aıay ve Karabeyli köy okulıı Fntıh 12 nci okul öğretmeni Naci 
ve J{uçtikyalıda ~ rıncü yatı okulu Gur Kasınıpaşa 7 nci okul, Fatih 24 
açılmıştır. irnc!i okul öğretmeni Ilasene Ilgaz 

k Fatıh 51 ind okul, Fatih sı; ncı okul 
Açık muallimlik yo oğıetml"nı Hikmet Aktürk l::yıiıı Ha· 
Talebenin vaktinde mektebe mı 57 nei okul, Eminöııü Gl lncı o-
yetiştirilmesi için de vesait kul cığrctnıeni Mustafa Rona Emi· 

nonu ti6 ncı okul, Patih 40 ıncı okul 
temin edilmiştir öğretmem Nezihe Tulga Tiıımi 35 

l\Iaaııf \'ekılliği, lst.nnbul orta ~eıkl· ıncı okul, B~yoğlu 17 ncl okul öğret
ılsat mekteııleı i kadrolnrını tel.hı menı füfııt Oııgıiıı Beşiktaş !!4 ıincü 
edeı ken boş mualllmliklerc, halen i- okul, Beyoğlu 44 ilncu okul öğretme 
kııınctgahlannR ııızRk ı;cmtlerd~kı 0 : ııı Nihat Ergüler Beyoğlu 53 llncil 
kulhırıla vazife goreıı ınual~mılerı okul, Fatıh 5a inci okul öğretmeni 
nııklctmck suretile muRlllmlerın ev- Rnıf Sovla Fatih 22 ııci okul, Eyüp 
leı'İne daha yakın yerlerdeki okull:~r- 'l3 iincü okul öğretnwıı i Abılnlkadır 
da vazife gfirnıelerini tenılıı etıııış- gnııııç Bakırköy 5 iııci okul, Sarıyeı 

1 l lindi okul öğretmeni I<eınal Be -
"en Yalova ıncı-kez okul. ~>nı·ıyer :ıo 
tıncu okul ii~retnıeııi :ııesut l\nl'ıı· 
t'ğlu Rumelıkavağı 41 inci okul, Üs
küdar 22 ııci okul iiğretmeni Hakkı 
Yıln.az Kozyatağı :n inci okul, Os
kticlar Alemdar köy lıaşi\gıetnı<'ni 
Zeki Dorağaıı Şile nıerk.-.:: 1 ıııcı o
J,ul. E~U!l ~7 ncı okul ı• ·t ıı,ııı Va-

tır 

.\çık munlllmllklere Üniveı • ite 
mezunu veya ort:ı. tedrisnt ınuallıın· 
!iği ehliyetnamesini haiz olanlar iıc
r~t!c ve yardımc ı muallım ünvuni:c 
tm in olunmuşlardır. l staııbul mık -
teplcrine mna,,la yeniden h;~bir ınu
alllm tayin olunmamıştır. 

İ"t:ınbul orta tcdrlrnt ıııcktcple -

lanlan Kcm:ıl Bcsen ile Zeki Bora- ıureceR er amı ı e • 
ğıın nyni zamanda ::'lfaarif menıul'lu- codcle etmek ve .eoiyeY' 
i:-11 rla ~·nrıacnklaı-dıl'.0 ... yük•cftccek amilleri lruO-
ıatanbul Kız gretmen vetlendirmelt ,erektir. 

OkuJuadan mezun • • 
olanlar tayin edildi 

Ankara, 30 ( Hu~usi) - İstanbul 
Kız Öğretmen okulunun bu seneki 
mezunlarından bir kısmının tayinle-
ri yeniden yapılmıştır. Buna göre 
Fatma Bedriye Ankara, Süreyya 
Buynn Sııııısun, Bclkis Atay Ankara, 1 
Zeliha Kunteı· Ankara, Ay~e Ferdıı
ne Muğla, Hikmet T:ııar Giresun, 
!~atma Nebahnt Zonb"llldak, Şerife 
Özel Onlu, Saadet İlkor Ankara, 
Memıluha Ulas Samsun, Şükriye 
Knyra Siirt vilayetlerine verilmiş
lerdir. 
Sanat mekteplerine parasız 

yatılı girecek talebelerln 
imtihan neticeleri 

AnkRı-n, 30 (Hu~u~i) - Sanat 
nıektcf)lerinde parası:r. yatılı inıtlha-
1111111 girenlerin ııetiresi bug{ln bclli 
olnıu,tur. \'ı>kfılet bu neticeleri bir 
iki ı:üne kadar mekteplere bildire -
<"ektir. 

Seviyeyi alçaltan her veyl~ 
mücadele l'tmek ve bunları yol: 
etmiyc uğr:İşmak en ınühiın va
zl[cleı•in lıiridir. Cehalet. se\·~
yeyi Jüşürür. Cehalet insanı kor 
bir kafa ile yaşntır ve insanın 
bntün hnyatı, bu kafa körJü!il 
vüzünden sefalet içinde geçer· 
Ahlaksızlık seviyeyi düşOı·ür ve 
insanı, mülevves bir hayat y~
çanııya sürükler. Hayatı tcmıı 
ynşıımak ve tenıb: yaşatmak için 
nhlaksı7.lıkla mücadele l!ıımdır· 
Seviyeyi düşüren her şeyle ıniJ· 
cadele etmek, seviyeyi yilkselyi
t.en her şeyl kuvvetlendirın~ 

. ifade eder. Fakat seviyeyi yuk· 
"<elten amlllc\' ayrı bir itinaya 
layıktır ve onları bu itina canrt
landırır ve mukavemetlerini a. • 
tırır. Bu eayede bunlar, ge~ı· 
!iğin her hamlesine galip gelır· 
!er. 



GÜ" rı·iar ................ Bu münasebet- ,,. D UaJl;.erlerl, Fııtka 
ıvv,v ....... _....... le Jtaı.rada cıemir L' Harp . 1· teşkilatı bu i&l 

~:::::::::: AKlsi:Ell/ sı-rmaıdJ1dann, de vazıye 1 benimııealnler. Her 

O 
mir kapılann ııö- ınektep çocu~ıı lıer 

çl, . küldüklerinl ve Amerika demir lh- cün Wr 8lki dYi. 
~ harp IUhemesl i- bir nal parçaııı, 
\'' it ...ım. aarfolun· racını menetti. küçilk bir teneke 
~ d.u1d&nıu Jaatır- Kendine 7eterlik parçuı, lıir oı.11 

Franaada 

tevkif 

tevkif 
üzerine 

Ribbentrop 
acele 

Moskovaya 
gitti 

Üçlü Pakt 
hakkında 
Rusyanın 
kanaati 

Alman 
fabrikaları 

berhava edildi 
(Bimıci sahifedfl' d•rcım) 

civarındaki düşman bataryalarını Ja.. J --'- ~s.rı .. u ıite, eeki kf.iıt ,.onn ile mihver~ a....,.. -... ..... r. "autarcle,, 
ri ·•R'arp yalını eep parçaları gibi şey-

~ . ~da akdoluNıD ıU - hedeki Mrımı.t busıünlla mühim leri mektebe geti-
(1 ıl~ aah'ife4• ,.vaM) ve Almanyadak.i beaz.in, aleınin-

man blikfuneti Yurt.asile daha eYvel yum lahrikalamu berhava etmi~-

( B«fuwr.kaledett deı:cım) 
lam harp ~ildiği rün, Franaıs Nevyork, 30 (A.A.) - Rea-
ordaımıda topu ~et yi!z. adet (o ter ajansın? an: . Lı • _ •ttif.ac .ı.ü :!L ~ı...:-·c11r .._ __ ,_ 

~ · ' ~vcut • yua mese.- cilde, ona lroınu· bir harp teu_.-ı riı> .,......rı •rn 
d· l°'a!'e ~ biitiD bal d .. 1-ıııı,..l\ı fk da eden .ceaur " &ıki Ordıı Ku.ınCf61Mlllarındaa ayrı ta s e ı 
~ 11 e İırını mqcul etmek- bilgili u.bttlerle Emekll G.mual mi11 sandıklara a-
~ Yalru:ıı: doirudan dcıinr7a kazarulmaz. Onla- ALI IHSAN sABIS tabilir. Ke:ıa ayni 
~ d•r hulunaa memleluıtlet de undıkJar :ve)'& ku 

da .ki liate•) •vcı veya istikfal Radyo ıle neşrıyatta bulunam 
tayyereei ve Jalaız. on beş adtıl maruf Amerikalı pzet.ecilcwden 
d• bombard1'!'aa tayyaresi var ~ 1 Wytbe Williamı, Yon. Ribbentro: 
DUf. S... mukabil Almanların pun Berlinden hususı tayy_ar~ı 
f ransız cepbeıine tahıis etmiş ol- ile alelacele Moeko·nya ptmq 
dulu taTyarellİn mlktan iıe ÜÇ olduiunu istihbar ettiğini .ciyle • 

babeı·dar edilmlş bulunuyordu. lerdir. 
Paktın manasını tıılılil ederken, Hasara t hakkındaki pilot ra -

nvelenıirde ~urası kaydedilmelidir porlan henüz tetkik edilmem.it -

:rnıac!;~~~ ~~a!n ~~~:·:re~ tir. _.ı_ "dd li b. b'" 
bir safhasa girmekte oldutu mana- Louu.c•)'l' p et ır ucum k..'." a. __ ~-- ~--- L.:!I_ n~ ra silih, eepbane, (Birinci ıa/r.f/eO- inam) 

1
. k 

"llefe -~ uuranlar uuııı: _.. ndihimmat, qçh1- tulnr,. po ıs ara- sını tazammun etmektedir. Şu son Londra, 30 (A.A.) - Hava 
~'tin ırrızalan-an veıika üz.•İlldıe zat erzak ..,_.ire ~ kollarında, Halkevlennde, Fırka 
~ d~. dÜfÜn...ktedir:ler. l~dır. icabında cuideldler binalarında, çöpçü arabı.larında bin imİf. miştir. 

