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Başvekil Saydam 
Karabükte tetkikler yaptık
tan sonra AnkaralJa döndü 
Meclis Reisi ile üç vekil şehrimize geldi -

Türkiye ile 
iyi geçinmek 

istiyenler 
1'ürk milli siyasetini iyi 

anlamalıdırlar 
Yazan: ASIM US 

Vinnada çıkan Sudert Echo 
lazıeteai Türkiye ile Almanya L 

,.._daki münaaebetJerin iyi bir 
k::'da obnamaaından bahseder. 
ve .::an ae~le?n~ arqbrmıf 
D!_ L __ batlı ilu imil bulmuı: 
~ acre Türkiyenin lngiltere 
ve Fransa ile aktettiii ittifak; 
ı-.,. da Türle ımtbuatmın Al-
~n kartı aldıiı huaumetkir 
~Yannıı-

bu ~~ .. Alınan münasebetlerini 
1 ...-de tahlil etmekte Viyana.. 
~ &azete nlaız değildir; muhte.. 
lif ~ ıazetelerinia ~er. 
~ Defrintıan tetkik edilecek 
urıa bunI.nıa pek çoiunda aynı 
~ 4qı!i!Mia ~ ·--
diiE edilir. Uiiiilii ~~ 
YaJUn müttefiki ol.. Tiirkift u. 
dea dolayı busün Macarise... • 
Bulpristanclan baıka lıir yolda 
ve 41manyadan •Jn bir YUİyette 
bu111m1yw? Abmın mathaab ba 
hidıaie7i Wr türlü makul tarzda 
tahlil edemiyor ve bu matbuat 
!iirlüyenin lnıiltere ve f 1'911S8 
ale J'apbp ittifakın mahiyet ve 
rnanaa.m anlamadıkca hiç bir za. 
~ '- makul tahİili yapmaya 
un!cq da buhumyacaktır. 

Vekili Ticaret 
izmirden 

bugün 
ayrılıyor 

Karabük, 23 ( A.A.) - Ba~ve-1 kil• Nazmi Topçuoğlu Aydın ha
kil Doktor Refik Saydam rcfaka· valisinde tetkiklerini bitirerek bu 
tinde Hariciye Vekili Şükrü Sa- sabah şehrimize dönmüştür. 
raçoğlu. lktısat Vekili llüsnü Ça- Nazmi Topçuoğlu yarın ğehri-
kır olduğu halde bu sabah burd} a mizden ayrılacaktır. 
gelmişler ve fabrika istasyonunda Meclis rcf!'ll ile ş<-hrlmlze gelen 
fabrika müdürü ve mühendislcrı üç n~kll 
tarafından karşdanmıı;lardır. Evvelki akşam saat 17 trenine 
Başvekil ve refakatindeki zevaı bağlanan hususi bir vagon!~ Ank_a: 

fabrikayı ve diğer tesisatı gezmeğc· radan hareket eden Meclıs Reısı 
ba~lamışlardır. Abdülhalik Henda dün sabah şeh-

Karabük, 23 ( A.A.) - Bu sa- rımize gelmiştir. 
hah Karabük'e teşrif eden Ba~ve- Diğer taraftan Adliye Vekili 
kil Dr. Refik Saydam. relakatlnde Fethi Okyar. Sıhhiye Vekili HuJQ. 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu si Alataı; \'e Maliye Vekili Fuat 
ve lktısat V~ Hüsnü Ç.akır ol- Ağralı da dün sabahki Ankara 
duğu halde faörika tesisatını gez. tkspresiyle şehrimize gelmişlerdir. 
mişlerdir. Maliye Vekili Pendikte trenden 

Başvekil, tesisatın işlemesi hak- inmiş, Adliye ve Sıhhiye Vekilleri 
kında mfjdür ve mühendislerden Haydarpaşaya çıkmışlardır. Adli
izahat aldıktan ve yeni yapılan in- ye Vekili Fethi Okyar istirahat 
§aatı gördükten sor.ra ~at 17 de için geldiğini ve on beş gün kadar 
Arikaraya müteveccihen Karabük- lstanbulda kalacağını söylemiştir. 
ten hareket etmişlerdir. Bükreş elçimiz Hamdullah Sup
Tlcant l'eldll bmlrden aynlıyor hi Tanrıön•r de. dün sabah Anıca. 

· lzmir, 23 (A.A.) -Ticaret Ve- radan gelmiştir. 

Bütün memurları yakından 
alakadar eden bir kanun 

Tekaüt kanununun 66 ncı 
maddesi tadil ediliyor 

Fİloinıizce ilk zamanlarda BütUn memurları alô.kadar eden 
Tü..ıc • l"l(iliz _ Fransız pakbnm bir kanun, Büyük Millet Meclisinin 
lodafüi, han ele çok mahdut ma.. önUmilzdeki toplantılarında umumi 
na)ı tedafüi mahiyetini anlamak- hevetin taadikinden geçecektir. Bu 
~ ZOrluk çek-, 'bu anlapnanm k~un layihası ayn ayn idareler
hıç bir Alllllft Almıuıya, hatta de çıilışan memurlarm iatikbıill ba
lta( -'--b b" kmımdan fevkalade ehemmiyetli • 

haziran 928 ve hususi ve mlilhak 
blltçeli idarelerde bir. haziran 939 
tarihinden evvel geçmiş hizmetle
rin tekaüt hcsabmda sayılmaeı bu 
müddetler için tekaüt aidatı veril. 
meııile meııruttur-,, 

Ja -.-7 ine müteveccih ır 

lngilteıede 
Her saat bir 

istila teşebbüsü 
bekleniyor 

Sovyet gazeteleri taar
ruzun Man§ sahillerin

den yapılacağını 
yazıyor 

Londra, 28 (A·A·) - Yan res. 
;mt bir membadan bildiriliyor: 

Filhrerin garptaki umuınl karar 
galuna hareket etmeslnl, Alman 
;hilkümetinln paratıiltçUlere yapıla
cak muamele hakkında fiiliyatta 
lııviçrc bUkümetine fakat haki· 
katte İngiltere hükumetine bir 
vesika tevdi eylemesini. Alman 
matbuatmm tonunu ve Bremen yo_ 
lu Ue §ifreli bir mesaj yapılması
amı nazan dikkate alınarak. İngll. 
terede, istilanın artık gecikmiye • 
ceği kanaatine varılmaktadır. 
Bazı mahfilerde, Alman hava 

kuvvetlerinin duçar olduğu ağır 
zayiatın bir sUkünet getirip getir· 
mediği diltllnillmekle beraber, iyi 
haber alan mahfiller. her saat bir 
istUA tetebbUsUnil beklemektedir. 
Bir kaç gUn evvel, B· Çörçil, Al • 
mantarın Fransada ve Holandada 
bava meydıiıtlan vilcude getlrme
fe devam eylediklerini tebarüz et· 
tirmiıtti· Hücumun artık gecikml _ 
yeceğinde hiç bir ftlphe yoktur. 
Diğer taraftan İngiltere de ııon 

tedbirlerini almakta, anavatan mu· 
hafaza kttalarma Tommy ıllAhlan 
vermPkte ı·e biltUn memle'ketl bir 
çok mmtaka şeflerinin emri altm
da mUdafaa mmtakası llln eyle • 
mcktedir· (Devamı 2 incide) 

Almanlann top ............... 
iNGiLiZ 

TOPÇULARI 
Kale mıntakasını 
bombardıman etti 

Berlla. %3 (A·A·) - Alman a· 
janaı uzun menzilli İngiliz toplan. 
nın diln akşam Kale mmtakaımn 
bombardonan ettiğini bildirmekte
dir. 

Alman ajansrnm haber verdiği
ne göre, hiçbir ha.sar olmamqtır. 

( lJevamı 2 innde) 

vesika keli dli"· Umumi muvazeneden man3 a. 
-..J teıkil ebniyeceiini ta r lan bir memur lstanbul belediyeal 
~elllİ)oen Alnaan matbuatı belki 
n-~ar ~eli. Fakat ltalya- hizmetine geçtiği takdirde devlet 
hin harbe ıirmeai üzerine Türki- hizmetinde geçen seneler tekaüt • 
Ye Catnbariyeti bu ittifak mua. 1UğU aıraıımda hesap edilmiyordu· 
bed · Şimdi mecliste biltçe encüme -

Parti teşkilatında değişiklik 

. ._ mucilünce kendi vaziyeti. ninde buhJnan kanun larihası "öy-
11.1 .t•rin •ttikteın. yani harp ha. ledir: 1683 sayılı aııkeri ve mülki 
~· kalmakta devam edeceğini •lin eyledikten sonra artık 'bu tekaüt kanununun 66 ncı maddcsi-
fllUeret ....... .1 __ 1 __ 11 __ •tar. ne eklenmiş fıkraların dcği§tiril. 

- - IUlllUllU~ mesine dair kanun liiyiba11: 
I· ~,.. Venay muahedesinin "Tekaüt sandığı tcşkilAtı olmı-
~ ... vurduiu zincirlerin a. yan millba~ bütçeli dairelerle hu. 
Yıl 1•ıq hiç olmuaa on, on bet sust idarelerden ve mülga ,chre. 
yı taha""mil etti; ancak ondan maneti ile tstanbul mahalli idare· 
s. o:ıractır ki Hı"t1a..:- baıkanlıgıw 1 d" ind ... ... sinden ve Ankara be e ıycs en 
ıtlc ~hiaiicadeleye airitti. Halbuki maaş alan memur ve mualllmlcr-
•rı ·- bj,. L~- ..ı..._:_..Je -·il' d-'l.'l hlz - :r iMi' uc•ruıu -· den umumi muvazenPye ı:wı • r•tunaya alıtmaımt olaa Türk- metlere veya umumi muvazene. 
~r ~•tanb.aJ hükUmet.inin imza. den bu idarelere veyahut bu ida. ladı- M d .. . ... ___ ,_ • . - kl" 

•• on roa mu...--eaının relerin birinden digerine na ı me-
dat'lr:.:eai ıününden itibaren iL muri'-•ct etmL' ve edecekfarin ev-
111 • • almak için milli nrüade. '"ele: bu muvnz:?nc veya idareler
de e~ mşlada ve Lozen muahe. de geçen hizmetleri tekaUt kannn. U:le. k~di milli hudutlar. dahi. lannda derpiş edilen hizmet mild. 

1 ~:-~ ıatildillerini aldı. Türk miL detlerinin hesabında sayılır ve 
•>&11111 b.a kadar fedakarlıldarlan bunlarm trkaüt ve yetlın aylıkları 
•?ara ~ '"97• filin devletin son bulundukları idare bütçesin -
aayaaetine ıözle.-i kapalı olarak den verilir. Evkaf Ziraat Banka-

( Drt•amı 2 incid' J sı millga §ehrem~netlerindc bir 
---=--------~~~~.:_ 

Antakgada asfalt 
madeni bulundu 

Ya~~takya.,. 23 (A.A.) - An tak. 
1 ,falt Şen'kö~ mmtakasıncla bir 

y rn.ıd"nı bulunmuştur. 
asra::On ~a 1 .1. net.iceıinde bu 
asfilh: k 1ı e ıtıbanyle Lazkiye 
dutu rnaın b r derece üstün ol. 

&nlaııtmııtır. 

Zengin olduğu tahmin edilen 
asfalt mıntakasında tetkikat ya. 
pılmaktadır. Vilayetin ufalt yol. 
1arınm tamir n tehirler içindeki 
toaelerin asfaltlanması mUteahhi. 
de ihale cdihni1tir. Bu asfalt yol. 
Jar yüz bin liraya mal olacaktır. 

-
istanbul Parti Başkanııoma 

izmir mebusu 
Reşat Mimarooıu getiriliyor 

Rqat Mimaroğlu 

Ankaradan verilen malfunata 
göre, Cumhuriyet Halk Partisi 
umumi merkezi mmtaks. Parti 
müfettişleri teşkilltmd& bazı 
değişlklikler yapmak kararmı 
vermiştir. 

(Devamı 2 incide). 

ı======= 

Fransa Hari-
ciye Nazırı 

Çörçilin nutkuna 
cevap verdi 

Fransa kurtuluşunu 
ingıltereden bek
lemıyor ! dedi 
Boduin ingiltereye 

tehditlerde bulundu 
Vichy, 23 (A.A.) - Havas bil. 

diriyor: 
Hariciye nazırı Boduin, radyo~ 

ile yaptığı bir görlitmede, Çörçi. 
lin son nutkuna cevap vermittir. 

Çörçilin, mücadeleye nihayet 
verdilinden dolayı FranM:ya kar. 
p ileri sürdüğü tahtieleri tebarüz 
ettiren Boduin, demittir ki: 

(Devamı 2 irıcidt) 

Bugü.n 

6 
SAYFA 

-
Amerika tayyare· 

teri tlÇUŞQ haztr 

vaziyettı 

iki İtalyan deniz- Amerik~ 
altısı ve bir torpido ce'.:' ':I b 
muhribi imha edildi F'asıfıkte 

Bazı adaları Kalıire, 23 (AA.) - İngiliz ha
va kuvvetleri Trablusgarpda Bom
ta'da ltalyanlann iki denizaltısı 
bir torpido muhribini' ve bir deniz~ 
altı iaşe gemisini imha etmişlerdir. 

ltalga Mısıra 
değil 

Mısırdaki ıngiliz 
kıtal arına 

taarruz edecekmiş! 
Boma, ıs (A·A·) - Stefanl a• 

janimdan: 
Mısırın İngiliz kuvvetleriyle bir· 

ilkte İtalya ile çarpı!IDlak üzere or. 
duaunu hazırladığına dair Londra 
rBdyosunda ne§rlyat yapılması U· 
zerine sali.biyettar Roma mahfil. 
lerinde bu haber tahakkuk ettiği 
takdirde ltalyanm likayt kalamı
yacağı beyan edilmektedir· İtalya· 
mn Mısıra kareı hattı hareketi e· 
saııen tesblt edilmiş bulunmakta. 
dır. İtalya Mısıra değil. Mısır top· 
raklannda bulunan İngiliz kıtala • 
rma taarruz etmek istemektedir. 

İtalya. İngiliz lşg:ıll altında bu
lunma.sa idL Mısırm ltalyaya kar· 
şı tarzı hareketinin bUsbUtUn bau· 
ka olacağım pek.ili. bilmektedir· 
Fakat Mısır İngiltere ile birle3e. 
rek_ İtalyaya kar§ı harekete geç· 
l'lege tevebbUs ettiği takdirde bu 
hal §lmdilU vaziyeti değiştirecek 
ve İtalya o zaman icap eden mu. 
kabelede bulunacaktır. 

Kahire. 23 <A·A·) - Röyter 
muhabirine beyanatta bulunan 
Mıaınn yüksek bir şahsiyeti şiın. 
dl Mnıır ordusu en yüksek d~rece
slni bulduğunu ve ıayet icap eder· 
se .lnaanca. en modem harp silih. 
larile ve iyi· talim görmüş hava 
kı.ıvvetıerile İngiltereye yardım 
etmeye muktedir bulunduğunu 
s<Srıenıiş Ve §Unlan ilave etmiştir: 

talya Mmll1 istilA ederse lngil· 
tı:_re. Ue .Mısır. müıterek dava için 
dokUlerek blribirlne karışacak kan 
larlle birleşeceklerdir. 

50senemüd
detle kiraladı 
Buralara askeri hava 

üsleri kurulacak 
Nevyork, 23 (A.A.) - D. N. 

B. : Aaaoaiated Prea'in Loııdra. 
dan bildirdiğine nazaran Birleıik 
Amerika, cenubi Pasifik deni%in. 
de bulunan Kanton ve Ederbury 
adalannı 50 senelik muvakkat bir 
müddet isin kiralamı§tır. Bu ada. 
larda hava üsleri kurulacaktır. 

'.Mezkur adalan mil§tereken i. 
dare etmek ve İngiliz ve Ameri· 
kan sivil tayyarecilik kumpanya. 
lannın bunlardan istifade etme. 
leri için Londra ve Vaşington bir 
sene evvelinden mutabık kalmıt 
bulunmakta idiler. 

(Devamı 2 incide) 

RUZVELTI 
Mecburi hizmetin 
derhal ihdasını 

Vaıma~~~~~l - B.J 
Ruzvelt, şahsen mecburi hizme. 
tin gelecek seneye kadar tecil 
edilmesine katiyetle muhalif ol
duğunu matbuata bildirmittir. 
B. Ruzvelt, askeri mevcudiyetin 
§imdi arttırılması icabettiğini 
ve askere alınacakların modem 
silahların kullanılışını öğrenme. 
leri için bunun lazım olduğunu 
söyliyerek kongrenin 20 Hazi. 
randanbcri kur'a usulünün ka. 
bulü meselesinh müzakere ctti. I 
ğini ve şayet bu kanun projesi 
bir veya iki haftaya kadar tas-, 
dik edilmezse, müdafaa progra. 
mının hakikaten gecikeceğini 
ilave etmiştir. 

1111111111111111 ............................... . 

Günlerin peşinden: · 

Kalamış sahil yolu ne oldu? 
Belediyede bulunan Istanbul haritasına bakılır.sa Kalamış ko· 

Yunda_,sahil boyunca bir yol işareti vardır. Hal?uki bir gün imar plfı
~ına. gore rıhtım olacağı bile zaman zaman bahıs me\'Zuu olan bu yol 
tızerıne birkaç yıl evvel belediyece verılen ruhsatıye ile hı r bina yapıl
~ış ':e tamamile o yol ortadan kalkmıştır! ~ zam_an gazetelerde ba
dısenın garabeti ile beraber fecaati ~ikayetlcn mucıp olunca belediye
ce is~imlak edileceği kulaktan kulağa aksettiği halde bugüne kadar ne 
bu bınanın inşasına usulsüz ruhsat veren makama bir sual tevcih edil
mediği, ne de istimlake ait bır tedbir düşünülmediği görülüyordu. 
. . Usulsüz yapılan bir bina ile umuma mahsus bir yolun kapanması 

gıb~ mühim bir hadise karşısında şikayet seslerine kulaklar ka~ 
ne~ıce ne olur? Elbette umumi yolu füzuli surl'tte işgal edenlerin dlttt
lerı .arttıkça artar. Netekim şimdı şikfıyet mevzuu olan binanın önOne 
sahı~.i ~alından bir de rıhtım oturtulmuştur. Evvelce sahilin yosun~ 
lan UZ•rınden gelip geçebilenler için artık bu imk!n da Jca]ma"';!§tır · 

• Kalamışlılar belediye haritasındaki sahil yolunun ne oldugun,u 
ali.kadar makamlardan soruyorlar... HASAN KUMÇ.ı\) 1 



Atina Ajanaı 
Hôdi•eler Ar"8rncla: Vunanistanda 
Mısırhlar italyan l ler te_şkil edildığın· 

taarruzunu tekzıp adıyor 
bekliyorlar 

.. Mtct ...... IW,. ._.. • 
eaene mlclalaa ....., .... 
lagllb ukorleıfnla ....... 

ldecellnl ve M11ırlılarm keadl -. 
nidan lbıerlllde C8NJU ..... .. 

.. harpte bltant 1ılr ..... ... 
..... dllJ'Uainn ......... ..... 

... rldar ı.tlldUledae ... 
• lılr millettir- Ba daftlum İlllll
Mrere kabul de ettlrml!tlerdlr- BIJ. 
... •Dl latlkW c1avasmda olan Mr 
..._ ı.rld bir taama valnnlllıia 

=:•:e::! :.::::. 
• hNllr .. ., 

....... pllw. ....,..._ ___ ................... . 
~-- ._?NI De .,_ ,.,._ 
:tllMul taanm bhfblrlne IDyu e-
........... 8omallJI ... 
......... lılr teld1de .......... 
........ aldddan lranellerle A.• .. , ..... ,.., ............. 
......... dep INtluml kadar 
....... , .. wnDlerlal cW•• ................... ....,. 
......... MnaJ)'etlu .. t.edlılrleı(. ......................... ........ ~ .... .......... 
Met ... hKlllenıaa ... IUlr. 
........ lan ........... pae. 
~ Vawel'la dtllllll p ... el..ıe p-
lu lhlerl de .... _,.,.... .,. 
11 Wr deUll _,.. .. ..._ 

ltalyanlar Ve 

Yananiatan 
IWJM psetelerllllıa YWMP'ht 

la kartı başlad•klan propagaıula 
tılamna blr.Jmc gla slkbet dev· 
... ~ .... 1eülea 
-laadı· Ba uacla Oonale DL 
~~ ....... y...s.. 
..... ld Çıunhk .... De y_,. 
- bir pal'\'Ullll ...... aeıla Ar-
•ftlf .......... lltemeal ......... 
9 ,...., l)ie glrlftl7or .. .Ro
.,... lmlftffllr .. tellaıt ... ,...y .......... ...,..... 
JnteJdm l"aaaa • ....._.. lıltan.f· 
~ muhafaza ile berüer memle
~~lild ft ....... 
~bNrwr......,. 

BiiP/ı Britan)'a 
Aclaaına ., aarraslar 

izmirin turistik 
yolları 

• 23 (A.A.) - VUlyet 
4llllıl _.. ••il turlttlk ,onann 
..... ltlal 1'ftlclen derabte et
mek ı..,..-., Jeneral firketi· 
nin .... ..... ililtUU reclc!etmft " 
makanı.in tabi haldanda .er. 
dili karana "'"111lne Jlnm gir. 
memlttir· Vbl;.t, bu yollanlae 
np91 yaJ'!ID lıaJan ilk kısan f-1. 

CÜ. P~ yolunu 

Atlmiı. U (A·A·) - D·N·B: 
Pereembeyi cumaya batııJan 

gece. Batvekil B. Metakaaa ile re
nelkurmay erkanı araamda oldal
ça uzun bir kon!trau ya.pılmJltır· 
Bu toplantıya wulJ;at 111 ... a 
iştirak eylemifUr· Toplantıdan ev. 
vel, perpmbe gllnü, B. Jıletaklu 
kral ile bir gclrtlemecle bal111UD111-
tur. 

Aa... il (A· ·) - Atlna a
Jamr blldlrf1m': 

Ji:plr'de, -sen pyrimevcut bir 
Elea ~· an.,ma UIU'l
tinde ceteıer teekil olunclalana " 
Elen • Anıawt mıh•Jan tuafm-
dan lnm1ua llWı tem edlldfilne 
clalr Anıaftt guetelerl taratmc1an 
gltttqe daha ful& bir .... ,._ 
pdan " Stefal ajaDlll tanfmclan 
lktDıM ohmuı eaylal Yelllden 
teıaa mecbaJ'b'etlnde buhimlyo
ru- Kuala beulyea bu fantutat 
Qdurmalan bqtaıı bata te1aılbe 
aaWıfyettam. Elen hilkOmetlne bu 
dı1 harekl.tta balundulan ._t 
etmek ha-nalanm alanuyacaiı bir 
pydlr. 

Elen nbaflan refüaUJ.cle ,. • 
bancılarm hududa aankl yap11111 ol· 
duldan slyaret de tam mne aaıl • 
mdıt· 

Elen mabkemelerlnl al&bdat e • 
den telmlhlere geline•. bu telmlh· 
ler. Ben maü81Delerialııa l8tef " 
ltibularma w ytıktek adalet te • 
llkklline dokunamular· ..... , .... ) -~ .. 
jansmdan: 

ltaıyanm Ywwıiatua blr llltl • 
matum ı.wdf ederek lqUJs p.ru • 
tlalndea vurec;mealnl lltedlllfte da· 
lr dolqu taylalann ne 4•1'1C1179 
kadar dolra oJacalmı IOl'ID eCDe. 
bl paeteJerine uWıiyettar Roma 
mahfellerinde bu haberin ulı aL 
m..s.p emsbı ••rillidttlı'· AJm 
mahfellerde Korfu ve Glrldin lngL 
Uzler tarafmdaıı flpl edildiğine 
dair maltunıt memıt olmac!ıjı llL 
Ye edUm ktedlr. 

Amerikanın kira
ladığı adalar 

f Bq tt1rotı 1 mdd•J 
Nnyorlr Sun psetesl, yeiil L 

tlllfın ukert Galeri lftihc1af etti· 
lini tahmin etmektedir. 

v-.mstoa. 23 (A.A.) - Rus. 
ftltfn nasırlarla fnclJtere1e ait 
aradde bllhrt hareket illeri kL 
ralanmasma mUteallik olarak 
yapmlf olduğu ılrilfmelerdm 
IODl'a hiç bir teblit nepedilme. 
miftrl. 

Bu baptaki ltillfın ayan mecll. 
linin tantblne ar.1edllmeyeceği 
.ıannolunmalrtadır. Çllnkil, 'lııeo
dore Runelt, vaktl1tt kqreye 
müracaat etmeklbln Gantanamo 
ldSrfednf KOba'ya 1dralamqtı. 

b bir ınUteahblae e etmı iT' 
rm yafmut --.imi ba1la. , 

dan taınamlanmam azamı l 
1fet .arfolunacakttr 

J ,.,. ,....,.,.,,, - -Çap meselesi naSll 
baUadilabillr ? 

UAl ... I fiaicle 

O UN, dudaklannı bir mOhilr &ibi çe-peçe-ne- boyamış. kirpikleri 
rimelden 4evrim dmim. '8Dlk ,a.11. mantar pa~u bit aenç 

ba rastladım: 
- Neclir bu bal? dedim. Bu ~ timden alıyorsunuz? Kb)ü 

taklit ediyorsurıul? 
- Ressam Ramil'm renç m ~tOrlerinden aJı1anu. dedi. 

e tuhaf delil mı? Ramiz de modellerhii bil gibi 
arasından lnblıap eder. IUl(l\$T .lYILıı~.m 



m raımz s:r=-

l_faretler: 

Haremli seıam
llklı mektep 
lı;.Mea}u, ~e.r:Mn ı1calk. 

l:ıktan, ~çeler yüzlerden dü tük· 
ten, çar§aflar bedenlerden çıktık. 
lll.n, <el'Yelrde .haremler., . K1im. 
~ 'ılcilitJcndiktcıı •anra M1i 
~i. aclimlıldı meld-,,ten 

bü.scaiJi)or. B.i.r muhbir ar. 
~iltın tiıiriı.-vcliği haber mıek. 
'Plerde barem v.e sclimlık dai
~forinin yaıiden a,ılaca.ğrnr flO
atl)(>rdu. Orta mcktepJcrda 
f b ht-elit tcdrintm eu en eden ıi-

1 nr~n 'Jga edilcuii ı,cri . 
rem vc:ı ıelitnhk, p.r af-, ç.eôic 
rabuç rncralclılıırımn içle.rindeki 
ıesret hiı;lrrıni l:abartabılir. 

Btı:ı lıııu hudcti mu.ur görü. 
'"'-un. Ancak bir ıistcm şahibi ol· 
~lı Prlilc.. Yani h.oruni. .eli.m. 
ıgı, çccl:ği, pabucu, • peçeyi 

ı; !-ı iade etmek tartiyle ... 

llunlardan hiç biri tamamen 
t İ r; r; imcdihç , "'"e hlı.yntı. 
; 

1~:l pv.~. çar f, kafes birer ö. 
IJ ci j !' cdiJd"kçe nlf!lltcplerôc 

hıı.ıbt~lit tedri e.tA r.llsıl nillayet 
"crHe "lir? 

. Mul telit tedriAt Hdcce bina 
•htı, ııcm<lnn docl!.n ve bir hcGap 
;l'l{':se'czini halleden hir ?~. bir 
toJıı.ylr , bir tıdft rr.a hıtreketi de. 

,!l.dôr: Muhtelit tedriznt dava11 
~~ıı kı. cd~ pcç<'yİ, kafesi, çar!fl'lfı 

~ n ındırcn hayat ~arta muh
telıt tedrisatı bir zaruret olarak 
0ı-ta~ ıı atnuı;tır. 
C Mu11tetit Jcdriıatın prcıujpi 
t ~:nh~"!)'.cl Tdrl<lycainin ltadm 

?kkısını izah etmektedir. 

d Curnbııriyct Türkiye11i için ka. 
tn \•e erkek faı kı noıya1 bir ay. 
nlık .. işa~ti <le~ ildir. Ancak fizi. 
it10ıik \'C biinyovi bir fnrktır. 
0 

ad111 ve erkek s0$yetenin İçin. 
t
1
ancak bir İ§ unıuru olarak mana ıdır. 

Erkek ·ı,· b h:. ı.· '--led' ıı ı me uı, .. ım, ~ 
te.rıye azaıı, a\'ukat, muh. 
dokt ınernur, mühendis, hoca, 
:E~ °" 0 lanak uli.hiyetlerini ka. 

!lnlf ~lan Tül"k kadmı için sos· rllJ terle ?11.e, ccnıiyl'lQ intibak ıart. 
il"!, ,!iJIGr H'vİ)'ni hiç de encek. 
lerınkinden farklı dei ildir. Cum.. 
hı.ariyet Türkiyeıinin kadını anla.. 
Ylf tnrzı böyle olunca onun mek
tebini erkeklerinkinden ayırmaya 
ile lüzum vardır? 

Muhtelit tedriaat Cumhuriyet 
Maarifin.in ana vuıflarından biri. 
rlir; ve bir terakki mcrhalcıinin 
iE.deıidir. Kafcıe, çar§tlf a, peçe. 
Ye dönmedikr.e muhtcJit tedrisrıta 
nihayet veril~z. 

Haremli, selamlıklı mektep; 
h1tremli, selamlıklı hayatın bir 
terbiye va11taınnır. 

- SADRI ERTEM 

Şehir 
"1111_. ....... ._ ........................................... -.. .... ~~······· · ········· ·····~···· ·· ··· .. 