Fran11z gazetelerinin ıimdi ileri Williams, Yon Ribbenuopan, 

günlere kadar harp batıda Avrupa Nezareti ile Anavatan Emniyet 
ile Şimali Afrikaya ve tarkta da Çi- Neuretleri tarafından verilen bir 
ne inhisar ettiği ve bu iki bölge bi- tcbliide: ı, lıt~ ~ ~ttifak, tariı.te ilk de- J•nm yemeli, yarım ciyım!i; ıterlip. oluııabilirler. . .. 

b.~--·.~~bır cihan harbini baz.il'- !fakat eepbedekileri tam be5&- Bu lli pek ehemmiyetsız ve gu-
~-- mdi •e tam g i,Ydlrmeli. • ili~ cfltl r;öriinür; WciJ1 yalnız: 

Oçler ·t·· Her gün demir, teneke, kağıt, mektep (ocuklarımızın getirecek-
• .tıfakı ile yakından a - n..:... art.m ktadır .. L.:L_.,,_._ vesaire a ...... ;ıracı _a. • leıi hurdaların her ay nihaye-t' lrı I -Tii- dn-1etten Sov- Halbuki . bunların he\?Sl harp tinde milhim y~künlara baliğ ol-

aürcliilderi mütalea ıudur: M. Da- ltalya, Almanya ve Japonya ara
laclier dört ıeııedir kah yalnız sında münakit yeni mi.akı Sovyet 
Harbire Nazırı, kah da hem Har- Rusyanın da imza etmuini temine 
biye ~zırı, lııem de Bqvekil • çalışmakta olduğunu ilan etmit-

ribidndcn ayrı olduğu halde, Jimdi DüfılDAll bombaıdıman tayya -
b~ nyrılıta bir nihayet verilmekte- relerinin dün ece memleketin 
dır. Zlrn bundnn bllyle Japonya Av- . g .. • d faal' t 
ruJ>11. işlerine kan~mazlık stya1etin- .n:uhtelıf. aksamı uzeıın e ıY_e 
den ve 1talya ile Almanya da Uzak- goatermlf olduk.lannı. Londra ıle 
®ğıı i~ler1ne kanşmazlık ırlyasctln- Londraya civar kontluklannı ve 
den vazgeçmektedir. Mersey nehri mansabı mıntakası

'd•~ ll" i~i matbuab ve devlet ıruılume~ı nrasına gi~. duğu görülünce neticeye hayret 
tdtt....1 ~,fırııdilik sükutu ihtiyar Bnıılu .kari miktarda tedarik .e- l 
~q 11111' fik• dilmez ve ıınü.him !!toklar yapil- ..edilir. Bu s'!retle hem e\' er, 

t"ııııd w •e mütalea be • ileride hıı.rbe girildi,ii bahçder, hatta sokaklar hurda-
~ ..,,./11 çekinmektedir. Çünkü =·çok Wcıntı çekilir. !ardan kurtulur; hem c.oeukları-
l~, b~~nlü kaqısındA Maş- Halbuki geçen yirmi senelik ın!Z ~rru{a n 1hb)'f'leia.n t&-
~ ~•t•· urneti henüz tutacait yo- sulh :ı.amnnının cl"lenie, m~- 111ın ıçın va!ıta bulmak hıınme-
~ 1 olarak tayin etmİf bulan- ketin her ~inde birj~ tlne ~lıtırbr; hem de rourafE-tı 
'ı;.1• •• Aıos1--- · _.ı_ı. ·, A--..!1-an l>' k h 1 ı ·k· · "t.. liOY8U.ıuı. ~ otduğu, ~bemmiyet verilmiyerek ırço am mu zenıe teı arı ı te-
~ il~ Sovyet Hariciye Komi- 'hır kmanı, hatti çöplüğe atılmış ıııin edilmiş o1ur. Matırumirct i-
'• 8uzu~ müddet eöı üımüt ol- ilı1rçok hurdıılar vardır ki u bir ~in<le iş başarmak fikri böyle 
:;~ erlın ittifakının dc)ğrudan himmet.le bunlar iptidai madde- ıd~t'~ bliylc !beslenir. 
'(Q)ıl_a. kendilerine dokunan iki lcr yerine kaim olabilirler. Tiaşkn ı.aınanlıırda pek değcr-

Ruı - Japon misakı 
Tokyo, 30 (AA.) - Stefani 

ajanemd.an: 
Hariciye Nezareti namına söz 

söylemiye salahiyettar bir zat, 
Berlin misakının imari ve tedafüi 
mahiyetinin müstaceliyetlxıe işa
ret etmektedir. 

Bu hiç, şüphesiz, harbin .bundan nın bilhassa en uzun ve tiddetli 
böyle şiddetlenmesi ve bölgcsınin ge- hücumlara maruz ka\m.ış olduğu-
nl~lemesi demektir. . .•. nu beyan etmektedir. 

:Molotof, Sovyetleı· Dırlıı.'I Yüksek T bl"-d ·ı· d'I' 
Sovyet 'Meclisinin son lçtimaında, e 1i e J av~ e ı ıyor:. • 
harbin gen~lcmcsi ve §İddcllcnıncsi- Londranın bırçok nahıyesme 
ni ve bir cihnn emperyalist lıarbi ha- yangın çıkaneı bombalar atılmıı 
Uııe InkıHlp etme i ıehlikcsinln mcv- ve l.Andranın tam ortasına düşen 
cııt olduğunu My'lemcktc hnklıydı. bir bomba neticesinde çok mühim 

Ayni zat, Japonyanın ne taar- Paktın akdine ıoebcp olan ve bı~~u bir yan~m çıkmıştır. Ve el"an kon 
ruzda b·.ı.lunmak, ne de herhangi te~\'1k eden fımil nedir! Bu n.mılın trol altındadır. 

fatile ordunun baıında bulundu - tir. 
jmıa, General Gamelin de kez.a 
dört senedir Erk&nıbarbiyei U
mmniye Reisi olduğuna aröre 
Fransız ordusunun, ilanı harp za
manında bir gün bile Alman or
dauile kartılaf&Jftl1acak kadar ha
zırlıksız olduğunu bilmek mecbu. 
riyetinde idilu. Banu bilmiyor i
diyseler, vazifelerini aklın kabul 
etmiyeceği kadar ibma\ etmişler, 
biliyor idiyseler bu halde bir or

bir devleti. tahrik etm.ek niyetin- hcrşeyden ev~cl son vnkıaln_rı, In~ll- Civarda bir takım eyler hasara 
de olmadıgını kaydettıktc.n aonra tereyle Amenka arasınuakı asker1 • B' h )" .. 1.. I 
Rusya ve Japonya arasında bir a- itbirliğinlD. ve hatıl Amerika ~ra- ugrıı.mıştır. ır ayı o u ve yara ı 

~ıı..- ~vletiıı fikir teatisinde Herkes tendi e•ine, bahçesine, ,;iz ~llrllııen bu hareket, tıugtı-
tl~ --.ın1 a.k lüzumunu htsset.....i.. civarındaki harabetere bakana ııün mühim bil' harp tedbiridir. 
~arını .. k d" -s lcüçiık bir çividen, teneke kutu- iHııı'bln genlş1cdi~i bir sırada 
d,s~\'y coıterme te ır. dnn bliyfik demit· parçalarına va- (kendine yeterlik) tedbirlerini 
.~flr et rnatbuatı ile devlet a- rıncıya kadar bir çok metruk lıir an evvel arttırmaklığımıı, 
~a lrllQ $.Ükwuna mukabil A- kıymctziı. gorulen ,.,eyler bııhın· ,.e ınasnıüııı müsbct neticeler ve-
~t:r!l devlet adamları ve ra- dui,"\UIU llnlnr. Birçok ldmseler ıccek suıette bu i,i yiiriltmek 

e0rı,1' BerJin ittifak muahedesi bunları Uıplnnak Ye hurdacılara t.uııu una ehemmiyet veı·rnekliği-
~ ~~derecede meuıul olup 11- utınnk 1k<llfet.in1 z.aid, hatta gil- miz lazımdır. Mesele, iane top-
ilıt\ıtd"dıya mütalea beyan el • lünç bulur. Fakat iı vatan mü- ~amıık dcği), hanı malzeme ye-
A .. ·~• ır dafaası hv.ır:lık!anruı yardım et- l'ini tutacak tıuı dnlıı.r btrtktir-

~~dİ __ -fkArı mck şeklini alınea bu kıllfetler, ıınektiı'. Uzun sürecek harple.r i-
~ '" • derhal himmetler mahİ}'t!lİni a-

~'1lİ11a.: ı.,..,:__ luinr; ve buna. her \atanılnş pn hıım matı.emenin ~e tastu·ru-
~~ ~b 1Y••i har- ev.e, ~ve v:ıtnn mUdafaasına ıfwı kıymeti bir tiifek, hattiı biı· 

...... l b d d b" . . lı'yc lko~aı- .,.,..) tedarik M:nıck kadıtr u(lksek-
A ... ~ ..... ır anıyor_ . en en e ır çıvı ( .. . -• ~ 
"'·., Bu iş için ı.neJct.epler, ll.alkev- lir. Bugün bir tek çivic.lcn ue çı-

ıııı •• ;-.edtıka Hariciye Nazırı bu leri, Kızıia.J l.eikilfıtı, Belediye- kar ılemeyini%. Yarın o çivi bir 

ı ....... : L • n a ıe en nat un a L-1-.. 1· 1cı ı' ''e~~ı·ı·e --a-ır• ıw•.,.·nf- ha · k d t t kt " 
,~ ede b b d k d ı •er, ;polis karakolları, mahalle top mermisinin cü•de.slni iınalde 
.._ ~ Qlr li UO\~ ;:o... .... G "' .._... cıııı n ar yer u uca ır. uU 
°"Qİlta, d san kul.lanmq ve A· ıs:ız vasıta olnb!llrler. Yete!' ki günkü harp vaziyeti bunu icnp 
'iııp ı e_vletinin Uzakıuka ait k" •·--• a· ı · · ·~ 19_.h.u_.umciıiıiii•t•~•~iıoııii,_,iıiiiieiıiıiilıy•eiioııııimmemmiiôiıiumr•a•r•ı,..,.-c1.t._,ı __ rı~~·-o-r.-...,.,.,.. ............. ~~ 

.. d inin İmzası bulunan ı 
· ~ el · İcaL erın yeni ahval ve tera-
~ ~ .göre Clejiftirilmtsine 
~~ w .-eA-
~ t~-~Joıkunu iWAI eden 
'-ı u idiıe:lerin olmasma ırat 
~ ~u~- alikadar1- hiimiini-
~eri takdirde ..aulba 
~ ,hit ~ yo&ile ... tledilmiye
.:'llİıtit lneae&e buhmmadığına ıSÖ)' 
~tı\1 ' il• aGz:lede. ilk dela. A
~lı ·~~Ponya ile anlaşmak ar-
. lt~· ~ olsıyor. Maalaa
~ i •cıye Nazın, Amerikan 
~ b~ehdide maruz ıördüiü 

~ lloyeyı .müclafaa İçİa sür-
\ ıı, lı'lvetlen · •~- ..ı .. r -· · :""t.- meu ~gcıavıgmı 

~~. 
~tiı~· Amerikan matl:ıttatı, 
flı ittir:e lisan kullan.arak Ber
k~ttdt ının, Amerika. . ıyı in . 
ı:'1t ı.. n uzaJdaıttrmayıp bi ~ 
-,~ıt kat daha .süratle yak • 
111. ~k •kta ~u-::..- A 
l~ '" ~, ..... u ve · 

lııebolucla vapu 
beldiyen yolcular 

(Birin.d mlıifttl.ttı deva ) 
beri ortaya bazı karışık.tıklar çik
m11 bwunuyor. 

Bu kararın tatbikatından ol -
ma:k üzere limanunız.a hep yüklü 
olarak gelen vapurlar yolcu al -
madan :Keçmektcdirler. Otellerde, 
şurada burada 400 den fazla ço
cuk. kadm ve yolcu, kendilerini 
al. bilecek bir vapurun gelmesini 
beklemekt~irlcr. 

Tasviri Efkarın bu hususta neş
riyat yaparak burada perişan olan 
yolcuların dertlerine derman a -
1'.&maısmı ıric:a ederiz. 

TaGviri Efkar - Dün İnebo -
ludan bu mektubu aldıktan .sonra 
Belediye memurlarından Tahir 
ve Mezbaha :rniiııtahdemlerinden 
Aziz Yılmaz matbaamıza gelmi~
ler ve ai!dCt-inin on cündenberi 
ineboluda kimsesiz ve hamisiz 
beklediklerini &Öylcmiılcrdir. Ta
hir: 

lngiliz askeri 
siyasetinin 

temeltaıı Mısır 
(1 iMi .. hift '4M dwemJ 

Bazı bakımdan i~panyımın vaı.i
y.cti, J aporı:ı·aıım \•uiyetine benze
mcktedk ispan)'a, çok Hıtiyath ııa. 
ııeket etmektedir. ı-~akat Almanya n 
ltal)·.n, İEpanya ih:.e!'inde alır ,nadrli 
t.ıuyik kra edebilirler. 

Dilşmanl11nmızın Japonya \ 'e Jı -
panya ıizednde icra ettikleı·i tazyiki 
ıh.inci planda tehditler teşkil eder 
gibidir. Çün'kü bu tehditler, anca1' 
uıınmı.i \'az.İyetiıııJz uyıfladığı :za
man had bir mahiyet alacaktır. Bu 
z.ayıflaıııa ise, ancak İngiltere mey
d:ın muharebesinde bir nıuvaf!nki
yeteiz.llkt.cn ':cyahut Ortaıarkta Lir 
nl2i'Jülıi1etten doğabilir. ngilter.cde 
hlçlıir gevşeme :ılfüucti yoktur. :Doğ
rudan doğı·uya bfr iııtilil hali dilşü
ııülmekte bulunsun Ycya bulunmasın, 
fu;ır 'Ve Akdeniz, pelt muhtemel o!a

rnk, bizi tehdit ~elen iki tehlikenin 
eıı ciddisini te kil eylemekterlir. Bn 
,t•lıı·pten dolayı. Mwu·, İngiliz ask& 
ı'i~yasetinin temel tıışı oimıılıclır. 

du ile memleketi harbe sürükle -
ınekle hıyaneti v&tani1e suçunu 
İflemişler demektir. 

M. Reynaad'ya gelince, onuo 
hakkandaki imadlar da çok ağıt· 
dır. Çünkü sabık Başvekil, istifa 
ettikten sonra Portc.kize üticaya 
teJebbüs eylemiı olmak ve kitip
!Cl"İ vasıtasile de hpanyaya bi.rçok 
illın ve ecnebi (döviz) i kaçırt
ınıt bulunmakla it.ham olwımak
'!.adır. 

Bundan baıka adalet divanı, 
3aha birçok Fransız nazırlarını, 
;ıarp eanaamda harice para kaçır
makla n bilhaasa borsada Fran
;ız frangı üzerinde (spekülasyon) 
·ıapmakla zan alhna alvak hak
armda tevkif müzekkeı-e.i ısdar 

.!lmek üı:ere bulunuyormu,. 
Eğer Fran1UUD abik Ba,ve -

f-tillerile, Başkumandanı ve diğer 
Nazırları hakkında vukubulan bu 
·matların mu bak eme neticesinde . 
d.oira olduiu tahakkuk edec:ıeM 
olursa, o vakit Marqal Petain 
!lükô.metinin, acele adalet divanı 
ıtqkilind.e isabet röıterdiğine 
l}İiphe kalmaz.. 

Herhalde, Fraosada harp mes
-::ıHerini araln1lk için baf1amı' olan 
muhakemat, 1>ir bakıma hazin ol
malda beraber, çok merakla saf
halai- da anedecek cibi gcwün -
mektedir. 

TASViRt EFKAR ....................................... ' ....... . 
Suriyede ltalyan 

talepleri 
(Birinci u..hi/ ahtı d~vtı171) 

ınü tesna, büWn Fı·ansız kuvvetlerı
niıı lel'hisl VJlı·ıhr. 

Fı arnıız makamlarının layya1·cle -
rin Rado!& gönderilmesini raddettik
"eri ıannolunmııktudır. Diger İt.al~·an 
ta)t"p)eriniıı nasal ka1'1Jlandığı mnlüm 
ıici!ll<'lir. 

'llfllıtlı 111 lıaaibe doğru . ~elet. 
~11ııu .Yuınaktadır. Fakat A
\ f " .. efkarı ıumumiyezi mütte
~ .t,~or. Çünkü geltcek 
l' t~cak intı"hepta Rooan-d
~tiai . Willkie §lmdiJci Cüm • 
~ 1 ~, harici siyasetini 4id -
J~~ ttlıut ebnif ve demokrasi 
'l'o Parçaladtğuu ~tir. 

~~ 
~y.or 

- Zevcem, dört çocukla otel
de kaldı. iki defa para yolladım. 
Şimdi benim de param bitti. Her 
posta geli~inde vapura gidiyo -
rum, kimse çıkmı)'or .• demiştir. 

Bu poııtadtn yalnız iki İnebolu 
y.olcusu çıkmı tır. Bunlardan biri 
Paraçol o"ğlu Ahmet, diğeri de 
Mehmet admda biridir. Sandalcı
lara 25 kuruş yerine birer lira ve
rerek ve iplere tırmanarak vapu· 
ra girmişler ve vapur hareket e
dinciy.e kadar üzüm küfelerinin 
arkuında saklanmıflardu. 

Hindistan ve lngiltere 

~~li 
1 
>'~ ıse müttebideo reni 

."bile ~~•rn etmekte ve hemen 
~' • • lıp netice:Jeriain belft- -
~~' cf ~ektedir. Terihte ilk 
~~dan .doiruya siyasete 
ı.~ h ~Ponya İmparatoru, A1-
.~-r:\'ıet Şdine sektjii tdw.ik 
~ da, İttifakın bir an evvel 
·~t;t ~~ .&.ıaı.n milletlerini kat'i 
~tiri&'~ eylemesini temenni ey'! ·h.tr u söder, Japonyanın 
~:1ıııc111.,~ekcte b.qlaınak üzere 
~ ~~ ~ etmektedir. 
~ -Pan lıiikiime.ti fiındiclen 
~ ~~~ karıı mukabele bilmi-

Devlet Denizyollan idareıinin 
bu derde bir. çare bulmasını te -

menni .eder.i" 

Yeniçeriler gibi 
(1 inci Sllhifeden devam) 

başlamış, bu sırada Fehminin beş 
yaşındaki luzı Yıldız odaya gir -
miııtir. 

Bugün gelen alam; haberlerine gö
re Hind mü lümnnlan, İ ngiltere)·e 
ynı-dımda buh.ınuıak hususunda ge
niş mikyaı.ta nünıııyişler tertip et -
mişlerdir. 

191 ı nüfus sayımına göre Hindi!;
mnın 815 m'il)"OflU bulan n üfusunun 
6G mil~·on 650 hini müslümandı r. Ha
ritada lıu ııufusun toplu olarak bu· 
lmıduğıı yerler işaret eılilml~tlr. Fn
knt Hindistanın r.cr1 kalan lmıımla
mıda da di(:e-r din saliklcri arasında 
da "•ımk olarak ya§ıyanlaı· da çoktur. 

Bu 60 milron nüfus, hariçt.ea Hin
distnna gelenlerle Hirulistaıırla ihti
da Nlcn nıubwllr din saliklerinden 
tA..'f'•kkUI etmiştir. Bunun ckserivcti 
beyaz ırk mensubudur. • 

HinJi.ta.nJa Mii•:W,.an 
clıHriyeti. o!.n yerler 

d · ·· · ı. ı.d· h kk 1 fmdan İngıltereye yapılan ve damın vardır. 
cmı tecavuz mısaıı;.ı a.. ı ~ .ın- artarak giden askeri yardımın tak- Mersey mıntakasında birçolt 

da ~e:anatta bulunmaktan ımtına vlycsi ve genişleınesi, ing_!.lterenin yangınlar çıkmış, ban hasarata 
etmıştır. 1 batı ~nn k!lreslndeki deniz rı-ıerinin sebebiyet vermiş, bu meyanda 

Nichi Nichi gazetesi, bu misak j Amcrıkaya terki, fııg!ltere, Kan.ndn bir takım ticarethaneler mühim 
halkındaki makalesinde hüku- ve Avustralya askerı ga}7ctlermln h . _ tı 

· · · · · .. Bh-leşik Amerika ııüfuz bölgesine asara ugramış r. 
metın hedeflerının mıllı mudafa- , . İ .1 • k d l'. da Düc:man dün 9 bombardıman 

• L ld • gırmcsı, rıgı terenın uzn o6 u ,,.... . . 
ayı takvıye etme-. 0 ugunu yaz- ve Avustralyndnki üslerinin Amcri- tayyaretıi ile bır avcı tayyarem 
maktadır. Ayni makalede, Sov - kaya terkcdilmcsı olduğu vüphcslz- ka~betmiştir. 
yet Rusya ile Çin meselesi hak - dfr. Bizim avcı tayyarelerimizden 
kında da görü ül~~ği yazılmakta- Gerçi Aıncıikn lı<'nfız İngilterenin yalnız dördü kayıptır. Fakat bun-
d y.nnıbaşında Almanya, halyn ve Ja- l ·ı.· . . .1 ~ }' 

ır. . . . ponynyn karşı harbe ginniş değil- a.nn ı..- ısırun pı otu Bl!g ve sa ıın-
Asılhı g4Zetesı, mısakın vuzu- dır. Faknt bunun büyük bir ehemmi· dır. 

hunun, Berlin muahedename.sinin ydl yoktuı. Zira, Ameıika fillen Al- Kenya bombalandı 
hıçbir devlet aleyhine müteveccih manya, İtalyıı ve Japonynnm iki Kahire. 30 (A.A.) - Kenya-
olmadığını yazmaktadn. ymı ~tiredeki muhnmnlurilc müşte· da: 2 7 Eylulde düşman tnyynrc-