Haberleri 
1 ıp f akültesindekl 
ecnebi profesörler 

....................................... ........... ..: 
: : 
iMaseıeeeır: ! ·- . ! Propagandaya 1 
f karşt uyanıkftk 1 

Harl .. Çte I · 1 h k i Hiıl:umetimiz ''Be~inci.lı:ol" a-i ça ışmama arı a - ~ dt verilen ve milli menfaatleri 

ı 
i hilfi.fına hareket eden bir ecre. • 

kında tebl'pgat yapılacak ~yam Türk hudutları içinde ya.i t şatmamak için icabcden cezri f 
Unlven:ıtcaln muhtel!! fnkUltele. dllr. ~ tedbirleri alıyor ve almı§tır. i 

ıill(lc ,azıre ı;örcrı profuorlcr, ilrıl. Fakat profuorler kadıır dcğeıll ! Tedbirin düşünülmesi, böyle! 
vcrııllcyc kabul côllrl.klerl vakit 'kcu :r dl profesör 'c 1Uteha ı:ılannıız : bir cereyanın mevcut olduğunu ı 
aUerllc )npıl n mulııweıc rnuclbınct mel"cuttur. r}Sasen prt>Jcsurlc yapı. ~ değil, mevcut olabilmesi imka. 
bUllln mcsallı'rlnı y ıJmz " llnlvcrsıtc. lan .muknv"lc dl' yukımaıı. ivar"l ıc~ : ninin buhınamıyacağını ifade: 
ye lıaı>rctaıck ı.necburı)ctlnde olduk. dlldı~I ı;ibi uoıvcrsilc bBTlcmdc tlc. i eder. Bu arada mühim olduğu f 
JarJ k ydccmmıştı. retle c;ıı.lışmayı men tmcktcd r. i muhakkak olan bir nokta daha: 

Ftıl<at bazı pro!cs'Jrtr.rln dJşn rıda 

ted :vl ' mu )"ene 11urcUlc tı :ı.rel 

)'aptılclıırı öfT~nllmekted.r. Suj>heılı. 

mUhnn vazl)'l!tler<tc bııatııoclerıle 

profcrorlcnn me teki knbllıyctıertn

dc.n lstffad• c lllelnlnıesl mUml<Un. 

: var: Bu da halkın, milli vahde· ı :rcrll doktorlar bu \'azlyctl Manrıl : . . . . ' • . . . 
U U t1 h 11 .. 11 ini • tımızı, 15ıyasetım12:1 ve ımanımr. Vcltlüe ne m rncaa il a Cu mt' : • • 

ll ı zı slrsmaya yeltenecek sınsı 
llltemlılcr lr. i propagandalara ka daima u. 

\'.cl<4lct ,azlyctl tctı.lk etmekte. 1 t k b 1 h tt' b ı 

i zu a ıc ımscye soz soy e • 
dışında çalı ın..ıları mcncdllecclrtır. 'd' T"" k ·11 tı' • b' 
dlr. Ynbııncı ı•rofcsörlcrln Unlvcrııltc 1 ! yandr • h~ uk~ması. a .. 8 u .. mlevt. 

: memem ır. Ut' mı e nın ır 

---------------------------- ! tek kanaati vardır; Türk mille- j 

Bl·r kapıcı tabanca i tinin istilı::lal ve hürriyetini her! : ne babasına olun:a olsun müda. i 
i faaya ar.metmi'j olan CumhurL ! 

l d 
i yet Hükumetinin siyaseti ve o. j 

k . e ul u i nun tuttuğu yo1. : 
urşunı vur =-·-............... _.. .............. ! 

Hadısenin sebeln ı1enüz nleçhu! 
Evı• iki pk .am talimhanede blr 

yaralama n\kaıtı cılmııı;tuı ·· 

Çaıib. Ehnadağ be\q~iler·ncıcn 
Azı:: -oğlu Jbralııo1dir· İbrahim a.k
ıam ~(. talimhanede. AbdUlhıık 
!limit c:ıddcs.inde 1ncJ apartnna _ 
nuıtla lı:apıc.ılık ) apan hem-ıerlısl 
Ömer oğlu Mu~tafa).'a miı:.ııfir ı;it. 
mi§ fnkat ~emek esnasında henUz 

!3ebebi anlaııılnml\ un bir biddf:'Uc 
tabanca.smı ·çckmis, l!ust.afayı ,·ur· 
ffiU!';'tUr• 

Mustnfa bnygın bir halde 81' 
yoğiıı hastanesine kaldırılmış. lb
rahim yakalanmı tlr· 

Bekçi lbrahinı geç vakit üçüncü 
sulh c~za ma.hkc>mesi tarn!ından 
tc\'klf olunmu tur. 

Metresini öldüren pa
çavracı mahkemede 
Ev\·elki gun. 'fü.ıarimde Sa~hue· 

redeki ku üt:i~aınae metresini öldü· 
ren paça"·racı Tahir, dUn t;ğJeden 
llOnra, adliyeye ver:ilmiftir. 

Ceset üzerinde otopsi yapacak 
olan morgun raporu geciktiği için 
vaka cUrmU meıhut kanunu hU
kümlerinden çıltmııs ve Tahir U
çUncil ıulh ceza mahkemesinde ya. 
pdan sorguıu eonunda tevkif olun. 
muştur. 

Katil mahkemede verdiği ifade • 

sinde 'Cmaretinı "ı;Ö. le anlatmujltr : 
"- Pembe) i <:Ok sevıyordum j 

Fakİt ııoy IPndıgı gibi kcndVini kıs 
kandığım için öldürmedim. O sıra· 
da tabancanu temizliyoı dum. Pc.m· 
be de kar§undu oturuyordu· Bir
den nasıl oldu anlnmndım, taban. 
ca birdenbire kaı:o.ra patladı ve çı. 
kan kurşun sevgilime rastla~arnk 
kafasını parçalııdı. 

Bunun üz<'ıinP. çok korktum "e 
hemen sokoğa fırlayarak kttçlım ,. 

Orta tedrisat kadrosu 
Umum müdür yarın şehrimize geliyor 

Eminönünde 
5 O O bina istinllal< 

edı lecek 
EnıinönU mıntakasında istimlak 

muamPlesinın başlıyac:J.b'ını yazmı 
tık· 

Muameleleri ikmal f'dilen bina-
1 r 500 kadardır. Bunların sahip. 
lcı ı e temasa gcçi1ecck mutabık 
kalınırsa pn rala11 derhnl \"erile _ 
cektir. Fiyatta 11} u ulnmazsa iu 
ımnuni yolla halledilerektır. 

Fiyat ınurakabe 
teşkilatı 

tanıamlandı 
ı\ nkara, 23 (Hu U:tl) - 1''1yat mU. 

raltabe komlsyo:ılnrı kararlsnnm 
tatbikini daimi şektıde kontrol ve 
takip etmek üzere lüzum görUJen 
murakabe teşkllıUı kaClrolıırı tasdik 
olunmu§tur. 

Tc kilit bugilnlerde fa Uyete ge. 
çccek; ve sılt sık yapııcagı kontrol. 
larla bu11druı sonrn fiyat artı§m& hiç 
bir suretle rnUıaade etmfyeccktır. 

iki kunduracı istanbulun. öğretmen kadro
sunda yenı tayinler yapılacak 

mahkemeye verildi Orta tcdriut umum müdürü 

Romanyahlara 
teslim edilecek 

tifl ıkler 1' ela fiyatlarında ihtikar Bay Hayri §eh~i~izi~. o.~t• .. tedri: 
sat müessesclcrının onumuzdeki 

Yapmaktan suçlu yıla ait vaziyetlerini görüsmek ü. 
~ Çarşıkapıda kunduracı snyacılı- zere yarın Ankaradan §Chrimize 
~1 ıle ugro ıı ı Alactün ile thsnn gelecektir. 
lelA dikişlerini G kuruştan 12 ku. 1stanbulda kaldığı müddet zar-

ihtiyaçlarını ve öğretmen vaıiye. 
tini teslıit edecektir. Sehrimizin 
orta tedrisat kadroları · da 1stan. 
bulda yapılacaktır, Mevcut öğ. 
retmen vaziyeti ve nakil işleri 
hakkında orta tedrisat direktör
lüğü hazırlıklarını ikmal etmiş. 
tir. ~a "tik ltıni fında külti.ir direktöriylc temaı; e. ., s .er yakalanarak 

ıı.ılı~e flclıt~lnci cez;; mahkemeııin• dere)c yeniden ac:ılacak okulların-------------
v ıılm~Jcrdir. 

rı J)Uu sabah )apılan muhakcmcle-
n~e Ali ttın de lhsan da suçlar.· 

~1 ınk~r etmj lcr. fabit olarak dln· 
A~!Jen kunduracılar cemi) eti reisi 
flandullah iao yaptıklarınm ihUkAr
ıın lı~ka bı.r U Y olmııdığınr ileıi 

"'l'lll u tur. 
~etle de suçlubr miUi korun ~ 
~ kanı rıuna gore tevkif olmu~ 
ardır. Muhakeme, kararı bildırmek 

ıtı..;e b~ka bir güoc bırakllmı§tır. 1 
und~n b:ı ka )ino nrnı m.:ı.hkc. 

::e, lımon. Uzl'rindc ibti.klir vap· 
YoğJ •~UYla ınqbakemc olunan-Iltı· 
rUJ ~~ a ~akkal Yakup, suçu ı;ö-
trr. dlgındcn 1 crnct kazanmı 

• • - -o 

ıkı motör çarpıştı 
EvveıkJ w. 

ll'lot.ö a .... ıı m ınıanunızda iki 
bir drun çarp ıım ıl neticelenen 

S eniz kaıas:ı olmu tur. 
b' kllnnene luna ma menr.up Hae· 
~ ap~ın Tan törll) le Ban • 
lllota~ limanına mc~ p Sandıkta.~ 
S ant olarak karvılqı:nl§lar 
~dıktaı rnoUSrU bütUn hu:ıyl~ 
ıarı~ bo llne ı;;nrpını tır. Tan 
~ nıo rd:ısnıdan hasara. uğra
tahic·lt tar k ptanl n Yakalanı:ıralc 

ı ata başl nm hr. 

Yeni ihracat mevsiminde 
lngilizler mühim miktarda 
mal almzga lıazırlanzyor 

Öl!rendiğimiıc g?re önün:~ı. 
deki ihracat mevsimınde lngılız. 
lcr geçen yıl oldlığu ~ibi memlc. 
lcetimizden yine mühim miktarda 

mal alacaklardır. Bu hususta 
§imdiden ııöriişmelerc ba~lan.?1ış. 
tır. Akdeniz yolu kapalı o.dui:un. 
dan bu mallar Basra yoluyla sev. 

kedilccektir. Dif er taraftan A. 
mcrika ile de ticari münasebetle. 
rimizin Baı;ra yoluyla ve normal 
bir şekilde yapılml\ll için mııha. 
mrcler olmaktadır. Amerikadan 
bir~ok lüzumlu maddelerin mem. 

Z afer Bayramı 
Otuz A~ctos Zafer Ba) rammcla 

askeri geçit resmi bu sene Takc:ım
de yeni açılan meyd:ında ) apıl:t· 
caktır. Bunun için hndid~n bir tri
bun in~cınn b:t 1 ınmı~hr. 

lekctimize getirilmesi temin edil. 
miştir. 

Amerikalılar bilhassa tütün. 
incir almak istemektedir. 

::E Cumarte . Pazar - 25 A~us. > 2j Ağus. . 
~ 

1 
~ uı !lece 2 ı t<ccch 

..... hıı:ır 11 l uı r 1 .! 

\ akllh· ı \ a~U F.zıırıl \ R!iall t,1.11111 
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Romıın)alılara satılan 1600 ton 
tiftik vo 3000 ton yapağının bu ay 
sonuna kadar limannnıza gelen Ro.
manya §ilcplerine teslim cdiltnia 
olması icap etmektedir· I<'nkat ha.. 
ber aldığımıza göre bilhassa yapa • 
ğılartn tesliminde gU~!Uk çekilmek 
ted.ir. İhracat birliği kafi miktar
da yapağı temin edememiştir. ÖnU 
müzdclti bir kaç giln ıtibi kısa bir 
zaman kalmışttr. Bugünlerde taah
hüdün tamamen yerine getirilmesi 
için çnh§malara devam edilmekte
dir. Tüccarlar tiftik tnahhütlerini 
tamnmen yerine sctir.mişlerdir. 

Köy yah okulları 
hazırhkları başladı 

Yeni yatı okulları 30 
Eylulde açılıyor 

Yeni açılan köy yatı okuUarı • 
nın öğretmen \•e talebe 1-;adrola. 
rının hazırlıklarına başlanmıştır. 
Yatı ıll rı öğretmenleri öğret. 
men o .. tundan yeni mezun ol
mus ve)' hut yatı . okullarında 
evvelce muvaffakıyetle çahsmış 
öğretmenler arasından seçilecek. 
tir. Bu hususta hazırlıklar yapıl. 
maktadır. 

Her yatı oku!unun. bi?a. ve eş. 
}a ihtiyacı tcnıın edılmıştır. Ta. 
lebc kadroları miımkitn olduğu 
nisbctte geni§tir. "&arıt iflcri ilk 
okullarla beraber başhyacaktır. 

ı 
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istanbul 
belediyesinde 

Varidat faz tası ne-

Görüp düşündükç : 

Dobrucanın sa i i 
değişirken 

"Dobruc:ı" nm BuJgnrlar:ı' 

1 f d k 
ceı;-tnı, njansln.rdn. gordüh· Ro ıı. re ere sar e ılece 1 ~n. fül 8!~. içlndc ~cm ı;öğslınde ' 

1 

hem hoğrunden iki ynra aldı· Pnr. 
Geçen hafta Ankarayn gitmiş o. ~lanm.'l. runcllyo.tmın ben z bltın 

lan belediye muhnscbecisi şehri - ı m·rini. rııacaı'lamı d:ı. on uç ,11a 
mizc dönmüştür. yctlik bir nshın pn~ı i tcdikJcrinl 

. dn~ uyoruz· 
Belediyenin iki milyonu geçen 1 \""irml eneli!. bir aııııılil kıı 

faz!~ \'aridatının mıılıo.Jli snrllan f sonra hir rok topnıld.<ır 1 omsun ıı
;:~.bıt ~l~n:.nuş; t~sdik !çin Anko.· ı zun :Jindcn ~ıkmak Uzcrccllr· ili , 

· a goturulmüı;tu. kcnıll siyasetimiz "\C tarihi ' z 

Tasdik muamelesi ikmal edil . • lcrimlz hnkmıla.nndan bu m le. 
nüı,ıtir. Vnrid:ıt fazlasının vilayet lorc kansını<; dcğl iz, imdi eterin 
kısmından 75 bin lirası pnslf ko- n~ıoı dn idrillili bir ha la kan;ı. 
runma~n. 15200 lira çocuk bnhçc- dan se)TCdİJ'OMlz· Falmt bir fop 
~erine, 000 lira telefon hatlarına. ~k p.ı.rç:ı ı Usttındcld s'i) nsi billri 
313000 lira tstinye _ Bebek yo mıyetin. bir clden bas'ka blr ('ı) 
Ju imıaatma, 1000 lira Yakacık içu; geçmesi, komşubrmı nlfıknsrz bı
H::nrtal kazasına 76S lira köy od11- :raknmaz. ÇünkU hnilutı:ıra :ragmen 
larnıa, 1200 lira' aclıir ve köy okul- bhiblrlcıinc J rı 1' toproldarcl 
Janna tahsis edilmişür. ,raşıyanlar, birle fk kaplara ben. 

;ıerJ r· Birindeki ça.lknntı, meı:l \O 
Belediye kısmından 200 bin lira ctızlr, otelnndc de 007.ı tlıı.1""&\an. 

il:~di milcadeleyc, 75 bin lira mal:ım sebep olur· 
~asif korunmaya, 10 bin lira Ha· Mescl!I. iste ''Dobruca." ıım, R-0 .. 
J~ç vn~rlanna, 154031 lira et nak mcıı ooyrağmdnn Bulgar hakimi 
lıyatı ıçin alınacak .nakil '\'ruııtala - ~etine geçi~ böyle lr t.c..<dr bırak 
rnıa •. !1000 lira amele koğuslnrma mnkt.adır· Bizim P.omenlcrle miıza~ 
~~a olunmuştur. Herhangi bir kerclcrhniz c:ılnıu., !l'ürk n7J~lan
ihtıJncr vcyıı bir hizmeti .ka?'§ıla - nın noııvatana g~cri !hakkında ılm. 
~a'k_ ilze~ vilıi.yct kısmrndan 531 radar \e.rilmlstl· Bu kıırarI r iki 
btn t73 l~ra. belediye ktsmındon da yıldır ıın.rç.a par~ t:ıtbllı: edill3or. 
4 92000 hrn seı best para \·ardır. <'lu· l.'üı bbıllk i an yı::"Dllnnnm 

Bir aile "baş çorbası,,n 
dan zehirlendi 

Dün Fenerde bir zehirlenme 
ıı..adisesi olmuş, bir aile yedil:le. 
n çorba yüzünden sancılar için
de kıvranarak hastahaneye kal. 
drrılmışlardır. 

Zehirlenenler Fenerde Abdi 
Suba r mahallesinde 31 numara. 
da oturan Ahmet ile karısı Sai. 
me ve gelini lr!andır. 

Dün Ahmet evine bir baş al. 
mış, kansı bundan "ha suyu 
çorbası" yapnuşt1r. Fakat bu 
çorbayı lezzetle yiyen Ahmet Sa
ime ve İrfan birdenbire §iddet. 
li bir acı ile kıvranmaya başla. 
mışlar, imdada cağırdıklan kom. 
şuları tarafından hastahaneye 
kaldırılmı$lardır. 

-~ 

Altın Fiyatı 

Altın dün de 25 kurus dı.ismüş 
2125 kunıstan muamele gÔrmÜştür: 

1 Yolcunun köşesi 1 

bir yurtt n ~ılmı ı, bir 5ka yur
da. glrmeııl de :ı3li ehemmi) tli 
bir ı,;eydlr. Znrruı.na bö et1 n. l ı 
sımlarn nymna(l:uı b ~ ...... -ı ....... 
l. ılla.rn t~m. l 
rrurotin netlcesı idi· 

Ne yaıık, ki a fq httmcdon o 
topraklımn mukn t!emtı ha im 
e11ero g · b l U}Or· Şimdi n 
olu.ak'! Dizco en cloğrn yol, t 1 
haşlnmnclnn \'"eyahot !!'alle hem 
her orn<lnld knnl~lerimizin • kt 
progrnm üzere güçlerini temin ( tlt' _ 
cck t.4rclere b:ı5nırm ı.-tır. Zat ıı 
Bulgarlaıi:ı da bu türlü mtimlre_ 
reler yapmı bk· Bu Üe\lctin ba.,ııı 
da bulurumlar dn bu I~ büsbühın 
:ralıarıcr ı dei;;rfllerdil'. 

Hele söylcnilii-1 üzere •1 illstre • 
gibi l'ilrk t"Okluğunun l l ınl:ı h• 

0

1 

belcleler ile o.ynlan pnrçalıırn okul 
mu_şsn, tcsebbüsto ncclc etml'm / 
bir knt dalın lüzumlu olur. 

Rom::mynda u~ nnd. V (' milli ha 
)·eti ma!'Uf ir fitimiz 'ar lır 

Bu i lcı·clc epey :r.amnndanbcri u 
rastığı i~in Jıcm bllgisf. hem tcc. 
rilb l arfmıştrr. 'l~apılac:ıl· 3 c ı 
fescblıiislcnlo ele bıiyük Ya ifclc:
bas:ı~mı umuyomm· 

Hnk1., Sllluı Ge-..egln 

izmir fuar serısi 
yine mi su aJ? 
lzmir enternasyonal fuarının 

1 O uncu yıldönümü münasebetile 
3 valörden müteşeklcil 28 kuruş 
kıymetinde bir hatıra serisi teda. 
vüle çıkanldı. 

Bunun da, bermutad 1930 pul. 
l~ ili erine sürsaj edildiğini, se. 
nyı posta gişelerinden aldığımız 
zaman öğrendik. Yanılmıyorsam 
b~ 1 ~30 pulları Uz erine yapdan 
sursa1 bununla sekizi buldu. Hiç 
de yabancımız olmıyan bu emek. 
~ar pula üç beş günlük bir mesai 
ıle suret~ yeni bir şekil verdiril. 
mesi kolleksiyonculara bir seri 
kazandırılmak demekse denecek 
yok. Yalnız bütUn temennimiz 
bunun son olmasını istemektir. 
Gönül yegane fuarımızın 10 un. 
cu _Y~lında tedavüle çıkarılan bu 
serıyı 1938 senesindeki mü. 
kemmel seriden daha i.istün gör. 
mck ic,t~ı di. 

.. ~u böyle olamadıysa, mesulü, 
§upııe }'ok ki fuar idarecileri de. 
ğildir. Posta idaremizin, ken. 
diaini ticari bir müessese tcldkki 
etm_emesi ve bugün lıöla Avrupa. 
da ·ki, iic hiikfimetin varidatın.. 
dan biiyül. bir kısmım posta pul. 
larıyle tt'min ettiğini · dikkate al
mamış bulı. ım:ı&1dır. 

Mü terilerini tatmin etmenin 
en n1ühim ve başlıca vazifelerin. 
den biri olduğunu anladığı gün
dür ki posta idaresi durup durur. 
~en. gelirinin artuğmı görecek ve 
ışını kavramış bulunacaktır. 

Sürsaja, dünyanın posta idare· 
leri ancak ani hadiseler karşı. 
sında başvururlar. Yoksa böyle, 
mesela 940 senesinde açılacağı, 
939 senesinde bile bilinen bir fu. 
a~ serisinin sürsajla temin edile. 
bıleceğini sanmak şimdiye ka
dar çıkarılan güzel birkaç seri ile 
canlanmaya baılayan Türk pul. 

culuğunu baltalamak olur. 
ihtimal ki postn idaremiz, ıyı 

bir seri çıkarmak için önceden 
te ebbliste btilunmuştur. Belki 
de bu tesebbüsünü siyasi vazi. 
yetin bu şekil~ması üzerine ta. 
lıakkuk ettirememiştir. 

Fakat şuna da kaniim ki posta 
idaremiz istemiş bulunsaydı, pul 
tabrnda geri olmamıza rağmen, 
bundan çok daha iyi bir seriyi 
memleketimizde bastırta bilirdi. 

Buna tab'ı üzerinden sene ı 
geçtiği halde hala tedavüle çrkcı. 
nlamxyan Himayei Etfalin 23 nı 
san çocuk bayramı serisi gü el 
bir misaldir. Bundan da daha giı. 
zellerinin basılabileceğine inam. 
yoruz. 

Pullarımxzın fena baskısı v 
mütemadiyen sUrsaja başvurul. 
ması ylizünden, memlcketimiz:dc. 
ki ciddi pul kc-llcksiyonculannın 
Türkiye kolleksiyonu yapmadık. 
Itırını kalbimiz srzlıyarak gôriı. 
yoruz. 

Bütün temennimiz 1930 seri i. 
nin biran evvel tükenmesidir. 
Bununla hem 930 pulları rahat 
bir nefes alacak, hem de biz, b:ze 
dehşet saçan sürsaj kelimesinden 
kurtulacağız. 

Bilmeyiz, bununla da bi% at 
Münakalat Vekilimiz Ali Çr:tin. 
kaya'nın mr uğraşması ı.:zım c. 
lecek. 

Maalesef öyle... Büyük i le 
yanında tef errüat sayılacak b 
gibi işlerin hallini de koea bir ve. 
kilden mi bekliyeceğiz. .. Tur 
pullarının istikrarsızlıktan lrn r -
tanlmasr, glizelliğe kavuşturul. 
ması lazım .. Anlaşılıyor 1-i bu ı 
de başaracak, yoluna ~oynbil ce 
yine Muhterem Vekilimız olaca 

Emin Kösc;nihal 
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ingiliz kabinesinde
1 450 orta tedrisat 

tebeddül şayiaları öğretmeni terfı etti 
yalan 

Parlamento on beş gün 
tatil yapacak 

Londra, 23 (A.A.) - Röyterin 
diplomatik muharriri yazıyor: 

Maarif Vekaletı bu münasebetle 
muallimlere bir tamim gönderdi 

Parlamento, dün ögleden son. 
a on beş gün sürecek olan bir ta. 
1 dcvres"ne başlamıştır. 

Ankara, 23 (A.A.) - Maarif 
V ekalctince kıdem müddetlerini 
bitiren ve vazifelerinde muvaffak 
olan 450 orta tcdri at öğretmeni. 
nin t~rfileri yapılmıştır. 

f tihap dairelerine giden me. 
1 r, Çörçilin 5 n .r..utkun~n Yüksek dcrccclerclcki maaşla. 

endilcrine ilhamctti i ıtımat hıs- ra geçenler arasında 37 ve 40 sc. 
ini her bcrlcrinde göturmekte. ne öğretmenlık etmiş öğretmen. 

d'rler ve bu itimat hissini bütiin ler mevcuttur. 

1 k aktan h ı·ı kal Maarif Vekili terfileri mUna. 
mem c ete ayın • , b · 1 b ·· ı t 

ki d Zira mc usla se etıy e u ogretmen ere şu a. yaca ar ır. , • r, . . 
m lletı dah büyük ga} retler sar. mımı yapmıştır. 

a te vık eden nutukla son de. Müdürlerinizin verdiği siciller 
ece ce aret almış bulunmaktadır. ve vekillik müfettişlerinin rapor. 

la D n bilir ki bugün harp, !arına nazaran bulunduğunuz 
milli bir haçlı sefer haline inkilap maaş derecesinden yukarı derece. 
eftn" tir. Çunkü bütün İngiliz ye terfiiniz 1702 numaralı kanun 
vat nd şiarı şu ciheti gittikçe hükümlerine göre ve müdürler 

aha ı ade anlamaktadırlar ki encümenimizin kararından sonra 
on altı ay içinde harp mekaniz. 

ma ını. bütün milletin kitle ha. 
lindc, i gayreti temsil eylemekte 
ve bu J?ayretin müessirlivi tek'"r 
teker bütün vatandaşların hat~ı 
hareketine bağlı bulunmaktadır. 

Hülrumette yakmda bir terbed. 
dillit yapılacağı hakkında deve. 
ran eden pyialan, bu vaziyeti 
g&z&ıUnde tutarak nazan dikka. 
te almahdrr. B. Çörçitin sonra. 
hatıu:lıiı, bu tarzdaki tekliflere 
bir derece kuvvet vermiştir. Zira 
B. Ç<Srçilin arhhi vaziyeti kendi. 
ıini tekailtlüğünU taleıbe mecbur 
ederse, hiilrömette bazı deği!ik. 
likler yapmak için bu mUnase. 
llettea lltlflde ecUleWlecell pek 
~-

llaaımfth. k1cBa ,... .. cL 
mt1AnMhr ki. Çlr#n hda. 

ı.ıendWntn p tmdl .,. .... 
...., ..... ,. hahftldl• oldapma 1111.. 
dlrmektedlr. Şimdilik htlkGmette 

ıibl deiitikH1r1er yapdacafı 
ubtemel ıWJrrnemektedlr. 

• 
... __,... 1ılllldlt ....,...._. .. _...._T_.....~ 

........ Jallmdl JO)ıtar. 

ll&UJ& 'l'Ol'ALOGl.17 
aıtwu .......... .. . .. 

••• 
- - ab.--WfııDdrt IJ&Wlfa

.. - Tld'lııi ..... a'blGL ... 
e-•=IJI iNi ettim. Tealıllld .. . .,,,, ...... ,, ............ .................. .......... ..,. ......... 

ı(lm&l 

Sekiz çocuk 
anası Ayşeye 
Sıhhiye Vekaleti 
madalye verdi 

Kozan, 19 ( llususi muhabiri
mizden) - Beşi erkek ve üçü kız 
olmak üzere sekiz çocuk anası 
olan Hacıuşağı mahallesinden 
Süheylin oğlu Hacı Ali kansı Ba· 
yan Ayşe Oztürke Sıhhiye VekA
leti tarafından bir madalye hediye 
etljlmiıtir. 

Mldalye dan hükamet tababeti 
daiıelinde bir lı...t meruimle 
Bayan AneYe wrilmiftir. 

B. IC. A. 

Uziim piyuuı Eylwde 
açılıyor 

vekillikçe icra olunmuştur. Başa. 
rılarınızı candan tebrik ederim. 

Terfi, fazla bir miktar para 
almavı temin manasına telakki 
etmeyip memleket evlatlarının 
önce terbiye, sonra öğretim ba. 
kımlarmdan yetiştirmekte gös. 
terilmiş muvaffakıyetin bir mü. 
kafatı addetmekte bulunduğunu 
sarih olarak sizlere bildirmek is. 
terim. 

Önümüzdeki senelerde sicil ve 
teftiş işlerini daha muntazam ve 
daha sıkı tutmak kararında ol. 
dugum icin arkadaşlarımtn vazi. 
felerinde dat-a fazla ikdam ve 
gavret sarfetmeleri lüzumunu da 
şimdiden hatırlatırım. 

BO 
- Ankara 23-8-940 -
--(.:EKLER--ı 

1 ~&erlla 

ıw 0o1ar 
100 Frc. 
100 ı,ıret 

100 bvlç"' Fm. 
1 fKt Flurtn 
100 Kaylşwark 

100 Beli'• 
100 Drahmi 
ıoo Lava 
100 Çek Kruııa ...... 
'" ,..... .• ...._ .. ..., 
•• Olur .• ,,_ 
•• 1--e ..... .• ...... 

1.%111 
ııs.:ao 

0.9916 
l.8%%!l 

ı .... ... 
1.1111 
1.111 

IL1DI .. .. 
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Siclney Foljamhe 

Harriaoa 

J 1 Tarihten F ıkralca: 

Sinek, sivrisinek 
Tarihi velikalar gösteriyor, 

ki İstanbul daima pis bir tehir 
olarak kalmııtır. Tabiatin ver. 
diği güzelliğe insanlar hemen 
hiç bir şey ilive edememişler
dir ! Bir fıkra bunun en güzel 
aıisalidir. J 

Fatih, bir ya.z günü yemek 
y~rken sineklerden ellman de. I 
mıı ve: 

- Acaba, aineksiz bir yer var 
mı? diye ııormu,. 

Nedimlerinden biri dUşUn. I 
mü,, düıünmüş: sonra: 

- Var efendim. demiş, ishak ı 
Paşa kulunuzun mutfağı... İ 

Fatihin nedimi, ishak Pap. j 
nın hasisliğini anlatmak için bu i 
nükteyi söylemek suretile padi. ! 
phtn hoşuna gitmişti. Biz, Fa- il 
tihin bile sinekten elaman di. 
yerek bir çare bulamavışını öğ. I 
reniyoruz: ve hala ern.man di. 
yenlerin sonu gelmiyor. Sinek 
kağıdı satanların cokluğu, bu.: 
nun en güzel cevabıdır. Yalnız i 
timdi bir de sivrisinek derdi İ 
var. Gaz~teler, Bakırköyde, Be· ı 
yoğlu ve ÜskUdarda sivriıinek. I 
terle siddetli bir mücadeleye gi. 
rişildiğini yazıyorlar. En fena. 
sı şu, ki bu menclebur !lineğin 
vara, yoğa da bakhğ• yok. ı 

, ___ ........ ~.~AZI AHMET 

LAie Her sene 
a San' atm 

• 
en nadide incııerini.. 
en kıymetli h~rika a
r11t.. ve en göz ka-
mqtıran eserıırini 

Toplar. 