H . d ' . • -Lli.k li rek bır askeri kampta bulunmnktn- leri, burayı bombardıman etmi~-
ın ıştan, vazıyetı tco e d . . , · 

aor·· u"yor 11 
• i h .... ll 1 d lerdır. Telefat yoktur. \' a1Karıs • :rnktm müh ın usu,,,ye er n en . k 1 b" ı. ·r 

P (H- d' ) 30 (A b" • kl - ı· k lenlerln nüfuz cıvannda vu ua ge en ır ıı:e:ıı oona ın ı&tan • . ın pn a ış ıra et ık il d 12 d'" 
A ) M·ıı- ,.b ) f d bffi,....lerini a"ıkça tanıması ve bu o arı çarpışmasın a, • uşman , - ı ı ı era e erasyonu ... - • .• ı ··ı -- -.. p . t -ı oolgclerin diğer devletlo.'r ve tabıı o- o muştur. 
~edısı ,_ . aı:;n)ypa, g~zf ecı ere aşa- 1 ınrnk lın ı;afda İngiltere ve onun işı Ha~iıtanda iki kabile 
:gı aıu yanalla u unmuştur: l arkadaVl olan Amerlkn tarafından harbe tutuştu 
.Al~an --ı~lyan ~ Ja.p?n pa.~tı suıkıısdlere nı:ıruz bulundui:"U Uıkdir-1 l'\airobi, 30 (A.A.) - Şarki 

Hmdıştan açın tehlıltelıdır. Duş- <le karşılıklı nıüdafun Yecibeleri.nl K d R d 1 h öl- ci 
man bu suretle Hindiıstana yak- ih~a eylemesidir. ı eı~ya 8 u 0 P gl u vhar~-
1 ' k d ı Pakt Japon~·oyn cBllyu-k doğu As-j da akamet etmekte o an mu anp 
aşma ta ır. J T k k b'l • ı· 1 1 . . • L\'&sı salıaaını> ve Alman)'& ile ital- ur anas a ı cın. ta yan arın 
_ PiHanJypa, İngılıcre_nın. Ame- ya~·o da cAvrupu )'I vermektedir. hiz.metinde bulunan ve cenubi 
rıka ve Sovy~tlerle hır anlaşma l nıı;er lıir ınesdc dC', paktı imza e- Hnbeqiııtnn mıntnkasındn ikamet 
yapma111nı ve Çine giden Birman- denlerin nüfuz bölgeleriııln bu tak- e.tmekte olan Merilles :kabi+esi jle 
ya yolu hakkında Amerika ile is- Eiml işinde {iileıı ıııuvatrak olup ol- harbe girişmistir. 
fr•are edıldikten sonra bir karor mı~-acaklarıdır. -=----------''---------
lllınma~ını ist.emi .. tir. Hıç şfiphc8iz. Myle bir planın ba-~D~~Jtı ~o 

'. • şanlma ı. iki muharip tıırnf kuvvet- j 
Sovy~t. ıautelerınde Amerıka !erinin hakikl ni betine vı> daima in- ~ ~ 
Han<:ıye Naunnın beyanatı ki af etmekte olan bugünkü harbin I s· · ·r · Sal 
Mo kova, 30 (A.A.) - Dün <:ere~·anına ve netice ine bağlı bir ırıncı flfrtn ' 

sabah1'i Sovyetler matbuatı gaze- Ş(.'ydir. 7.30 Progrnm ve menıleket snat 

1 
. • .. 1 . d Paktın diğPr mühim bir hususiyeti ayan, 7.35 Müzik, 8.00 Ajans ha-

le erının eoze. ~arpa~ yer erın e Sovyctter Birliği hakkıııdııki ihtirazi bcrleri, 8.!0 E" kadını - Yemek lis-
Amerik8: Harıcıye Nazırının Al kayıttır. t.eııi, 8.20-8.30 Mlttik (Pi.). 
manya, ltalya ve Japonya arasın- Pakt ~öyle tl<'ınektedir: 12.30 Prognım ve memtckct &\at 
da akdedilen üç taraflı paktın ô- cAlmanya, İtıılya ve Japonya, bu ayarı, 12.33 Müzık, 12.50 Ajan~ ba-
tedenberi mevcut müna~bet!eri 1mktın, ;rı.:ıktı imza etmı, olan üç bcrleri, 13.05 Müzik, 13.20-14.00 Mü
zahire vurduğu hakkındaki ~ya- mem!eketin he1birile Sovyetler Bir- zik (PJ.). 

t t kt d ' 1 liği arasında hatcn mevcut sıyıısi 18.00 Program ve memleket snnt • 
na ını neşre me e ır er. .durumu asla nılHcessir etmcdı{;iııı ayan, ı .<l3 Mütllt, lSZO Konuşm:ı 

Matbuat, bundan başka, Ame- lıcyan erlerler.~ !Çıft,rın1n Stltıti), 18.45 :\Iüzik: Çiit-
rikada silah şanayiinin devamlı Bu kayıt ber şeyden evvel pakt çinin ~aati, 19.00 l\1utik, 19.30 Mcııı
bir surette arttığı hakkında Sov- <le"1etler\ tarnfındnn Sov)·ctler Bir- lıiket ımat nyan ve njnns h:ıberlerl, 
yetler reıımi ajansı muhabirinin lif;'inin harbin ilk gllnlcrlndenberi 19.45 Muzlk: Fasıl b<')•ctl, 20.15 
bir de telgrafını nf!fretmişlerdir. ınulıafnz.a ettiği lıltnrnflık haltı h~- Radyo gnzetcsı, 20.45 Müzik: Bü\iik 

reketınc kaışı bir riayet olarıık. ı • üısıl heyeti, 21.30 Konuşma (!s~tis
Trud gazetesi, Amerikanın Pa- kincisi de Sovyetler BlrUği • Alman- tik Umum Müdurlüğu tarafından) 

sifik.te deniz üstünlüğüne flahip ya ve Sovyetlcr Birllgi - ltalyıı adc- 21.45 Müzik: Radyo s:ılon orkestrası 
olduğu hakkında Gazette de Lau- mi tecavüz paktlarının meriyet ve (Violonı t Necip Aşkın idaresinde), 
sanne'da çıkan bir yazıyı n~et- ı t.fleınmiyetlııin teyirli olarak mıltalea 22.30 Memleket saat arnrı, njnM ha-

. f «lllnıck icap eder. bcrleri ; zlrnat, esbrun. tahvilat, kum 
mış ır. Barıı ve bitaraflık eıyns<'tinc sa- biyo - nukut bor .. ıısı (Fiyat), 22.45 

Çinliler, Japonların münakale dık olan Sovyetler Birliği. bu siya- Müzik: Radyo salon orkestrası prog-
yollannı kestıler setin keııdı elinde olclugu nisbeltc, romının devamı. 23.00 .Müzik: Caz-

Moskova. 30 lA.A.) - Mos- ılc,ğı.şnlıez ~ıılnı.akt~ olddutb~lnl u ve öyle bond (Pl.), 23.25-23.30 Yarınlc1 

k d d
.. . I .de k:ı ncagını tcyıt e e ı r. pl'Cıgı-anı ve kapanış. 

ova ra yosunun un verm1ş o -
duğu bir habere nazaran Kwangsi 
iıtikametinde ilerlemekle olan 
Çin kltaatı, Japon kıtaatının mü
nakale yollarını kesmi»e muvaf
fak olmu~ardır. 

Gaye, Rusyayı çembere atmak 

Londra, 30 (A.A.) - Tiınes 
gazetesi, Japon • Alman - ltal· 
yan anlaşmaıımdan bahsederek 
şöyle diyor: Hali hazırda Londra-

iL MEKTEP 

•• 
Coğrafya 

Oğretmenlerine . ~~ ve Amerikanın bü
~ ~ 11•na,-iinin laam madde
\::~ eden ve Moıofıatım, 
-~.>': 'h ve fimali Çinden A -
ıl.;', ~ &n:ı pod ihracını men
,~~ı i.1 Amerika, büyük Asya-

...,ere L 

~ '~· a~mıyacak, Av • 
'"' lne .6.ile.a müdahale et-

, . Ylllna Yeni Dünya -
(.~i1Yeti ve muhafaza. ıJ için 
~ baared,ece&ı: olursa harp 

Çocuk, babasının eski Y eniçe
ıriler ,ı;tib i elinde kılıçla annesinin 
üzerine atıldığını 1:örünce, bir 
ıı>evkitabii ile annesini Jcurtann.ak 
istem~. araya girmiştir. 

Bu sırada havaya kalkan kılıç, 
çocuğun şol eline is.ıbet etmiştir. 
Yıldızın sol kolu bileğinden kesil
miftir. 

Çocuk Cerrahpaşa hastahane
.sine .kaldırılmış, kanlı kılıcı ile 
beraber yakalanan baba da dün 
Adliyeye verilmiştir. 

Hariçten gelen nıüı:.lllmanlar <latma 
llkaUiyctte blrrıııı ıolmakla be.rahfor 
Hiııdi.ı;tııııw medeni ve iikl'i ink~-ı 
fanda ~n 'büyük rolü oynumış1ım1ır. 
Bunlar arasında Araplar pek aı. bfr 
\'al"lık gö~lerebllnıişler, buna muka
bil rnüslüm:ı.n Türkler Hindlstnna İngllteıeyle hnr'be girdiği vakit za
ınil lüma.nlığı sokan ve buı-üne ka • ınanın t;;İy.aseıçiled Hind mü lümıtn· 
dar bulundukları uhal.al'da hiıkimi- larrnın İıı~ilizlere kar~ı aı·ııklanaca
y.cti tc~ıs c<lebilen yegiıne unsur ol- ~ı vahimesiııe kapılınışlaıdı. Fakat 
nmşlaıdır. Bunlar arasında en meş- o ı:aınan da bugOn olılu,ğu gibi lıü
Jıurları: Gaz.neli .Mahmut, .Mehmet tiin Hind mus!Umanları buyük nü
Goı i, Rabüı.,ab, Adi l..Şnh, Kutubşah- may:t{lcr tcı~jp ederek İngilteıeye 
dır. ulan bıı,ğlılık ,.e Utlakatlerini :iı.har 

1914 de Osmanlı lmpaı·atorluğu e,;demişlerdi. 

dan ziyade Mıar, istik.hali tayin 
edec.e.k olan başlıca noktadır. is
panya da nazilerin hcsabma ;ş 
görmiye davet ecl;lmi}tir. Şimdi
ki halde biraz ihtiyat lı davran
maktadır. Fakat hal yanın ispan
ya üzerinde ağır bir tazyik yap
ması ihtimali mevcuttur. 

Gizli gave, kuvvetli dü~man -
larla Rusyayı çember altına al - ı 
maktır. 