YAZAN : MUZAFFER 
-37-

• Zavallı babacığım ıizi bu llreniyorum, vUeudunudan fireni. 
muhitten çekip çıkararak adam yorum, ıeainlzden llrenlyormn, 
etmek istemiş, o bu .iti yaparken, bayafı tavırlarmısdan lfrenlyo
gt1nün birinde öz kanama tabak- ram. Kaba hareketlerlnbıden llre
kilm etmek ve öz kwnı satın al- Diyorum· Sizi gillünç buluyoruD 
mak için elinize bir aillh verdJ#i· Ve lemlnid tqıyorum diye ken • 
ni tabii bilmiyordu· Beş sene evvel dlmden de iğreniyorum· 
beni babamdan lstemeğe cesaret Bir çığ gibi bOytlyen bu hataret.. 
etml§tinlz. O vakit bu lstelinfs ler karlmmda Galip lamıldamadl. 
kahkaha ile. alayla karşılandı· Bu. fakat ytlsU ldll U.Udl ve alnmda 
giln eviniz müdafaasız kalmqbr. IOfuk ter taneleri parladı. 
Sizin elinizden kurtulamJYoruz, sa. 
rar yok. Madem ki böyle istiyor · 
sunuz İngiliz Adil Bey ve ortak
ları firmasını yine ıiz idare ediniz. 
Fakat benim nazarunda sis daima 
ustabaşı Tahsin Efendinlc oğl118l&
nuz, bir amele parc;aaı. Patron 
mevkllni çalmıt bir adam· Bu mn. 
kil çalmanız yetmiyormuş e-i.bi kal· 
bimi de çalmak istiyordunuz. Be
reket versin muvaffak olamadınız. 

Mediha heyecan içeria:ıtde: 
- Yapma Beria! Yapma Beria! 

diye çırpmıyordu· 
Fakat Beria bu sözU ltltmedl bi

te. Genç kadmrn aklı bqmda de. 
ğil. içerisini tamamile b~altmak 
isteyen bir deli gıbi, dudakla.nnda 
çırpman manaı1ız l.ir ~ülUşle yine 
söze baııladı : 

- Bunu Umlt etmeyiniz, anlı. 
yor musunuz? Kalbimi çalamıya
eakıımız diyorum size ... Artık yol
lanmu: da tamamlle ayrıldı· Ara • 
mızda dolması imklnaız bir uçu.. 
rum var. Turgudun bqka bir ka.. 
dınla evlenmiş olması kalbimdeki 
atkı katly8D IGndöreauıs- O bal 
kendllılne ihaact etti blll)'or. beDd 
bir ıDn tewllfler ona hekUrefl 
llretecek, her Udmldn blyO.k bir 
yanhllıia, lyl tertiı- edlbldt bir Jd
yanete kurban olduiu1ftuu pJa • 
;vaeütr. Fakat hll• 19ler- U1Uia, 
lltene enleme'ID mu!tılruk olu 

lledlha kendbıl tutamadı artık: 
- Beria. benim karıımda koca

na böyle eözler .Sylerken utanmı. 
yor mUIUD? 

Beria CD yUbek perdeden b&· 
lttdı: 

- O kocam delil benfm ... O 
1urmm bl.rialdlr-

Kapının arkumda, hizmetçi ka· 
dm, gözü anahtar dellğlnde, kula. 
iı tahtada hem korku, hem de me
ralda içeriden ıelen 1e11leri dlnll· 
yor. 

Mediha bayağı öfkelenmlıU: 
~ Sen dellain Beria! 

Fakat doktorun karısı sözlerini 
bitiremedi, Galibin ell omuzlarma 
dokundu· Bu, kuvvetli bir lrade 
ıah1bi bir adamm geniı elidir· ö. 
nünde mukav4ilmet edilmlyen bir 
et. 

- Rica ederim lledlha Hanım· 
Mllaaade ediniz de ben söyllyeyim. 
BUtün bunlar ehetiıiyetab teYler. 
Ötkelenıneğe değmez. 

Jlecllbao Gallbbı eUnl llktJ, ~ 
111 çekerek. ~ slslerl• mınl• ... : 

- Zaftlll Qaltp! 
Beria ala)'h 1tfr ~· kopar. 

cb: 

E S_J• ..,. lı T' -• bir nokta Yal', Turgut ta blll be • 
• uuı 6 • l)'ud'CMU al diltllnllYOr ve 1eviyor. Buna e. 

- I>eaaü ...... Oallbe -r.r:· 
nn lyle mi! 

Gallbla kelkla ıul cmlac1ı: 

Bu ıece Olkldar Be71ero1111 Jlllnhb. Zahfri blya,netillie ralilıen 
~· ~ • ..,, bebl •evfymo, aldtlıbdmı ti,111 o-

BOJWl VolYU lan valitelerlne rağmen beal ıe-
MllıM"•lıDll ....... "_, __ ,... .,, ...... --o--- tAiıPft.R ~ııi ıe:f.\)'Qr R~nu,n en 

Rafit Rıza Tiyatrom 
,. ~ CUmartMt stıntı ÜfUll 

BO)'tllrden A.De ~ 
........ ~ VodYll (il Perde 

Tetekkür 
~ ~ ftlilerden Kubar 

P&JSID'm nfab dolaJlldyle prek bla 
sat cenaze meıutmlDde bulunmak: 

aıenk •elıttı,P. telgral Te geleni& ata 
cı.naek aunuı, teeaorl•rlm• itllltJI 
eden ark&dat Te doetıanna te~kktır 
ıertmbı lblllmr ~rlm. 

.............leYelllil 
lltllılla ~ TZDI 

Kı a haberler. ------------.... ---• IJebrlmisde buhmaD MQ•hllt 
v.uıeu Umu ldsmetıut dalreal nim 
Zeki bastın BD1m Hmuma ıtdecek. 
IDf& edUm kte oJaıa mencllrell " ıa
pdlmk nlabm Jel1nl tetkik edecektir. 

on bir aydanberi yanmdaymı. A· 
ptosun bqınci 1ünii tam bir ee
ne o acaktı. On bir ay .• 

derin kötelerinde aevılmbln ide. 
al hatıralan 31Unceye bdar IÜh 
lraleeak 

llecliba ellaJ bldlrarü ba 6 
..um durdurmak latiJwda: 

- Yalnnnıa Beria, lkleıla 
oolr vubt. tamunile ~ 
sun dinle benJ bir lrere

J'akat Beria kolundan tutmak 
lateyea arlradquu IUL Ofbli hiç 
e1m11~. hattl daha ruıa art
m•tn- lçerUinde COll&D bir aü var
Jltd.td tlitaml''Oll Ontnde tq 
k.UW.. b6t halde dula• a.ullln 
ytıJOne hakaretlerini yafdvmakta 
evam etti: 
- S!ll ondil olclukca ı.tanbula 

d~Jyeceifm. Vtıcudunuza tfllWI 
•• tı&'"'- taaf .. ed1vvr o ~ 
" felletfllı edem8ıl Hem ba 'hl&. 
lbll yeni de delil··· 1Uı gllal1Ddea. 
beri WyJıe. Yalnıs buu .._ ... 
lemek llUYOrdmn Çbll lise tar
" ~ bl rtünD YUlfelerlm 
.... IUll)'Ordmn- Şimdi artık bu eT
lem1atn lirene 1"' infial _.. 
llserlae karuldut.11 öirmdlm· BL 
n...teyla •• dair olu ........... 
1erbeltee sövleyeblllrlm· Slldan 

- ~ID. ........... .llıııU
yacn yet. klmleclea lılr .., w,e. 
~- .,.,. 1*lms ...... 
-llPll•li--MMlill•ıtıo 
nlst. dUtünebilirtlniz. J'abt Uld 
lrat.Alalma biltlrt .......... . 
lendim- Fuat .... ~ .. 
nllDcllilml _,..... 

8e11 a~ dudıkp Wı 
- Sisi HYdlllmf füAr ec1eo8k 

....,.. BattA bir ....,11r kn· 

dlml--~-h& ............... " ........ ... 
JwetU bir .... ....,. ... .... 
<Wlp bir esef ............. . 
allr lhl1De devam ettaıı;e ı.. te
b11tlmı llllndl: 

- Sili, daha '1l sGrllr, düa 
.... ........ lalll)'Ol'dam

Berla .W bir eda De IOftla • 
Nedmaet~• 

Gaip ......... Wr taftl'la 
emretti: 

-Sulana! 
aı .. obdıu'lmlraae,o 

Ur kati lcll ki Beria ...... ~ 
-'* 

O.Ubln bUUbı ..,.tı Beilmm 
tllerfd e balluu ya1nca ......_ 
nada toplaam11 ~: , . .,,,.. _, 
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Herme .Şanghayda 
ltntiyazlı mıntaka nasıl 

ihdas edilmişti? 

Köm ·· rcülerin, odun
cuların hivleleri ... 

ln ·1=-
ladııttuzlerin tahliye etmeye baş. miyle anılan Çin • İngiliz harbi. 

Kömürcünün yüzü ak olmaz ya 1 
~ki ~ Şanghay §ehri cenubu ni müteakıp bu şehir tanındı ve 
~l Çınde Yangcckiang ırmağı 1847 anlaşmasiyle de Avrupa ti. 
lti:ı lnda büyük bir limandır. Çi- caretine açıldL BugUn bir yan. 
olatı en bUyük kapılarından biri dan Avrupa ile yapılan ticaretin 
~ Şangbayın diğer ismi de merkezi olan, diğer taraltan da 

gıu'dur. büyük siyasi entrlkalann bir ya. 
ıe!:~rin nilfusu üç milyonu mü. tağı bulunan Şanghay şehri şar. 
lln il olup bunun 30.000 kada. kın incisi ve hakiki bir ambarı. 1 

'tncbitcr te;k.il eder. dır. 
~ilnghay gehri on dokuzuncu 1842 harbi sıralanndıı hükQ. 
ııı •• n ~rtalarma kadar tanınma. mete karşı isyan eden birçok Çin 
;;: bır Çin şehri idi.. 1842 de cyale~erindeki zengi~ yerliler 
~den ve afyon harbi is· mesulıyetten kurtulabilmek ga. 
~ r ycsiyle Şanghay çehrine yerleş

Spor 
........._~--................ __ .... ____ , 

lik ınaçlar~ik; lü~ü 
dün akşam çel<ildı 
F ilk karşılaşmayı 
eııerbahçe - Beşiktaş 

yapıyor 

mişler ve o zamanlarda karaya 
çıkan İngiliz, Fransız a kerleri 
bu asi zenginleri himayelerine al. 
mışlardı. ,tlk defa olarıık 1843 
senesinde İngilizler ve biliihare 
1849 da Fra•ısız ve en nihayet 
Amerikalılar burada birer imti. 
yazlı mıntaka te kil ettiler. 

- I\apıyı raldım, çaldım kimse 1 Unutkan ~atıbaz-:- Vay c01~1uı! 
cevap vermedi. Ben de kömil1leri Simdi lıangı lıarckclı yapacagımı 
mektup dr.liğimlm içeri atıyorum! rmuıtıım... _ 

Dünyada neler olmayor 
""""--V...-"'AJ'V"..-VVV'V'-.""~""""'""""'"""""".,,,..._ JV'V . .JV"VV~ 

Bir diktJ.tör plô.nı 
Dehanın. bir ltı ba§armak lı;lıı, 1 

yerine ,.e zamnnma göre usul kul- •• w l • 
ınnmıık ~eklinılo tezahür ettiği Yardımcı ogretmen erın 
hakkında birçok nıJsaller vardır· tayinini Vekalet 
Küba diktntörU Mnkado'~-u dn bu k 
tarzda dehaya sahlpblr dahi sayn. yapaca 
biliriz: 

Bundan on sene kndnr evvel Ha. 
vannda bir fsynn çtkryor· Dlltta· 
törli fstemiyen bir alay an:ıl'fJlst 
toplnnrp bayrak açıyorlılr ve onu 
devirmek üzere s:ıraya bir baskın 
hazırhyorlnr. 

~lnkado bunu haber alıyor \'C n· 
silerin ertesi ııkı,am saraya baskın 
\'npacaklft.rlnı öğreniyor. Bunun u. 
ı:erine derhal dahiliye nazırını ça
ğırıyor \'C: 

Orta tedrisat miıesseselerine a
lınmakta olan yardımcı öğretmen 
tarinlcri doğru:lan . ~oğnıya bu 
deı !;Cnesi başından ıtıb:ıren Maa
rif Vckillii?i tarafından yapılacak
tır. Diğer yerler ve münhaller. de 
ı tanbul maarif müdürlüğii yolıyle 
Anlmraya bildirilecektir. 

Daha kış gelmeden, henüz ya. 
zın en civdvli günlerini yaşadığı. 
mız bugünlerde odun, kömür ih. 
tikannın alıp yürümüş olduğunu 
gazetelerde ol:uyoruz. 

Filhakika bu sene odun kömür 
fiyatları vaktinden çok e~cl fır
ladı. Fnkat birçok kiınselerin dik. 
kat etmemiş oldukları bir nokta 
da, bu yaz kömür, odun fiyatla. 
nnın düşmemiş olduğudur. 

Her sene mayıs ayında kömU. 
rü 2 kuru;a almak kabilken bu 
sene kômiır dört kuruştan, odun 
ıse çekisi 250 - 300 kuruştan a
şağı satılmamış .. Bugün ise en 
ehven satış yapan yerlerde kö. 
mürün kilosu 4 - 5 kurus, odu. 
nun çekisi ise - en ucuzu·- 450 
kuruştur. 

Bu fiyat yüksekliğinin sebebi 
gayetle basittir: Geçen sene şu
battan sonra çok fazla kış yapa. 
cağı zannına düşen odun, kömür 
tüccarları biraz pahalı fiyatla bir 
hayli mal almışlardır. Fakat ta,. 
lilcri ters gitmiş ve havalar ma. 
yıs ayma kadar bozuk gitmesine 
rağmen büyük odun, kömür sar. 
fiyatını icabettiren şiddetli kış 
olmamıştır. Bu şekilde geçen 
kıştan getirilen mallar ellerinde 
kalınca tiiccarlar bu sene odun, 
kömür fiyatlarını birdenbire yük
seltmişlerdir. • 

den ne killahlar giyer, ne külah
lar ... 

Size bir vaka anlatayım: 
Eski bir kömürcü bilirim.. Bu 

adamın dükkanı toprak seviye. 
sinden aşağıda olduğu için dük. 
kanına merdivenle inilir. Yirmi 
senedenberi bu adam aynı yerde 
kömürcillük yapmaktadır. Ben 
cocukken bu adamın dükkanına 
bir tek basamaklı merdivenle i. 
nilirdi. Bugün ise altı basamaklı 
bir merdiveni var ... Bundan ne 
çıkar, demeyin? Mesele gayetle 
basittir: 

Bu adam, dilkkanm hemen ilk 
kısmında kömür satmaktadır. Her 
sene binlerce kere suvallar kö. 
mürle dolarken, on binlerce kere 
toprağa saplanan büyük kürek· 
ler her keresinde bir miktar top. 
rak kazımakta ve jki üç senede 
bir merdivene bir basamak ilave 
etmek llizımgelmel:tedir. Alelck. 
ser kömürcülerde toprağın kazı. 
nnrak mUşteriye kömür fiyatına 
satılması bir adet halindedir. 