Maarif V ckaletince fJk mekteplerin 4 Te 5 ci sınıflarına 
kabul edilen Maraşlı Kazancıoğla Abdülkadir Sadinin .. YENi 
İLK COGRAFYA,. kitapları Milli Talim ve Terbiye He
yetinin ıon değişikliklerile " SEMİH LÜTFİ ,, kitap eri 
tarafından haritalar ve resimler yeniden yapılarak emsal

aiz bir Defuetle neşredilmiıtir. 4 cü aıotf 21, 5 ci 30 .ku
ruştur. Toptan alanlara büyük teııWit yapılır. 

• tal l»ir .ınatıi:reıt almı7a -

Büyük caaua romanı - Tefrika No: 40 t üu;nne liapanması tamamlı~·or. 
... -~!lll!'t'""--------------------~wRr-t Ikl saat sonra , sucluyu ınüs

tantıkın h117.uruna tıkarmak !çin 
-

Nckleden ı CiM MİM 

Siyah elbLeii kadın bn sözleri bii
yük biı· metanetle sır.alıyor Ye M>nra 
kocasının Jijzüne bir kerecik olsun 
bakm.ıı.daıı ık.apıdan çıkıp gidiyor. 

&Tilen. 1ıtirmet edilen bir koca, 
merhamet dilenen gözleı-le karısının 
sözlerini dinli'yor... Bir kk kelime 
söyliyemlyor, tek bir itiraz yapamı-
yor, dudakları titriyor, nııhlannuş 
ıı)bi yerinde Rendeliyor. Gardiyanın 
giir:leri yap.rıyor ve bu acıklı sahne; 
yi demiı· kapının tekrar maznunun 

hıkı uiııe cirdikleıi z.arrıaıı z.avallı 
Klıönınin bclindckı kayııı. pencere • 
nln demir parmakltkl:ırına taktığı 
ve diğer ucunu d boğazına gar.ırak 
iııtilıar eltili görülüyor. 

Biçarenin ölümü üzerine tııhkikat 
fazla irikişaf edemiyor. Bununla be
ı-alıer araştırmllla r devam ediyor. 

J1 hnerin ölümüne gelince .•. 
J,udwig, Hirnerin cesedini bulun

duğumuz binanın .ı.emin katına indi
ı·iyor, orada cesec11 parçalatıyor ve 
kapalı ocakta yakıyor . .. Bu surcll~ 
bi,are Ilirnerin kilileri de savrul -
doktan ı;onra, zavallının nam ve ni
şanı orlnda kalmıyor. 

Üç gün ı:erilkten sonı-a, ark.adnş
lan kt>ndi.s.ini aramıya lıa§lıyorlnr, 
hi{blr yerde buhmnıu}·or HJ bir ;g!ln 
Hfrnetin çalıvtıf'ı gazcuye Hinıeı· 

····~··cıi~·ü .. 6ü.~ü~~·ı~ri·h"·~···· 
.... : .. -.................................. : ... . imznsile ~öy'le hlr melttup ge1iyor: ı ~·i bir çok kimseler tanıyorlardı. Ya-

c.l/l!.lıterlmı &y Müdur. nl hüviye: dı:iiştircrek dnhi orta~ r • 
Şimdıyıı kadırı· {cıı11ıı.vıııı muhte- çıkmama ımkan ~:oktu. . . + Amel\:kn Birleşik DevleUerile 

rem gıı:ctcııf:dcıı aJlnlmck mecburi- -:- Sana. yeni b.ır vazıfc verıp ver- ilk ticaret nnla~ııuımız mcriyet mev-
uetiııde kaldığnnı bfldirlritıı. Ba...-ı· o- ml~oce~l~nnl, ~Iımmle~en !IOTdum. kiine girdi . ..(!l2ô) 
ilcvl edepler dolayırlle memleketi d..iı.a ı~ arı ahıre de{."ln orııda lıt11l-
terketmel: ve Belçika Kongosııııa sın> diye cevap verdi. + tat.ürk, ikinci Zonguldalc se-
11erlcpııek ?ıH•cluO'i'llefimle kalı11onım. - Fakat benim arbk Holandada yahatini yaptı. (~O) 
ŞiıncliJJB lmdnr faluıma kAr§l gös _ kalmam ~k tehlikeli olacak. Evvcli + Jıtu"lıtaç körlii.yc devlete alt 
terdiğiııiz itiıııııda tefekT.."ilr eder teşhis eılildlğim )çln, yeni Lir vazife toprakların dağıttlması hakkındaki 
lıiirrrıl'.J/eriınüı l•ab ıılii.nıt rica ederim: nlnmıyacnl:ıım, sonra da, takibattan 

Hfrntr> kurtulmak için kapalı yaşamak çok ·-k_a_ra_rrı_n_m.e __ ç_ıım __ . _<_92_9_> ____ _ 
Müesse.se çalışkan bir ınuhıırririnj yorucu olacak. 

kaybeUnindcn dolayt ilzülüyor ve - Uerh:ılde talimatı bekllyclinı. 
herkes Ul\~llı Hfrneri Belç!Ka Kon- Otomobflc bindik ve yine merkez 

ilin tashihi 
gosuna gitmiş zannediyor. binasına döndük, ben odamıı etktım. Gazetemizin 27 Eylfil 940 t.adhll 

Bntün bunlardan sonra ortnca aü- Son hidiseJer beni adamakıllı sars nüshasıııda intişar eden Sarıyer jan-
ıünülecek bir mesele daha kalryol'- mııtı .•• İki kiııinin kanına cirmi' ol- dannn böluk komutanl~ınm Der
du: nuının :venllği azııp içimi kemiriyor- lıer.t kanıkol binasının tnnılri h&k-

Ben ne olacRktım'? Pl.ünlaruı tara- ılu. Fnkat, yapılacak bir şey yoktu. km 'nki illlnda keşif bedeli c900> 11-
fımdan çalındığı 1hakkındnld kanaat Çareslı. kudc.re boyun eğmem Jaı.ım- .rn olacakken bir 11ehlv nııticesi ola-
üzerlne bütün Holan<'la zabıtası beni dı. rnk c90ll0~ lil'a eekllnde ncşredilmiı 
arıyordu. Amerikalı gazet<•cl Annie- (Devamı <Var) olduğundan keyflyet tasblb olunur. 
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Fener-G .. Saray 
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Be~·az elbise 
Kasket ... .. beyaz.ıla 
Kaput 
İş tulumu 

J.'otin 

M l~ttt 

160 'f:ıkmı 
4 > 
:;o > 

130 Adet 
4 > 
80 :> 

2GO Çıft 

z.'iycıt H~deli 
Ih" !1. Lfra !{, 

2~ 00 3520 00 
38 00 864 00 
10 00 300 00 
2 tiO 32[) 00 

17 60 840 00 
5 00 400 00 

11f49 00 

8 00 20 o on 

Mıı al;l:at 
tcmi11at 
Mra /(. 

El:ıiltıııe 

şel.:lı 

468 68 Kapalı zarf 

195 00 Açık eksiltme 

7110/940 
Saat 14 

7/10/940 
Saat 15 LfisUk spor a~:ıkkubı lCiO > 2 :.ıo ~68 00 

Fener, tahmin ettiğimiz gibi bir oyun 
tarzı kullandığı için muvaffak oldu· 

'l'cı·lik 

Be~·az poplin gömlek 
iki ~·aku ile 

Filclekos fonilil 
Pati kn don 
Çorap 

80 

65(, 
650 
füiO 

> 

Adet 
ı 
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l 60 

lfi2 00 

!!1100 00 

1040 00 
Yazan: Selim Nafiz O !lO 585 00 

Günleıcc beklenen Galatasaray ve 
Fenerbnhçe takımlannın aralarında· 
ki bilyük maç nihayet pnzar cünil 
oynandı w nııılüm neticeyle bitti. Biz 
bugünkil yazımızla bu maçın hemen 
herkes tnıııfından Gıılatasnray lehi
nç bitccegi tahmin edilmiş olduğu 
halde niçin beraberlikle neticelendi· 
ğlnl tahlıl cdccrgiz.. 
Fenerbahçe nasıl oyr adı? 

Hiç şuphc ~ok ld pıızuı ı,-iııı•ı Fc· 
:rıerbahçı>Jiler Fıkrct \'c !'.l!!lıh J'ıoı 
iki mühım <>yuncuıurınııı yoklugunu 
takımlıırın:ı lıisset'iı mis ef'ck ıle-rccro
de güzel oynadılar. ı;u drı ınıığlÜI' 
olmamak içııı maça buyulr bir azınıle 
çıktıklnmıı.ı delalet cdeı. Maçtan 
soııra bir çol. kinıselel'iıı Fikret ve 
l\Iclih de olsaydı 1''enerlıahçe muhak
kak galip grlirdl şel.lindcki miltalc· 
alarmı ertesi gunkü bazı t,'1\zetdcrin 
teyit ettlklenni de gorduk. Bız ise 
tamamile bu düşilııcclcrin ak ine bir 
fikir yüı;ütill•oruz. Çuııkfi Pıkret ta· 
kımda ol ıtl dı, l''cnerb:ıhrc- eı .. ınaıı
ları pazar günkU kadl:ır ı-nhat oyııı
yamıyacnklar \'C fc.>rdi kabili)etlerin
den o derece i tif:ıdc edilcmiyecekti. 
Fikı·et takımda oynndıgı v:ıkıtlcr bü
tün işler oııduıı beklcnil' ..-e diğer O· 

yuncular maç esıınsmdıı Fikrctin ve
receği direlı:tlfl<;re ~öre o~ unlarını 
istenilen ı:eklll<'n okuı lnrdı. lluııu 
söylemekl~ lıeıı.ıbcr biz Pikn:tin tn
kımdn o,nnmaımı-ıı hn, ırlıdır dı•mC'k 
istemiyo .ız. • fuhukl.ul, Fikret gilii 
tecrfibcll ve kıymetli bir oyuncu bil
bas n her takını ıı mnı (•\"İyutı içlr 
lazımdır. 

Melilıe gC' iı ce: Poz.ıı ~unü renrı • 
bahçe foı-vctiı,de aı n111 <a da nıa· 
çın muhnkkok a;ırcttt· gnlıbiyctlc· 

bitmem ı onun olnıımı mdan ilerı 
gelıncmcktediı:. S ntrı f.ııda Yaşar 
çok gu7.cl Lir 03 uıı çıkıırnıış ve ya • 
nmdakikrle i~l nnla n ıştır. E; ·r 
takıma Melıh ol1a1u. ol aydı, bütun 
oyunculaı dlgE'f maçla da oldugu g.
bl onu 03nntnı:ık için r.:ılı,ucnklar 
ve Naci, ) a .ıı-. Ni) azı vıbı ıyı !ut
bolciılcriıı ferdı kabiliyetlerinden is
tifade edilemi, ecl•ktl. Bu suretle ne 
ticenin Fcncı b:ılıçc ll'h1ne Ç<'Vrilnıcsı 
işi en fazla l\lclilıll'tı bcklenı:ceğı 
v~hile palut.a aın~ nııtılııfıınsı tıı
bintilc biı l.~i.} l üç kışidrn dııhn ),u. 

fay marke edC'bilecektı. işte pazm 
ı,.-üııkfı maçta folihlıı büyiik rolü ol· 
mıyuc.ığıı ı da bo~ lı ı.:e lznh ed~bili -
riz. 