Kömürcülerin hilelerini yalnız 
bundan ibaret sanmayın .• Kömü. 
riin içine kum, çakıl, hatta ale15· 
de taş katmak, kömürü ıslatmak 
mutad usuller arasındadır. Kö. 
mürü elekten geçirmemek ise ar. 
tık tabii bir hal olmuştur. 

!~~' tnaçıan fikııtürUnlın nzlmi 
botge •Up tnurnhhaslaıı diln nkşam 
ı-\}ns merkezinde futbol njıınınm 
dır. ~tinde bJr lçtlma yapmışlar. 
R1re Un nk§3m alınan knrarlnra 
)acnk lı~ nıac;ları 22 eylülde başlı 
te \.'~· 'c. her hafta ikisi Fcnerbab 
t 1 b UçU Şeref sta<lındn olmak U 
>ıaç· rş müsab:ıkn yapılacaktır· 
r..iurr.ar, Çtık 1 trbostnn sahası hazır 
Calttı ' iki devre olarak oynana . 
ı:.ız r. Birinc.ı dc\'re maçları yal
~· 5.-..6 tcşı inJevvelde yapılacak 
har•-an °?-unıan mUnııs"bctile, bir 
"on lchır edilecektir. Bir kaç gUn 
c. lt~ >apılo.cak bir içtimada, ikin. 
lkiıı ınt1 fık•tunı de c;ekflccckllr· 
t 1 c~ğku c müsabakaları cumar. 
l• ti lt'den sonra ,.c pru:nr gün· 
ı;ı sab:ıhl >in o:rnane.cnkur. Han· 
n1 f!ln hnn hnngi stndlnrda oyna. 
Ct'~i;'. hU'1hara ajanlıkça. bildirile-

Şanghayda aynca bir de bey. 
nelmilel imtiyazlı mm taka var. 
dır. Amerikan imtiyazlı mıntaka· 
sı 1863 senesinde İngiliz imti. 
yazlı mıntakasiyle birleşmiştir. 
Bu imtiyıızh nııntakal~rda hayat 
Avrupadakine benzer. Şehir mun 
tazamdır. geniş ve yaşayış şekli 
A vrupakfıridir. Bu mıntakalard2 
Çin kanunları cari olmadığından 
suç işleyen birçok Çinliler bu 
irntiyazlı mıntakalara iltica ede 
rek takib:ıttan kurtulurlar. $an. 
hayın mamur olan kısını sadece 
bu imtiyazlı mıntakalardır. Şeh
rin diğer kısımları birçok fabrL 
kalan, mektepleri. mndern tesi. 
satı ile uzak arkın bir incisidir. 

- Sinemnlarn derhal emir ver. 

Letafet Apa.rtımanı 
yanındaki arsa 

d.lyor. bu ak~:ımdan itibaren hep. Sehzadeba ,ında Letafet Ap:ırtı· 
si \'3lnız cı·keklerc mahsus film. rnanı kar~ı ındaki binalar. konscr
ll';oden birer tanesini göstermeye \·atuar yapılma.'- üzere istım\~k e-

İstanbula kömilr Şile, Agva, 
Kandra, İzmit ve havalisinden 

Odun, kömür meselesi üzerin. kayrklarla, Sinekli, Çatalca, Çer. 
<le durduğumuz zaman yüksek kesköy, r,,üJeburgaz gibi yerler. 
firat meselesinin bu işte yapılan den de vagonlarla gelir. 

~ ~iıu alt •u:n tııuzim edilen birin. 
l!· Vrc C..k tUrU udur: 
·•rincı hafta: 22 ı;'.\ ım Hl ıo 

B.,)koz - Altınt~·· 
Ca!:ıtns:ıray - lstanbulspor 
~Opku!> - Bcyoğlu por 
F c.:ıcrbahçe - Beşik tnş 

t• Rtııe;,manı) - Vefa 
ltıl'J lınft : 29 E,.\ liıl UlılO 
F •n rt.ı bç..,. - Gala•as:mıy 
A.ltıntuğ - B~ıkto.ş 
~ Yk,,z - l. nbulspor 
B Yo hı '>or - SUlcymanlye 

l; V fa - Tn1kap 
t~nftü h rta: 18 ı. Te.ıin 1910 

Cfa - Reyoğluspor 
Ji'encrbahçe - Beykoz 
Altıntuğ - 1etanbulspor su• B e)l"l niye - Tonkap 

l' ~lktaş - Oalııtnsaray 
~u~tJıı.ntü hart : 20 J. Teıstin 191-0 

t ıkt.nş - Vefa 
~P\koz - B<'yogluspor 
ı ·~l t l!nray - sm ymımiye 
lı. • 1ıı.n' 1 rıor - Toılknp 

l, llltuıı: - l<,<-ncrbah"e .... , l ,. 
B ne hııJtn: 27 J. Tcc:rin 1910 
G l, 0 lu por - !stnnbulspor 
n k~ ay - Topkap 
J, l n ) \.oz 
' trnt• t; - Vefa 

Fen b ı, 
1\1( r 'l r.e - Silleymaniye 

\Tllıl'ı luınn: 3 IJ. Te~rtn 1940 
'fu - Beykoz 

Topk 'P - Altmtu'" 
Cnht 
B<' l ns:ı.ray - B"yoğluspor 
t ktaş - SU!e-, m:ı.niyc 

1. ~lnıı'>ulsı>or - ·Penerb:ıbc;e 
i1urı har• : 10 JI. Te rin Jll:lO 
c uı \'nıaniye - AJtıntu~ 
ı;nl l.asaray - Vefa 
1'' ıkta, ..:_ lstanbulspor 

<'nerbnhçe - Be3oğlu0por 
Altrntuğ - lstanbulspor 

"bd~tnrı ha.rtn: l7 ıı. T~rio ıo:ıo 
"P n atıuıarny - Altmtuğ 
n enl'rh3bçe - Toplrop 
$~lkt.aş - B yoğluspor 
'ı eyınanlyc - Beykoz 

11lanbulspor - Vefa 
f>oı. 

F llıuncıı hafta: 21 u. Tcsrin 940 
onerbahço - Vera 

~~ıntuğ - Bcyoğluspor 
&ş at.asanı.y - Beyoğlu 
'l' Uttaş - lstanbulııpor 
~kap - SUleymnni~e 

Şof·· ı or er plaka borçları· 
nın tenzilini istiyor 

D:ılıili.,·e v ... 1.r.ı • 
gelen b:' =etınden belediyeye 
~ ır emirde §Oförlerin plaka 
biti · ~ olan borçlarının tes-

t tcnm.iı:.tır 

\e~forl~. ~l~ka borçlarının affıni 
a tecilinı ıstemi,.lerdı. 

Kozmopolit bir tabakanın ya. 
şadı;ı bu şehir aynı zamanda bir· 
ço1

;: sivasi entrikaların çevrildiği 
yerdir. 

başlıya<'aklar ! dilmişti. . 
Emir derhal ifa olunuyor \•e s Kon erYatuar in~a~ı vaııy<'t. do· 

raya baskın tcJJ<'bbUsU akim kah· layısiyie geri kaldığı_ndan. val~ ~u 
\or: ÇünkU annl'l!lstlertn hepsi o sal1an!n mm-akkat bır şekıld<! . a;~· 
gec<' si:ırr.ıalan Jstila etmi !erdi! 1 Ç(' n"lı,,, .. l«"1•ı'r.1 ·ıc:ını C"lri't"'11 1 

Küçük Hikaye: 1 

cl~ğer hileler y~nında pek_ dürü~t Deniz yoluyla gelenlere kayık 
b1.r .~are~.et ~ah?de ~dıgını go- kömürü, karadan gelenlere de va
rimız. Çu.nku_ hı~ d:gılsc ~ahal!- gon kömürü denir .• !stranca or. 
lık açık hır hıled~r. ı.~san. bıl.e bi. manlannda yakılan ve kayık kö. 
le yutar. Halbukı muş.~e~. bı.~me. mürlerinden daha sağlam olan 
nen odunculardan. komurculer. , vagon kömürlerine, garip bir ta. 

birle "Bulgarya" kömürü diyen. 

P ı • l ler varsa da bunlar mis gibi Trak 
~ r a ş u . ya kömürüdür, Bulgaristanla a u. • • e !akalan bile yoktur .. ·------

(Dünkü hikaycdl'n ılc\ am) 
lş"n hakikati şu lif. Çığd~1n !lkbaharda jandnrmn ylizbn11ı· 

sını köy smınnda yııkaladığı vııkit btraluna.mı~tı: 
- Hani geçeri r, dıyordun; diye konuıımaya baııladı· 
Ylizbnşı : 

- Geceler; dedi Fnk:ıt ne vakit geçecekleri bilinmez! 
Sonra birdenbire şöyle Mı du : 
- Çiğdem? Onların uçtuklan yere yine gıtmck isUror 

musun? .. 
- Uzak mı?. 

- Uznk, uz kta ı.. · 
Fakat bu sefer yilzhaeı eli ri ile çok öteleri i,earet etmrdi· 

Sadec~. blrdcnhlrc ve çok garip bir ncelc hareket lı;inde onu 
eğerin o vurdu: köye girmekten va.1.geçerek, Çiğdemi iki gUn ka· 

rakolda saldHılı; ~r.ınra nldı; E:iklşclıire getirdi· .. 
Hfıdlsc 927 senesinde olu)O'"(lU· Çiğdem on Hd ~·aı::mda ıdı· 

Sekiz s ne sonra mektebi bltir.diği \-nkit, yüzbaşı ouu -~a.rııısına 
aldı: ve sordu· Tekrar köye <lönllp dönm~k lstc.medlgını soru. 

vordu· Çiğdem: _ . 
• _ Ha; ır ! dedi· Bnıı oö; lemi.eliniz ki hir uı;:ıb'1 bır kız dn 

kullannbılir! 
Fakat ,.Uzba~ s :kiz yaş d:Lhn ihtiyarlcım~tı. knrısı: 

_ Bir kndm her şeyi ya.ı)amaz: diye atıldı· 
ÇüııkU kend:slnde Çığdcmc karşı bir hak buluyordll· 8ekl:ı: 

ııencd nberi çır df'ml kim yetiştirdi'! 

J••ukat 0 bir kadının her ueyi yapabileceğini söylcci1· Hnttiı 

bir vapur kaptnnı olabll<!ceğinl.M ve eğer isterse ))ış \'akti ayak. 
farında bir kııakla Anlmrayn kadar gldebileceğiııi! ··- Yol· 
lor bir dc:>fn y:ıpılııa !'' diyordu· 

Jnndnrma kumnndıını onn baklyor; ve karısı ile mUnnkn· 

1 k rr mak fstemıyordu. Sndecc. sekiz sene evvel \'erdi. sa :ınnn a " _ 
t;i s5zı Eğerin üstUnc \-urup knçırdıgı dakikalar ... Jn.nclnrma ~Uz· 

·ı •a- elli iki va§ıııdn idi; ve artık genç bir kızın ba ısı; §ııno ....... • 
bir. uçağa b!nmcsi:ıi tehlikeli buluyordu· Kadınsa bunu ~ka 
bir taraftan istcml~or:. 

_ Genç bir kız! diyordu· _ 
Bununla beraber, öyle bir dakika geldi ki yUzbnı1ı,. Çigde. 

min, artık ;inni ya§ında olduğunu; kendi hayatını kcndı ynp:ı. 
bikce~'ini dil~ündli· Onu bir uçak kampına yolladı. 

Çiğdem orada iki yıl kaldı· llk bröve~i aldığı. znman k~rs 
Ö~ tm 1 · d nn" \.·Uıbasısını tebrik etli; ve diğer bir pılot gre en J:ın n .. J .. 

öğretmen omuzlnrtnı okı;ıadı: 

_ t~ı yetiştlrmi§siniz yUr'on§tm; dedi; ve ellerini o kadar 

ku\'\'etlc sıktı ki· .. 
Çiğdem, 0 gUn yaptığı bir tecrübe ile dört yüz metrede tam 

üç buçuk snat kolmıı tt ... 

Yazan: Kenan Hulusi 
Beklenen ızcy hiç biı vakit gt cikm~z! .. Çığilem de bir g\in. 

motlirlü knmpn geçtikten bir ernc sonın artık uçabileceğini söy
ledi· llk defo dil köyUııdl'!n bahs<'tti· ZcytinlJ tepelerinin Uzcrin· 
d'-'n Bapltı tnrlalarmn doğru ilk rlefn g en uı;aklnrdJuı .• 

tk! hnfta sonra başka bir 5ey oldu Memleket turuna ~ıka. 
cnk n.ltJ uçak nrasmdn Çiğdem de 'aı dı· 

Jandarma kumandnnrmn karısı bu haberi işiliiıce ayağa 
k:ılktı; ve hııfif ınırıldnııdr; kocasına mırıldanıyor : 

- But.Un bu işler senin; diyordu· Senin; başmın altından ... 
Ah. Çiğdemclk ya bir dfüıec<'k olursa·" 

Tur haftası şu hô.dıse oldu ki. Çiğdem, Zeytinli tepelerin. 
den Başalu tarlalarma doğru uçtu. 

tik geçi~ ... Seneler sonı n.. I~endl t:ö~ U üstünden, ve nlçaln· 
ı a~ ... Dir hasat zamıım altın bas;.ıltlnıı biçen bir orak gibi, Zey· 
Unll tnı lnlarından o katlar sUrntlc geçiyordu ki, köylUler birer 
nf;aç nltmn kaçı:ştılaı" Parnınklarile havayı L5aret ettiler; ve 
ilk defadır ki Çif;dE:mi batırlrdılar. llk tomurcuk \'(' ilk giln nıık
lnrlle gözilken k~ ! ... 

Çiğıle~ do.hu çok alçaldı; ı~cndi silrillerini oUatlığı tepc'
clcn sUrllnerc-k geçti Kö~ lüler, ellerini gUner-ten nlmlırmn si. 
pcr odeı ek ouu gözcllil orlardı· Çiğdem bir kırlangıç gibi har • 
ket C<liyor; ara sırn. kanathrmı lm ıp Wrdl'nbire öne doğru yilk 
scliyordu. K ul:ıkbrıns bir s s gdlyordu: 

- Çlbdem; gq;ı.-rler: · Onlar birer kuı;tur, grçerlcr ? ... 
Ne \•akit? 

I•,aknt birdenbire daha bnşkn bir r;ey oldu. Çiğdem ınotöriın 
durduğunu hissetti· fion dr.kikada havalandığı iki bin metreden 
ba§nr-nğı dü~Uyordo ! "Hiıdl c' ' bir saniyepln belki de onda hl· 
ti kadar kısa b!r znınnn içinde gcçmlı:li· ParaşUtUnü açtı; ve at. 
Jndı· Tıpkı, suyu yavnıı yave& tebahhur cdc>n bir denize atlar 
gibi! .. YnhuL bir balık Jınrekeli kadar snkln \'C emin bir uc~uş ... 

KÖ\"lillcr. parmn.kfarilc onu giisterlyorlnrdı: 
- Bir kuıı? ... 

7..eytinli tcpelcrimn şı.nıdi; L kndar ~örmediği garip bir 
/ kus··· Knnatlan ne tuhaf? ... Bir b:ılon gibi omuzbnnda ... 

Çiğdem Başaltı tnrlnlarınn <lilııtil: \'e toprakta hafif sU· 
rUndU· Fakat köylül"r onn yn.klauamndılar. Sadece elleri ile ~a. 
ret ediyorlar; içerlcrindcn bir ka~ı kUçük bıçaktnrmı yokluyor. 
lnrdı· 

Ç'Jğdem göğsUnden parı:ı~ütü ntıır ntmnz araların:ı doğru yü· 
rUdU; ve koştu· 

Köyliller kaçmadılar. Çığdc:m : 
_ Ben; dedi· Ben! Kul'! Çiğdem ı ... 
Muhtar ilerledi: 
_Nasıl: diye sordu; l{uf Ç'ğdenı ıni? .. 
Hepsi biribirinc b:ıkıyordu : 

- Kuş C ğdem ı .. 
Aralarında ılk kendine gelen ~ ıııe muhtnr olmuştu: 

rı -d · _Demek kl sen; dedi; Çiğdem! ... Yüzbaşının kımsı, 0 da, kocasını ''C vig Cm.i merak ediyor-
du. Hele Çiğdemi!" Daha bir gece ewel bir kUJJ gibi rllyaf!ına RöylUlcre dondli: ' 
glrmirJ; bir bulutun üzerinde bir karga sesi ile takırdamıııtı. - Çiğdem! diye lınykırdı; l\ua Çiğdem! .. 

ı1 ha k 1 ve hepsi birden: Çig-dem 0 gün geç geldi; ve Uç buçuk Mat nns vadn n • t 
1 

K ç 
_ Çiğdem! diye bagrı ı nr; u iğdem gelmiı:ı!" 

dığmı nnlattt· Kadın: 0 ... nn, başka biı'l\ıç:ık gellnc_cye kndnr Ru§ Çiğdem Zeytin· _Ah, dedi; ne et! ret!~ Ya rUzglir alıp gStürüvcne?· b" ld 
i li k5ylUlerlne bir uçağın ne 0 ugunu anlattı .. Çiğdem izaha çalıştı; crtrsi gtınden sonra da haftada b t' KCNA • Hur.Csi 

d~g~ı~~UA~B~~c~i~aqç~a~~:~ır:o:~:u:·~------------~-~~-----~---~-~-~ . ........................................... . 

İstanbulda kömür depoların . 
dan maada bir de seyyar olara:. 
arabalar, katırlar ve bilhassa de 
veler sırtında kömür satanlaı: 
rastlanır. Bunlardan bilhassa de 
veciler şayanı dikkattirler. 

Devecilerin kömür işinde yap 
madıklan hile yoktur. Size biı 
tane en orijinalin: anlatayım: 

Bundan birkaç sene evvel Ba
ktrköyündeki köşkünde oturan 
lstanbulun eski polis müdürlerin. 
den biri kapısının önünden geçen 
devecilerden kömür almak isti. 
yor, develerin iki tarafına salla. 
nan muazzam harar içindeki kö. 
mürü şöyle bir muayene ettikten 
sonra pazarlıkta uyuşuyor ve kö· 
mürcülere ibüyük bir haran tart. 
tmyor. 

KömUr yüz altmış kilo kadar 
geliyor.. Elleri, yüzleri, üstleri, 
ba lan simsiyah olan iki deveci 
harann altına girerek kömürlüğe 
kömürü boşaltmaya gidiyorlar. 

Bir müddet sonra eski poli 
mUdürii ne görse beğenirsiniz? 
KömurlUkten iki yerine üç deve. 
ei cıkmıyor mu? Tabii derlıal i 
zabıtaya aksediyor, meğerse ha. 
ran:-ı icinde üçüncü deveci saklı 
duruyormuş ... 

Kömlircühikte bile mi arnrsı. 
nız? .. Hem kömür bu canım, kö· 
mürcüdcn ak yüz beklenmez ya!. 

Gelelim odunculara .. En iyi o. 
dun Meşedir. Meşenin kömürü de 
dayanır.. Fakat oduncular ıımu. 
miyetle meşe yerine ya gürgen 
veyahut da kötU bir isimle anı. 
lan di"er bir çins meşe verirler .. 
Bu kötü mese yanarken su hıra. 
kır ve ateş yapmaz, derhal geçer. 
Gürgen de pek dayanıksızdır. O
nun için odun alırken halis meşe 
almaya dikkat etmelidir. 

Bir de yaş odun, kuru odun 
meselesi vardır. Yaş odun yağ. 
mur altında kalan odun değli. or. 
mandan taze kesilmiş odundur. 
Alı verişde buna da dikkat et. 
mek icabeder .. 

Odun, kömür alış verişinde en 
ziyade dikkat edilecek nokta kan. 
tar meselesidir. Odunu ucuz al
mak mümkün olsa bile tam :-ıla. 
bilmek biraz müşküldür. Kantar. 
d'! hile yapılmadığı pek enderdir. 
Bu sebeple odun, kömür alış ve. 
rişinde kantardan anlıyan biri i. 
nin nezaret etmesi, ve mal tartı
lrrk~n başmd:ı durulması şarttır. 

Kömür, odun meselesinde maa. 
lcsef hile ve ihtikar vardır. Ne 
diveyim, Allnh bu sene büyük kış 
göttcrmese de kömürciller, odu'?
cular yaptıkları ihtikarın miiJca. 
fa tını ( !) görseler. C "R 
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Türkiye l ı Bankaaın· ı, 

' Eski Fey'2';1~(i ------------. dan: 

Yatılı Boğaziçi Liseleri Yatıs12 ~ ;::~.;;~,~~;~~: Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası KIZ \t> •;l~Kl;M f.\Ll.Ui'. ı\ \Ki BOLUKJ .. t;RDI'; yazıt ajanalarmm 28 Ağuatoı 19'0 

Ana, ilk orta ve ı·se 91nıflıır1 iı;in e:ıki tnlebenin kayıtlarmı tecdide' ve )'(niden talebe kaydına b:ışlan t:llnU kapalı olacağım muhterem muı 
mııtır. Bi.ıtUnleme im''"""'"'"' :?7 Ağus•oııtan itibaren ba.şlıyacaktır· lstey<'nlerp tarifnamP görırlPri'" tenlerimize blldiririZ. MOdUrlyet 
z W - r ·•:-ton M.210 \rn:l\utköy Çifte ı.ara~·lar 

~Leyli 
r Erkek Veni Kolej Nehari •-. 

Kı7. 

iLK • ORTA • LtSE 
Taksimde Sıraservilerde: Yeni açıldı 

l\IUdUrü: Eıtkl l;llıJll Tt•rakkl Olrı Mürll M. Ali llu~met Kır1.'11 

HususlyeUeri: YABANCI DILLER öORETlMlNJ<; geniş mikya,,, 
ehemm:yet vermek, sını:!larını az rne\•cutla teşkll ederek talcbesının ı; 1 

l ıı,ma ve lnki§8.tı, sıhhat ve inzibatı He yakından aJAkcdar olmRttı: 
Mektebin denize nAzır kaloriferli tenctrushane ve jimnastik hanesi \'ar Jı• 
Her giln saat (9 ile 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. 'f<'I: -tıır.· 

Satıhk fabrika bınası 
Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 

htanbUlda Unkapanında "Dakik fabrikası,. Namiyle marul \'e denizle 
irtibatı mevcut büyük depo olınag& elverfıjll sağlam değirmen blnalaı ı \ e 
mU,temllltı ve ayrıca antrepo halinde kullanıan kfu'glr iki 'katlı depo ufak 
bir alıp.p ev ve bir arsanın tamamı kapalı zar! uıuıu ile arttırmağa çı· 

kanlmlftır. 

lıluvakkat teminat 92~ liradır. Bati§ peıln para iledir. ihale 11/9/940 
Çarpmb& gtlnü aaat 1~ de Ankarada Bankamız binasmda yapılacaktır. 

Teklltleriıı ihale aaaUnden bir aaat evveline kadr umum mUdUrlUgtlmUz 
muh&berat 1Ubeaine verllmi§ olma.u llzımdır. Bankamız ıhaleyl yapıp yapma.. 
makta MrbeaıtUr. Arttırmaya çıkarılan emil.ki görmek veya bu hwıusta !azla 
br.ala&t almak JıU,.eıılerln umumi mUdürlUğllmüze veya bankamız latanbul 
ıubemıe mtıracaatıan rlco. olunur. l3307) (7607) 

Elazığ Belediyesinden: 

Paaslt ıııerlnde kullanılmak Uzere açık ekaUtme suretUe ıatm alınacak 
bef adet h&tU itfaiye akiplerlne alt emme baama tulumbalnrın ihale günU 
20/8/9f0 tan 1Ubaren on gt1D temdit edllmltUr. Şartnamesini görm"k lali
yeııler adrulerlnt blldlrUdikte birer nll.lha gönderilir. Tulumbalar sağlam 
olarak beledl,.aı!M teıllmJDde bedell hemen tediye olunacağ'mdan taliplerin 
belediyemize mllracaaUan llln olunur. (7771)) 

Emekli dul ve yetimlerin ve askeri 
malullerin nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Maaı:ııanm Bankamıza temlik ettirmek suretlle alan Emekli, Dul ve Ye. 

nılerln Kanunuevvel 940 - Şubııt 941 Uı; aylıklarmın tediyesine 2 EylQI 940 
nhlndcn itibaren b&§lanacaktır. 

ı - 1ıfaaf sahlplerlııin temlik muameleai için ellerinde bulwıaıı bir devre 
•\\•el Bankamısca verllmtı heaap pwılal&nnm alt kısmında yazılı g1Jli ve 

3aaUcrde fototranı nllfuı cllzdanlarile Bankamıza milracaatıarı, 

2 - KczkQr huap pualalarma tediye gt1D ve saati yazılmam~ o!anlar 
varsa bu.'llar& alt m&a§ :saldpleriııln 2 EylQlden evvel bizzat veya bllv&81t& 
Bankamıza müracaat ederek gt1D ve aaatıerinl öğrenmeleri. 

3 - Aakert lılalQllerin mllracaatı EylCIUn ikinci Pazartesi gUnU aaa t 
~cl>lz<len on ikiye kadar kabul edllecekUr. Her hangi bir karqıklığa mahal 
ı,alm;ı.r1111k Uaere lılalmlldUrUlklerlne nazaran müracaat 1Jru1 &f&fıd& gös
tcrilmlfUr. 2 JDylQl HO tarlhlnde aat 8 ile 9 irıumda Eminönü ve Betlkl&§. 
9 ile 10 arumda Fatih, 10 ile 11 arumd& Ualdldar ve Kadıköy. 11 tıe 12 
arasında Beyoğlu, Eyüp ve dfler lılalmQdUrlUklerlnde kayıUı .A.akerl malQI 
ıcre tedlyat yapllac&kbr. Bildirilen gt1D Ye aaatten aonra vlkl olacak müra· 
caatlar dfler JD&af 88.biplerl gibl muameleye U.bl tutuıacafı ve malQUerin 
nütua tezkerelerlle ikramiye tevzii cilzdanlarmı blrllkte getirmeleri illa 
olunur. (758.,) 

ıstanbul Baled iyesi 
ııanıarı 

r Yüksek Denız T ıcareti Mektebine 
talebe kabulüne daır şartlar 

1 - :\lcklchın luhstl mutldl•lı, lise ve ,yuksek sınıflı ulııuık u.tcn· 
ıllı scnedır. Yatılı ,., paraııızdır. Gııyesı liC"ııreı semilerimıze kaplıın vı: 

ııakınt'\I yelişlırmcklir. !\lektcbe kııbul olunan lıılebenin gıyiını, yı)ım 
• t'o;nır lıususııtı mckıcı> ıarıdındıın lemin edılır. 

~ - ,\Jcktchııı lıu st•ııc )alııız lı">e hirıncı sınılınıı lalcl.1t· alınul•:ıklıı 
A - Alın:ıcak lıtlchelerın urla nıcklebı bilinnış olnııılıırı ,.c ) U)lı. 

1'11 13 tı•n ki.ı!;ilk 19 dan büyük olnuam.111arı prttır. 

il - nrııı okulu weçeıı sene lıitirnıİ!) olaıılıır arııılıı tıeı;en hır st'ıtt' 

rık t:ını.ıııı ne ıle ~l'~·ırıliklcrıııı le\·sık cılcl'l•kll'nllr. 

3 - hteklilerın mektep nıOılürlıiğüne k•r$ı yazı.ıt'akları ıslıduları 

na aşağıdakı veııikaları raptederek 1 :ııtusloıı 1940 tarihinden ilihanm 
p:ıznrtc'iı, ı,:ıırş:ııııhlı ,.e rıının f:tiııforı ı;nb:ılı sııal 9 ll:ın 12 Yt" n: iiğlNlcıı 
sonr:ı sarıl H ılen 17 \ c kadar ıııür:lt'aııl eıınekrı. 

A. - llih-ıycl cuıılonı 

B - Aşı kil{ıırlı 

C: - Mrkıcr ~lı:ıılPfnıırnc'ii \"<'YO ııı~rtıknıınıco;f \"l'~ alıııt bunl:ırın 

mımuldıık örntklerı 

lJ - l'olı-.;cc ın ılık cılılıni~ ıyı hııl kilı:tııh 
E - \'l'lılt•rinın ızıılılı aılrr~lt·ri ,.e tolhık ıım:al:ırı 

ı-· - Altı aılrl kııı·tuıı~ıı:ı. foıonraı "4Xli"' clı'odında 
5 - "ı nYılma ı~ı :.w :ıı;ıu,lo• ırn IU paznrtc:si günüııe k:ıılurdır. 
Kın ıl olıın:ııılnrın :!R/ııı";'lıslo'/1940 ~·ıırşanılıa .ıunü ~ıh hl ııııı:ıyr 

nclı'rtnııı ~urıılnııı'ı içın !i&balı "ııııt: ··ıı" ıft~ mektepte lıuluıınııılıırı 
lüzımdır. 

il - Fıızl:ı l:ıhıllll içın Orlıcköyde nıtkft'fl ııııııJürlüğılne nıılrarııJı 

olııııııı:ılıdır. 

1 lonlıııtdan ga) rı nıahııllerdrn )":ıpılo{"3k ıniirnr:ı:ıtlar:ı. 
"duhul hılgtsi" gönderilir. 

Muhalıer:ıı için po~ıu pulu ıcönılerilıne,i lıiıınıılır. "li27:1" 

ın:ı llııı 

Orman Umum Müdürlüğünden~ 
Bursa ve Bolu orman mekteplerine alınacak 

talebenin kayıt ve kabul ıartlan 

1910 - 19.ı tahaıl devreai için Uuraa \'e Bolu Orm:uı moktcplerine pa. 
rasız yatılı 100 talebe alınacaktır. M.ekuplerin tahall mUddeUerl Uç aenedlr. 
.Mezunlan lOrman Mühendis muavlnlı unvanile meslekte kullanılırlar. lıı

tekltlerden &f&ğıda yuıb prt.ıar aranır. 
ı - Türkiye CumhuriyeU tab'ıuıı.ndan olmak, 
2 - Yatı 20 den yı.ıkan olmamak, 
3 - Sallık durumu normal derecede, yani dil, göz, kulak \'e vücudunda 

arıza nokaanlık bulunmamak • .Arızalı ve dağlık yerlerde yilrUyılp gczııııyc, 
hayvana blnmiye bilnye teoekkUlltı mllaalt ve dayanıklı olmak, 

4 - lyl anllklı, hilanllhal aablbl olmak, ıeçml~ mııhltümlyetı bulun· 
mam&k.. 