J encrbahçl' Gal.tt ı uı .ı) a karşı 
cok i:'fizcl, fakat netlce ız bır o;yun 
oynamı tır. Gcıiık E adın id:ıre ct
ti,gi lıntlıır tıınıamcıı muvaffak ol • 
mu:ılnı dıı. Jlaft.a ortasında I•'encı 
bal çe takmımclan bahıı"ci n yazımız
da san lııch crtlilcr G:ılnta uray kur· 
'' mda nnt'nk hafbekkıiııiıı gü?.CI o
yunlan sayr inde mu..-.ıffnk olahilc
c:eklt•ıcliı dt>mişlik. Hakikıı.ten Öıncı, 
E at, Lebib huttı gerek aclıııı\ utl:ımu 
o;cnımuık • istemini kullımılıltlnrııırlıı n 
"~ gl'ıcl: tehlikeleri kulı•lcı-inin a1:ık
la1111ıl1t <iıılcınf) e mnnıf.fuk oldukla
J'ınduıı ümit edilmedik rlcren~dc gü· 
1el o~·namışlanhr. M:ı:ımufih lıu gu· 
zel O) unlaı,nı biraz da Galatasamy 
bafbckll'ı iııin oozuk O)'tınlıııın:ı mcd
yunrludıı ı. 

:Forvete ~eline~: Bu hatta bilhı• 
a:ı ldiçük Fikl'ct çok iyi bir o~ uo çı· 
.kaı-mı;ıtır. l•'akat ne ) nzık ki arı 
licivcıtliler Basri tar.ıfnıdnn akın 
~ip sa~ tarafı oldukça 1hınal etmiş
lerdir. Uç orta giızcl, fakat neti~c
alz lıir futbol oyııamıııtır. BirilıirlL· 
riue 'erdikleri nra ıııı !adle Galaw 
•:mıy hıı.fbcklcr1ni kola) !ıkla geç • 
tikten soıuıl biı· tül'lii ı:;ut .ntlıuı.1...-ı.·u 
reklıımeleri Galata aı·al ı sıkışık an 
larda kurtaunıştır '.l'okını, umumi 
ye• itıbarıle bilhassa birincı dr\'ıedu 
fok ı:üzcl ve o nishct.tc de cnoı·jik 
bir oyı.ın çıkarmıştır. ikinci d<"vıctk. 
}'enerbahco on birini biruz .> orguıı 
bulduk. lıı.ıııııafilı pa~"ll' günu Fe • 
11crbahçc uzun zaınanlardanbcı·i ı::-iıı 
mediı,rim11; g-uzl'l o~ unlaı ıııdan im ııı 
O} nam ıştır. 
Galataaaray na•rl oynadı 
H nicin 6alip ı;lemedi? 

Pazar günü herkes Gulata aru.} ı 
calip gelm ini bcklerJ:cn !\Dl"! kır 
mızılılar ht'rnb rlik golunü atm.ı~ 
içiıı Meta cu.nlıırmı ortnyn koydu
lar. Bu da heı· şeyden eVH!l ~-ımlı, 
taktik kullanmalnrıııdan ileri gclmİ'I· 
tir. l\foç csnaslJlclıı ı:;aıı kımmnlıln 
nn bir cok lıauılıırı gozlımüzc çaıp· 
tı . 

Bunlard:ın birini ve en mühlmnı.rıi 
lıafbckler y:ıpıııışlarclıı·. Eşfak sa • 
insaydl marke cd<'l'ken .Musamn sol 
açıgı tut.ma!lı bütun oyun müddetin 
ce devam etmiştir. Pek tabii olarak 
lılrlnin içi, diğc.>rinin açığı marke et 
mı olmalaı ı ile birnz geriye kaça
rak daima drmarke knl:ın Naci bfi
tiiıı topları toplamıya muvaffak ol
muş ve Enver ırantrnforla soliçin a
ra ında hocalamıgtır. Baıtdnn başka 
bekler kal ontinde oynamış ve a -
cıklan marke ctnıc.>mişlcrdir. Halbu
ki yun hnfbekler içleri, bl'klcr de a
cıklnn mark etrnl!;! olsnlnrdı gele
cek tchlikcleı; kalclel'inln u~aklnı·ın· 
~a karşılıımı olurlardı. Bahusus 
)"aruk ve Salim gibı eri ve çevık 
iki bek olduktan sonra, Fencrbahçe 
ıııçıklarının rolleı i biraz a•almış o
jurdu. 
f'orrı•tler• 11elince: 

Gündüz w• Boduriııin yakından 
nıarko edilecekleri ııkla ilk gdebıle-

5 ihtimııllerdendı. Galntnsarayhlnrı• 
nları düşilıınıc.>mi~ olucaklar ki 

~· ndUz ve Hodul'inirı )tınlnrında Ri
nr e-olgc gibi dolıışau E ıı.t \C O -

Mendil 
Liicıvcrt yün fıınllii 
Pamuk atlet funilas• 
Spor pantnlonu 
Siyoh kra\'Dt 
Hnvlu 

';80 
780 

> 
Çift: 
Adet 

> 
> 
> 

> 

o 40 260 00 
o 40 312 00 
o 13 ıoı oo 
:: 50 280 00 
o 50 80 00 
o 60 !JG 00 
o 35 !ll 00 
o 45 72 00 
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nıerin m~galh etlerinden S.ılalıat -
tin, Cemil ve Sarnfiın istifade ede
mediler. Cemil bütün lopları kendi 1 
götürmekte ısrar et ligi gıbi ortaya 
veı·mekle her nn gol olabilecek vuzi
yetlerde şüt atarak akınları öldfir
müştlir. Eğer bu oyuncu biraz ze -
l.a:sını kullannrak oynamış olsaydı Hamam hnvlusu 

80 
160 
ıco 
260 
160 
100 > 1 !JO 190 00 

tnlmnını alınılan memnun bir v:ızl. 
yette çıl:arnbilird!. 

1"utboldc gozfi kapalı oyunun ar
tık ifl:ıs ettığrııl rlı- bu oyuncu.} u ha
tırlatırız. Ralahattin geı ıdü ı,:alışmı~ 
\'C C:ündıızü dt• ilnitl~ yalnız bırak
mıştır. Halbuki ıyi l•iı şiitlir oluıı bıı 
oyuncu heı· un Guııdı.lzu tnkip etıııe
lıydı. Bundan lıaşk.ı açıgı da fazlura 
ıhrruıl t•tmıştır. Glmdü;: ilk 45 ıiuklka 
:ıvııııtııjlı pa lnı· ulamumı~tıı. Biı· 
tnı aftan ıılamamRSı, <lığer turuftıııı 
bir rıölıetçı gllıi E•·ndııı }'anında bu
h ıınınsı heri.<' ın bü.} uk umlıler bek
lediği l u oyuncuyu muattal bır va. 
Zil ettı> bırakını~tır. 

31tı'l 40 

1 - l\lcktcbiınizin tnl<'beleı·ine lüzumu olan cins ve mlktan ve fiyatları yukonda yazılı eş~·alar ayn ayn üç 
şnrlmrnw ile t'kslltııwye konulmuştur. . 

Mektebi 1\Iü<iü ılilğiindo 7 /10/fl40 tarihinde toplanacak Sa-:.! - Ekı;iltnıc Oı-taköY.dC Yiiksek Deniz Ticareh 
tırıalınn .Konıisyoııuncu yapılııcuktır. 

görmeyi arzu cıdcıılcr :l\Iektc•p Muhasebesine müracaat etmeli-3 - Bunlarn nit ııünıuııelcl'i ve şarlııuıııcled 
cllrlcr. 

4 -~ Eltsilt.ııwlcre iştirak edeceklerin 2.ıflO sayılı kamıııtın 2 ve !! Ün<'Ü maddelerindeki şartlan haiz olmıı.laıı 
lazınııl ır. 

5 - Kııp:ılı zarf usulile elbise eksiltıne!<ine iştir.ık edecekler ı;özü geçen knnunun 32 nci maddesi torifotı 
dııireı;inde zarflarını ihzar etmeleri ve bu tclceınınül etmi~ zarfları eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar Komiııson Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Posta ile yapılacak tekliflerde 
gecikmeler kalJUl edllmlyecektir. 

6 - Jo~ksiltnıelt-re iştirak edeceklerin }·ukaı1dn :rozılı nıuvnkltat teminatlarını İst. Yüksek 1\lektep1er l\fuha
sebecill~inc .yatı~clık.larım ~östc.rır mak?uzlannı \cyn b:ınkıı nıektupl;ırını ve Ticaret Odasının 1940 
yılı belgelc>rınl Konıısyona ıbraz etnıclerı IA'Zınıdır. (Kopalı zarf ek iltmcleıl için bu vcsnik zarflara 
konacaktır.) (898!!) 

Bu kadhı- yukse!t lm kablli,ı. et Gn
latu a ıııy forvctıııde bulumhıgu hııl
dc gol ~·ıkınnıruı ı sadece hayretle 

karşılamıc:nk biı hmll <Ilı'. Boduri, ---------------, ı• L A 
Ömer tan.1Cındaıı marke edılmiş ol· lşçı· arıyanlar , ... A N • ' malda oerabcı ı;ol uçııı;u hir kaç gu-
zcl tov çıkmdı. 1• uknt eski oyunları- f iT 
nın yarısını bıle o}ıııynnıaclı ı.Jiyebı- + ıllt'llE'SDIS .Ul'M,LIM _ K BR VE ÇAKMAK fNHJSARJNDAN; 
liı·iz. Sornfını grlt•n t<ıplnrın lıazıla- ı~skişelıir ııa..-n oknluna muıılllmlik 
rını gilı:ı•J kullııııdı, fakat en ınuhiın- için 2 elektrik , e telsiz mühendisi 
lerlni lıelııı <'lll. nrıınmııktnılır. 10/10/!ıto a kaılar 

Tnkını ıtıhıı rile Gıılııtasaray fena Milli .'.\hıdrı fa:ı Vekaleti Jia,·a liis· 
oynamı~tır. lluftn lçeı ı ınclc < lııtun- t.cşaı lıı...,na muraeaat. 
bul poı maçınıJukı ulıerıksızlık duz~l-
1111'% \'l' r.uıııluı f.,.at t ı .ıl ınrlan gu· Fatıh llU"uıci Sulh 1/ııl:ııl. Zllahl~e-

1 Birineit~şrin 940 Salı Sabah1ndan itibaren 

KİBRİT FİYATI KUTU BASIHA 

10PARA 
z 1 rı nıkc cdıtıı t. Gıılıılu aıay for- 1 ı .. esı Satıı Mcııwrlııyırııdrm: 

..-elinden ı) ı lııı o\ un ve nctıce bck-I Zeynep ile Snit Alınln şayiaıı uı
ll!ır.C'k b ;ı. hudt·dlı ddın<iekı rnutıı· snrruflnrındn bulunan 1'.ethuda Ha
k mız p. zaı ı't mı ,,, rııll• t.nlıakl,uk fızc Hatun v. kfınclaıı Karngnmruk
ctnıı-tır. Çuııku (,al t ı aıay bu o· ıe o .. vı·ış Alı mııbalk· ınde Cıınfrda 
;ı. una dıı lıl ı nı:ıç.ı cılduıru gıbı lııç· cnmıi avlu!ltında 1/ ı. No. 18:.:!1 lırıı Z d"ld" ~ i h 
b kt .. ı d k · amme 1 ıg sayın alka ı"la""n olunur. ır ta lı.. < ı urınıı ı ıı çı mı tıı. l muhammen kıyıııctlı ev ızulel şüyuu 

Hakem Samih Duran•oy'a zımnında nçık uıttırnıa suretill --··-- KiBRiT VE ÇAKMAK INHISARI 
5111 940 tarıhinC' müsadif sıılı ~unu 
saat 14 den lG ya knd.ır nıııhk<'lllC 1 LE " 

O)unJo ııck ınuvcıffnk olamamış. ba~kiıtibinııı odasında ıı~ık nrttırıııa fstanbul Beledı• • il"' 1 
tır. Krndı i c kı Lır futlıokü olmak· ımıetik atıdeki şartlııı· daire lnılc yesJ an arı 
lu bcralıcr lıazı fa\'Ullcı İ uksı Uırafn satı)acaktu·. Ü rriinii ıırnhnmmcn iiım••···-·········------------= 

gelince: 

vcrcı'Ck ı ulıcL ız ı.nraılnıclıı bulun-, l:ı,>metın ' 7fı ini bulduğu tukclır<ic :J710 sayılı Ht•lediye istinıliık lrntııırıuna tevfikaıı istiınliıkiııin umu· 
nıuşluı. !hail t-dılu·ek. ııksi takdirde cıı şon 

Bllhm;s:ı h·tıccrbahçc·rıin :ıtll~ı ilk arttııanın taıılıhüdü bakı kıılııınk fi. nıi nıcnfantlerc uygunluğu tı:ısdık edilip mezkur kanunun 8 inci maddesi 
J.:'Olde ol t:ııuft~ hiçbır luırckct ol-,1 zcıc. 15/11/ü40 tarihine mu ndif cu- mucibince !?800 lirıı Joymct tnkdır edilmiş olan Eminöııündc Çel~bıoğlu 
nıaını~k<'n H~rdıKl ceza vuruşıle bü- nın .günü ayni santt<' ve nyııi maimi- Aliıcddln mnhnllcsinin l\lısırçaı şısı deı ununda Attarıyc ~okağındıı kadns
yul· bıı h;ıta yapmış w Galata nıa· d<: s:ıtışu devam edlleıck en çok urt-
}, miişkül , ııziyclc dılşurnıuştur. 1 tırnna ihale cclilecel-.Lir. tronuıı 384 üncü ndasmda l 14 pnrsel ve eski yeni 1 kapı No. lu u tün-

llız Samih •Ilı! ııkıllı bır futlı<>ku /Jııdııd •: Hıı t:ıı:ıfı B;.ığd.ıı lllol- ele odnsı, nrkasındn ardı~csl ve altında iki bodrumu olan kiirgır dul:ka-
hakenıııı bu ı leıdl' u.l<hıııma<oına 1 i:ı>;ının ııı.ıhdumu ı: ızıı Efcndı bnh- nm tapudıın nlınaıı tasal'ı lif ltaydıııdn 120 J20 hıs~eqine sahip J aln.ıı 
hu) ret. edıvoruz. Son olarak paznı ı çe2;1, lııı taınfı Şeyh Nurcttın ı.:ren- Senıyc, 45/320 hisse-sine sahip Ömer Sezai V(• 30/320 lılssl'.'sınc cnlılp l 
gilmı 1 akcnmı b ıuY. d ı l't•ncılıahç('yıl dl dcıguhı bııhı.:csı. bir tarafı J:ıza 
iltiz.ım ettigirıi ııylıyPlıılırız. Beyin bahçe i \'e bu zan Ayşe Hanını nesınls eye bu Jnymet tebliğ edilmek i•tcnllmış•c de lkaınctgahlan le bit 

Sl-:J,JM ı\ A f'İZ bahçesi ve bir la rafı cami avlu ıle edilemediği zabıtaca yapılan tnlıkikattnn anlaşılmış olmakla bu kaıınnun 1 
Balkan oyunları yükıelc 1 mahduttur. lO.uncu maddesinin tatbiki znıuri görülduğundcıı \'fl icap edc.>n tebli"' 
komitesi te,kil edildi . F:vıafı: E' c. giı ılince, _çini döşeli varakalarının hnrltusilc bil'liktc lıireı- ııfı•hu~ının bu dükkiına. diğer 

Balkun o) unlıu·ı )'tik ek komitesi bır tıı~lık: yuklu, dolaplı hır odıı_, ~~ş- nfıslı:ısının ait olduğu Belediye <laireslne ve 3 üncii ni.ishasının lla umu· 
t , •kk"l t "crt'ı 1• n .t ı·~~vnk'ıl ı lıktakı bır kapıdan bodruma ınılıı', 1_ 1 , ,.,3c) ·~c u e mı., r. ...o ıı ı.ı '"" , • k ıı· h 1- ma mahsus nıahııllc :!O g!in nıüılılclle talik c·dildiği i un o ıınıır. ( .ı .... ı 
l>ı·ktoı I:cfik Sa\•uıuuın rirmıctirııle t.aşl~~ta bı:·r ~eıııe • 0~~91 • l\:r Lf ~ a 
şu ZPVattan lı\lı;ckkcptil': \luarif V(' il' mu ll nıevcu ur. il ıı.. ı·stanbul Defterdarlıg"' ından · .. 
\ r kil" ır A. 1. \'·· 1 u d 'l' lan bnhçcve çıkılı!'. Buht>P<le hlr ku· c ı usan ı ucro oe en er- · • 
bivcsi Geııel Direktlirti 'Geııerul Cı~· yu olup 14 nwyva agı~cı vardır. Taş· 2:l!J5 sayılı J\'.aznnç kıınumıııuıı !l i.iııci.ı moclıle~il<?, yaşları itibaı ile' 
ıııİI Taner \"uli ve Bclcdivc l~t>isi lıktan 12 ayak ırıenlı~eııle _cıkılıııca 1 
Doktur ],ü~fi Kırdar, İstanbul l'al'- !l~ ~a ve lılr sofa ve bır lıelu \':trd1ır. veıgiden Jstisna edllcıılcıı in sadece seyyar olıırıık iş .''apanlar olduğu ve 
li ldarn nci~I ı:cşad ve Organizaı;- Evın bahçe ~rafı~n les~düf eı en işgal ettikleri dükkan ve ticıırctlınnc 1,,-ibi mahallerin iradı tizeılnckn 
lon J{omitt'si Helsi llürhun Felek. mntfnkla u7..ennclckı oda kargir cılup ~·ergiye tiibi olan nıiikcllcfler nezdinde i~ gören mü tuhdcmlcıin bu nıu
o, unlıı.ı ı nı>ııcrııl C<>mil Tnnel' oçn- digC'ı kısıml:ı 1 ııı alt 1 taştan ve u~t afiyetten lstifodc cdenılyccekleıi Mally" Vekaleti yuksck nıakıı 111111 ın 
c~ktır. k:ıtı ve ıııcrdi\•cn ah§ap olup, kıs-

Ballmn o)unların:ı i§tiıak edecek m~ bulıncleı taş ve. kısmen de bağ- l:.J/7/H.tO tarih ve 22101-!l O/t'iG3(~ cıa~·ılı yazısıle bildırılmiştiı-. 
~ıhmlur per cmbe güııu şehrimize <lı:ıdı yapılmı~tır. E\•ın rtlt kısmındn- Bu sebeple işgal ettikleri mahalleıin iradı ÜZ<'rinden wıgl \'Cıen 
~cl~<·ekkrdir. ~i elektı.ik U:Sisutı diğer hı~scd;ır mukellefler ;ı. "ııııııla mlistnhdcm vaııyctlnde bulunan 18 ~ .ışınılan kilçıik 

B ık 1 bı.lctlcrı' Seyit Alıyc aıt olup atıştan lıarıc· h t b b b a an oyun arı tfr. ve~·a 65 yaşmdnn büyi.ik olan ızınc er a ının u ilanın ııeşı ini mütca-

Halkaıı O)•unlnrı bllctleri bugüır- 1 Aı·ttırnıa)ı:ı glıeccklcr •,, 7,r. kip 15 gi.ın ıçinde knrııe ıılmal.:ııı ve \'t!l'gil<:rını ~at11mnlaıı, ak i tak· 
d.~n ltih:ı.rt>ıı sntıtıı;:o '!k:ırılını.ştıı·: nisbetiııdc pey vrrrrel,lerdlı. dirde bu mu!ltahd<>mleri i!ltilıdnm ı•ch:ıılcr nr.mına :l840 .ı.yılı lmmıııun 
t:ıtetlcı· }stmıbul Ho}gesıı~dc, Zckı ı 2 Arttırma bcddinin teılı.\ e'i1 18 ınci mndclı!slnın 1 fıkı ası huknıune cün• 3 mı-;li c<·zah \'Cı gi toı lıı•ıli-
l.ı7.n ıııagllY.!!Sında, l\ndıkoy Merkez için ı.aııuııi nwlıil \Cı ilir. 1 .,. .• (•.ı~!12 ) 
'LZnne;ılnclc ~Ö 50 • 75-] 00 Ve 1501 3 - J;edell ihale 1111adtnda \'1'1'11· <'Cegı teblıg 0lt1n\.ır. --
kuruş mnkalıilindc satılmııktndır. miyeı~k olursn ihale fı• ·lı<'rlllerrk .... ••••••••••••••••••••••••;, 

Balkan oyunları organizasyon gayrimenkul yeniılc. n arttıııııııyn ı:ı- J' E K z A M • N . 
komitesinden: knrılır \'e <'n çıık aı1.tııana ilıall' e- 1 

Rıılkon ol uıılannı idare edrcck, clillr. İki ihnle m ası rıdaki fıı rk \'C 

i ımleri aeııgıda yazılı hakem aı ka- zarar bilahüküııı müştcridm ulıııır. 
d.ışlarııı gÖı üşiJınek \'C davetiyeleri- 4 - j hale tnr.ihıne kadar 0 \'Crı,ri • 
nı almak üzere ı birincitcşıln salı leı ve hoı-çlur hı~ııc,I la." oıt olup 
'tmü snt 10.30 ile 12 VC)'R 14 ile 171 ~r 2,5 tcll~li)e ile • ·~nelik Vn!.ıf 
nı aımıcl. Takı:ıınıde Dblge binasında taviz bcdelı nıuetcdye aıltır. 
koıııitcmizt• bizznt muuıuıatlan hi - 6 - İ§bu gn)'nnıcnruldc mü cc -
~umu t.::blif' H: ı icn olunur. ecl ve ga:rriınusecccl lıak salıipleı i -

Üm:an, Sndullnh Evımoı:, Ekrcııı nin t.aı ılıi iliıııdan ittb• .-en 20 gfin 
l{uştü, Cemal. D,l\·ut, Suat, Hilmi, zarfında ~csaıkile blrıiUe nıemuri
Alcmclar, ııugıb, C. Bnşarnn, Şinasi, yetiınlıc gelmeleri lüzııudır. Aksi 
Ali Ec.Jın, Abbas, l\lufahham Yazı- tnkdinle gayrimüst'eccl hak ahlph ı i 
eı, Rogers, A. Nc..dolsl.·y, Cezmi, E- paylaşmadan hariç kalırlar. 
nıR, İhsan !Mor. Ueeep, Fethi, l\lü- 6 - Şartname bu gfinden illbarcn 
becccl, Cemil Uzunoğlu, Sadık Ccy-1 herkı>sin görebileceği surette açık -
lı1ıı!. Ya"umi, İrfm, Hali'ık Hekim-ıtır. T~uzln nıalıJnınt ıılııınk istiycıılC'
l)ğlu, Mufalıhnııı F:lnıen, Mnsn Ku- riıı srı.tı{llilG4 No. ile mcmuriyetiml-
zım. zc mürncnıılleri il~in olunur. 

Fener - Galatasaray maçında 
kapıdan çevrilen davetliler 

Ellerinde Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü futbol ajan
lığının dağıttığı davetiyelerle maça girmek için Fener stadına giden 
gazeteci arkadaşlar şu hadise ile karıılaşmışlardır: Gişede; bu 
davetiyeleri tebdil edecek bilet olmadığı için biletsiz s tada kimseyi 
alamazlannış ••• 

Giden arkadaıımız sormuş: 
- Peki, niçin bu davetiyeleri gönderiyorsunuz ? 

Kapıllaki delikanlılar : 
- Bizi alakadar etmez, dcmifler. Ve gazeteci arkadaşları ~a

pıdan İçeri sol,mamışlar. 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün resmen gönderdigi 

davetiyeler stad kapısında birer kıymetsiz kağıt olursa çok ayıp 
olur. Bu İ§in tahkik edilerek bir daha meydan verilmemesini ala -
kadarlardan - eğer alakadar1 varsa - rica ediyoruz. 

Yarım lira verip bilet almak mesele değildir, fakat elde da
vetiye ile kapıdan geri çevrilmek, herhalde direktörlüğün ,erefi
ne yakışmaz. Öyle bir stadda ki gazeteciler için yer ayırlmaz, 
fakat pistin üzerinde bir takım gayrimes'ul phıslar dolafıp du
rurlar. 

Ekzemanın ilacıdır. 

Yara ve çıbsnlarda kullsaılır. Her cc:ıanede kutusu SD kuruşhır. 

Teknik Okulu Satınalma Komis
yonu Başkanlığından: 

Yıldızda bulunan okulumuz ihtiyacı olan 100 ad(lt )atakhaııe dolııbı 
şartname ve ııünıuneyc gorc ııçık ek iltnıe ile alırıa<·aktır. !\lulııımınen 
bcdC'lı 2500 liradır. İlk temiıınt 187,5 liradır. Eb,iltme 8/IU/940 tal'ihinc 
rastlıyıın salı günli saat l4 dt• Gümuşınıyundıı Yük&l'k i\lühenılııı Mek

tebi nıııhas<'bcsiı ule toplaımcak olaıı konıis\'Onunıuzrla ~ npılacaktır. l!\u•k
lih•ı-iıı şartıırınıc ve ııünıııııc) i gol'mek ve ilk lı'minatı :rııtıı nııık ıizerc• 
t•ksiltınecleıı bir gün t•VVl'liı1e kaclur Okulumuza ve 

Yüksek Mühendis !\1ektelı111e ı~clınclcri ilan olunur. 
cı..~mıııo giiııii ıJe: 

!flOJ<i) 

Sarıyer Jandarma Bölük Komu
tanlığından: 

Sarıyer jnndıırmu boluğuııe 

lira c12> kuru.luk kı>ı.if bcdelll 
bağlı Deı bent karakol binasının cı•OO> 
tamiratı pazarlık suretilc 4 ıo '940 tn-

rihlne nıüsadif cuma günü anot 14 de Sarıyer jand rnın bölü •u komu
tanlığı binasında komisyon huzurunda icra kılınacaı,"lndan tnlıp olanla

rın Uıy'in olunan gün ve saatll" mezkur komisyona nıüı acantlıırı iliin 

olunur. (0176) 

ist. Asliye Oı ııırıı llı•l.:ı•l.: lfokir. -,· lıap~aki davn arzuhııliııin on @n 
lı'iJiııdcn: ıtı rl ında i'evıı p vermek iızl're on beş 

Hn7.lnci l\l:ıli) c Muhnkeınnt l\1Li • gün ınüddetleıı ıluııen tebliğine mah
dürlüğıi tarnfmdan 'fııkslnı Mezar· kemece karnı- veı ılnı!ş oldugu ilun 
lık sokak Tıılatbl'Y npııı·tımnnı 5 No. olunur. (040 .JOıi) 
da otur:ın Cafc>r Sadık ile Kızıltop. 
rnk Hacı Kfımilefeııdi sokak 38 No Foto Magazin'in 
<111 Ahmecl Nnlın nlc)•hinc ikame edi· 11 iııci s:ı;psı çıktı 
len alacak davasında müddcial<'yh • En yeni harp l'csiııık rıll \'c guzel 
!erden Cafer Sadık ı:to IC'!"İIPrı ndr< "· yazıla da her pıızartc"i çıl,ıı.r. 
te lıulunamamış ve lkamctgiihı dıı Heı y1.rde ara~ ınız. 
meçhul bnlunmuş olduğundan bu Fiy:ıtı 10 kunı~tur. 

LiMON 

Kolonyası, 

Fujer, şipt, 

Beşbah•'' 

YASEMİ~' 
LEYLAJ(, 

ORIGAN, 

Früiver, ı\tP'j' 
Krepdötl•• 

Losgorı 

Bas, Dis, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılaruuıı 

Derhal Keser. 
kuşe ahım bilır. T,ııklitlerindcıı ı;akınınıı. 
pullu kutu laıı ısrarla isteyiniz. 

Ramazan yaklatfl f 

Her eve 

Uyandırıcı 

Bir SiHGER Saati 
Lazımdır. 

<,'uk ıaı·if v~ sağlam ınıılıtelif 
rı•ııklcı ıle yeni ın•11lcller: 

No. 403 Beyaı. mineli 5 lira 

Taşradıın sipnrış \'Ukuuııdu postn 
mnsr:ıfı olanak stıatln bedcllle 
hcraher 25 kuruş gliııdeı il melidir. 
Bu saatler tc<I İ:) ell gönderllmC."L. 
SİNGim SAAT MAGAZALARl 
İst. E111inonii No 8, Tel: :!1964 ,. '"' 1 incite,rin Salı 

1359 H. 

1 
BS6 

Şaban Rumi 
Eylul 

28 18 

Gih: 275 Hı7.ır: 149 

. Ezani Vautl 
Vakitln s. D. s. o. ---

Gün~t ('r "ruııuı 12 04 6 58 

Öflt1 06 l1 l 04 
~idadi 09 29 16 22 
Aqaıa 12 00 18 52 
Yat.ı Ol 31 ıo 25 
imsak IYerınkU 10 'J.7 05 19 

H ............. Mtllt...._...... ... ,..N ... 1HllM"P' -· - 1 

Tasviri Efkar 
Nüshau (5) Kuru~tur. 

' 

Ab Ş .. ı Türkiye Hul9 
one craıtt için ...!i.!.!!_ 

Seııelilc .... . ....... 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylılı. • ... ..... 750 > 1460 > 
Oç aylık ............ 400 > 800 > 
Uır 1&ylık ............ JôO > yoktur. 

.. hibi: Z. T. EBÜZZIYA 

1 
1 

Genel Acentalıl' 
O. Galimidi ve Ort. ~ 
Bahçekapı Kutbı ~ti 
Taşra için acetı 

aranıyo~ 

( BORS.4 
30 - 9 - 940 5.74 

Lonıtr1 1 Sterlin ,,,,,, 
Nevyork 100 Dolar ,,.. 
Parb 100 Frank ;;.1' Mllano 100 Liret 
Ceaevr. 100 lav. Fr. ,,.. 
Anuter. lot Florin ,,.. 
Berlln 100 Rafı!tm. ... tf. 
BrUkael 100 Be ıra .. :;,; 
Atına lO'l Drahml 1ı 
Sof ya 100 Leva ,,.. 
Pra! 100 Çek Kr. 1:J.9' 
Ma rlt 100 Peçeta 

.... " Var,ova 100 Zloti 2'ı~; 
Budape,. 100 Penıı;a Oı 75 
BUkret 100 Ley ,,~,v 
Belırrad 100 Dinar 31·~ Yol<aha. 100 Yen ,1. 
Stok hol. 100 ineç kr. ,,.. 
Moıkova 100 Rublo 

ESHAM VE TAHVI~ 
~~~~~~~-------; 40, 

Anadolu Demlr7olu :! ve 70)1 
Sıvaa • Erzurum S 2oJ" 

3 ')O-"' 
: : 6 ,1,'P 

Umum tiyatro ıoB•(Jf 
Mer1'eı: Bankası peşla ıs//O 
Ttlrk Borcu 1 peıln 50

1
50 

1938 % S Ha:ılne tahvili 19,5' 
Ergani ~~ 

ı!!orsa harici altı~~ 
~p 

Retadiye 
Neıriyat Mud!irü : C. BABAN Kalıa Beflblrll1' 

Basıldıi:j , y'!r: MATBAA! EBÜZZIYA K4Uçe altıa Kraaı 

~~ 
'l 

.... 

Cı .... 
ı 