:ı - Urla mektebi pek ıyi \'eya ıyl derecede bitirmiş bulunmak, 
6 - Bu p.rllan baız olanlar Bursa Orman mclctebı mı1dUrlü:Une hlla· 

ben yazıp gönderecekleri dilekçeye: 
Al NUfwı ctlzdanı, asıl veya tuilikll aureU, 
Bı UçtıııcU maddede yazılı aağlık durumlarını bildirir tam te~ekkUllU 

haatahaneleı·den veya bu hastahanelerlıı bulwımadıklan yerlerde hUkQmet 
doktorlanndan alacaklan taadlkli raporu, l tam tetckl<UllU haatahane olma
yan yerlerden .kabul edilecek Llteklllerln kayıtlan mektepçe yaptırılacak rııu. 
ayene neUceaine kadar eaaalandırılınaz ve bu muayene\ie yazılı cvsat ken· 
dıalııde bulunmayanlar mektebe alınmaz.) 

cı Çiçek qısı veatkuı. 
D ı DördUncU maddedeki ya&ıya göre belediye veya pollı merkezleri ta 

rafındll.::ı tamlnı ve tudlk edilecek htl.mUbal mazbataaı, 
Eı Ortamektep tahadetnamealııln uıı veya tudikh örueği \'e, 
F) 8X9 eb'aduıda 8 fotoğraf 

baflamalıdırlar. 

Nokaan evrak geti~D ve göndeı-enlere müracaat etmemiş na.zarııe takılır 
7 - lıılekt.eptere gireceklerin kayıUan l EylQl 1940 tarihinden 15 t:yhlı 

lHO ak§amına kadar, yalnız Bursa orman mektebinde yapılacaktır. 
ı.teklller, evraklaruu doğrUca bu mektep mUdUrlUA"Une ya bluat veya 

taahhüUU olarak poata)'a tevdi etmelldlrler. 
Kayıt ve kabulde ~Uracaat aırası na.ıan it.ibare almır. Şu kadar ki ta. 

teklllerln miktarı bir gtlnde yUzt1 tecavüz etUgl takdirde kurra l apılacıı:ttır 
8 - Beflncl maddede fuılı prUarı haiz talebe, kadroyu doldurmadığı 

takdirde, orta dereceli lltekbkır ara11md& bir mU..baka lmUhanı açllacaktır 
9 - Kayıt ve kabul edilen talebeler Burea ve Bolu Orman mektepleı1ne 

kur'a ile ayrılacaktır. 
10 - lılektepl~re alman talebeler, kendilerine verilecek nOmwıf'ye gört 

Noterlikten tudlkli birer taahhüt senedi Hrece:tıerdir. Bu ııenedi getlrnılyen 
lertn mektebe devamlarma milaaade edilmez. l7318) 

laUmlAldııln umumi meniaallere uyıunJu:U tasdik edı.llp iaUmake tııbi 
tut:uımq olan EmlnöııUnde Çelebioğlu .Alleddin mahallesinin TahmlııOnU ao· 
katında Kadutronun 88' ncU adumda 8e panel ve eakl 37 yeni 31 kapı 
No.lı dllkklna kanw:ı.en 47~ Ura kıymet takdir edllmff ve bu bedelin ı;Q :> ı 
olan 237 lira 80 kurut bu dUkkAnm arkuma teaadlll eden lıılıaırç&l'§~ınm 
beden duYan bedeli olarak heaap V4' tefl'lk edlldiflnden bakJye kalan •:>12 
lira 150 kUl'Uf kıymet tapudan alman tuarruf kaydmda bu dükkAnuı 18/G\2 
hlleeaine Ahip Wunan Azize lle 12/1512 hlaealne aahlp bulunan Selim Sarı 
kw Selime Nlglr'a teblıt edilmlk lltenllmlf 180 de lkametglhı tubıt edııe 
mcdlgi zabıtaca yapılan tahkikattan anl&§ıbruf olmakla 3710 aayılı beledl.)e 
lstlmllk kanununun 10 ncu maddeılne tevflkan lcabeden tebliğ varakalarlle 
haritalardan blrlnlıı bu dUkkha diğerlerinin ~lediye dalrealne \'e üçUncüıü. 
nUn de umuma mab.aus mahalle 20 gün mUddcUe talik edildiği Jlln olunur. 

Hava Okulu Komutanlığından: 

(77001 

• • • 
1sUmlAkinlıı umunıi menfaatlere uyıunlufu tUdik edilip kanunen 1072 

lira 50 kuruı kıymet takdir edUmlf bulwwı Yenlcaml Çelebloğlu Alleddln 
mahallesinin Yenicami avlusunda Kadastronun 38• ncU adasında 149 parııel 
ve eakl 13f yeni 8 kapı No.h dUkktnm tapudan rJ:nan tasarruf kaydında 
18/32 hissesine sahip Oimltri kw Vasill, 4/32 hlase.Ane aabip bulunan Za· 
baro. 4/32 hlasealne sahip Tlrope, 3/32 hluestne aahıp bulunan Hı ıstoııı. 
1/32 hlasesine sa.h.lp bulunan rana ve 4/32 hl.saealne sahip bulunl\n Kl"'ork 
otlu Naum'un lkaınetgAbı tcabit ediım:ıdiğl zabıtaca yapılan tahktka':tan 
anla§ı!mış olmakla 3il0 sayılı beledıye 13UıntAk kanununun 10 ncu madde 
atne tevfikan lcabeden tebtı;ı \•a.r&kalarile haritalarından birer adcdlnın l>u 
dUkkAna diğerlerinin belediye dairesine \'e üçüncU.Unün de umuma m:ıh.1uıı 
aıaıaaııe 20 gün müddetle talilt edildiği ilAn olunur. (:ı'763) 

• • • 
llkokuUarm yıllık ihtiyacı için aımacalt 328123 kilo keailmlı gUrgcn odu. 

nu kapalı zart uaullle eksiltmeye l<on.ılmu1tur. Beher kilosunun tabm n bt>· 

deli blr kuru, eo aanUm ve ilk teminatı 393 Ura 75 kuruı;tur. Şartnnme Zabıt 
ve ll•"mei&t K&WUrlU&U ka!emtnde görlllecektlr. ihale 2/9/l>jO Pazrtrteal 
gUrıD u.at 15 de Daimi EncUmcnde yapılaraktır. Tallplerın ilk tenıınat ma'< 
buz Ye)'& mektuplan ve 9l0 yılına alt TIC!.ttt odası vealkal.&rilc 2f:IO numa. 
ralı kanunun taritatı çenealnde hazırtnyacakları tekllt mektuplannı ihale 
ı;UnU aaat 1' de kadar Daıınt E:ıcUmene vermeleri lAzımdır. (if57) 

Ha va• okullan tallmatmın 86. nıadde.ııuıcıe ya.zııı ıja• Uarı oalz iatekllJeı 
dJlek k'tıdı ve vealkalan ile Temmuz ba§iangıcmdan Ağuatos aununa ka· 

dar okula ba§vururlar. Okulun bulunduğu yerin dtjmd& bulunanlu dılck kA 
gıUan ile veslkalannı,posta ile okula gönderirler ve alacakları karşılığıt gört 
bareket ederler. 

lııladde 86 - Hava okulu gedıkll kıamına girme §&rtlan tunlardır: . 
A) Türk olmaJc. 
BI Orta mektep Ulle aekl%lncl sınıf) tahalllnl bltlrmlf en u 18 vo en 

çok ~ yqınd& olmak. liMi bulıınmnmak • 
C) Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uc;:uı işlerinde kullanılmağa elverl~ll oı. 

duğuna clair mlitehauısları tamam olan hastahanede sıhhat beyetl raporu 
olmak. Boy 1,65 ten aıağı olmıyacaktır. 

Dlf&rlda baluaaalar: 
Bulunduklan yerin askerlik ıut>eslne müracaatla muayeneye gön4erlllr

ler. Tam te§kllltb aıhhl heyet bulunan yerlerde o yenn en büyük kuman· 
danına mUracaaUa muayeneye gönili!rillrler. 

O ı Ablf.kı sağlam olduğuna ve hiç bir ıuretle suçlu ve mahkllln olma. 
dığma daır buJundufu yerin emniyet mUdUrlUğandcn veya p:>lls Amirltfın
den tasdikli velika göstermek. 

E) Okula alınacak okuyucular, Gedikli erlıaııtar hakkında 2505 sayılı 
kanun mucibince muamele göreceklerlni, mektebi bitlrdikıerinde 
12 yıl mUddeUe Hava gediklJ eı-baı olarak vazife göreceklerini taııhbüt etmek 

it~> Okulca yapılacak .eçme imtihanında kaaanrnak. 
H) lıtekll adedi çok veya imtihanını kazananlar ahna<:.1.k miktardan 

('az.la olacak olursa bunlann içinden rlyulye bilgileri daha iyi ve yabancı 
dil blle:ıler yenlenlr. Hava okulları okuyuculan aakert llaeler okuyucuıan 1 
gibi yedirilir, ve glycllrlllr. Kitap ve <il~er dua için llzım olanlar para111z 
verilir. 

vı Talipler arasında 16.18 yal}lnda olanlar p.lotluğa ayr.lır. Kaülllyetı 
göriltınıyenlerle 20 yaıına kadar olanlar lht.ı.su gedlldlsl olurlar. Kablllyet· 
terine göre maki:iiat, tclal.z, foto, atıcı, bombarJmıanı..ı olarak yetı.,tırlllrler 

(2116) (37(1) 

KuruluA Tarihi: 1888 
Serma vesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Su be ve A ians ıvledi ~ 265 
Zirai ve ticari her nevi b3nka muameleleri 

Para biriktırenlere 28,800 Lira 
ikramiye Veriyor 

'ıraat Baııkasınaa kumbaralı Ye lhbaraız tasarruı tıesaplannda erı 

50 ııruı bulunanlara aenede 4 deta çekilecek kur"a Ue apftdıld 

4 
4 
4 

4U 
itin 

Adet 

ptftııa göre ikramiye dağıtılacaktır. , 

1.000 Uralık 4.000 
MO ı.ooo 

t30 .. ı .ooo 
JOO .. 4.000 .. 6.000 

ı:o .. 40 f.HOO 
1110 ıo S.200 

• 
• 
• 
• 
• .. 

OlKKA 1': Hesaplarındaki para1a.r bir gene lı;lnde li'l liradan 
dU,rnlyenıere lkramJye ı;ıktıfı tııkdlrrıe % 20 htzlaslyle verilece 
Kur'alar aenede t defa: 1 EylQI, 1 Blrl::ıclkdlıun. ı &!art ve 1 Hasl 
tıırlhlerlnde ı;:ekllecektlr . 

Devlet Demiryolfarı ve Limanlar! 
işletme Umum idaresi ilanları 

MubılmmPtr'bt:tNtr U't61 I ıra ola:ı J 100 K~. Brl:tct :Manğallt':: tOO 
Briket SW.ııyum. 200 Kğ. Briket Foafor ve 280 Kg. Hrlkct Krom, tcahhU 
ifa etmeyen mUteahhlt nnm ve ,.e heaabma olarak (6.9.1940) Cum:ı 
.saat l 11) on birde Haydarpa-;ada Gnr binası dahilindeki komisyon ta 
dan ac;:ık eksiltme uıullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlycnlerln (871 lira 130) kuruıluk muvakkat t-mınat 
kanunun tayin ettıı::-t veaalkle blrlıkte eksiltme gUnü saatine kadar k 
yona ml!racaatıan llzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komlııJ·oııdan parasız olarak dn&'Jtılmakta 
(7379) 

* * * lluhammen be1cli t 4976,45 l Dö. tbln dokuzyllz yctmlı altı Ura kıJ'k 
kuruş oıan 9 kal, m Bll.cıslng motör \'C Besch yPdt'1tl"rl 619 940 Cuma 
ııaat 15 de kapalı Z!lrt usulü ile Ankara~a idare binasında 11atın a'ınace 

Bu iFe girmek ıstıyenlcrln (373 :?~ ı UçyUz yctmlşUc;: Ura yirmi dört k 
mU\'aklmt teminat ile kanunun tnyln ('ttiıtl vesikaları ve teltllfierlnl ayni 
saat 14 e kadnr komhyon relall !ine H'rmeltrl l'lzımdır. 

Şartnanı<'ler par:ı.ııız olarak An karada Malzeme Dairesinden, Ha) ılll 
~da 'fe11<•llUm \"e S•Hk Şrnt-'"lııdtn dıı.gttıl~eaktrr. l76•'91 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

- l.tıltrdat ilsl"sl nıuclbinre ı 324 ı kalem ıJemlr ve hırdavat m 
meaı pszarlıkJa satın alınacaktır. 

n - Pıt.Z3rlık 2/lX/940 PazarteJi gUnU saat 14 de l\.abata§te Le" 
ve mUbayaat ıubealndekl Alım l<omiayonwı<Ja yapılacaktır. 

UJ - Müfredat llateaı sözll geçen fllbcden parasız almabllcce:t gibi 
nıunt•ler de görUlebillr. 

iV _, bteklılerln pazarlık tı;ln tayin olunan gUJJ ve saa.tte teklif ed 
l"rl tlyat Uzertnden % 7.11 gUvenm'! paralarlle birlikte me.zkQr 
mUracaalları. 

Antakva Hatav Gümrük Muhafaza 2 nci 
bur~ satınalma komisvonundan: 

Miktarı 

kt1o 
Muhammen fiyat l\lu\'&kkat teminat 

K,_ l!Jat. lJn K .. &ıL Tarllı 

Un 182.000 18 00 2184 00 00 
Et 46.9&6 30 00 1034 68 00 3 919'0 SaJı 
Sadeyatı 5.000 1ao oo 487 l50 oo 4/9V940 ÇarplD 
Arpa 4!8:. 000 7 00 1391 2~ 00 4/9/940 .. 
Odun 601.000 1 30 586 97 oo ~/9/9f0 Perteoa~ 

Talıurun bir senelllt ihtiyacı olan yukarda clna ve mlktarlan tıe 
bamm~n fiyatları )"DZtlı maddeler kaptlı zart uaulU ile ekailtmeye ıc 
muttur. Bunlardan etln ilk acklz ay zar.ınıta alınacak olan üçte ıklal 
ve ..on dört ay içinde alınacak olan Uçte biri koyun eU olacak -,e Hatal 
IAyetı dahilindeki dört bölük merkezine ayaktan ve tabur merkezin• 
mlş olarak verilecektir. Un ve sadeyaıtı tahlile tAbl olup bu lki kalemle 
taksit mUddeUeri içinde tabur merkezine ,.e odun ise aynı zamanda 
merkezlerine teslim edllecekUr. Bu mevadda ald ıartnameler tabur 
dab llııdekl komlsyond.t her zaman görUleblllr • 

bt.ek!Uerln gUmrUk veya mal ııandıklarına yatıracak.lan temınata 
makbba, Ticaret odası kll)'ıt \'esJkası ve teklft mektuplannı lafıyacak 
zarflannı muayy<'ıı .ı;Un ve saatten bir saat evveline kadar komhıyona ~ 
meler! ''eya bu saatte ele geçecel< şekilde g6nderme'erl ve postada 
bulat'ak teahbüılerln kabul e<:ıtmlyecetı tıln olunur. (7f01) 

Sahıbı: ASIM US 
Basııdıiı \'er:. VAKiT Matbaası 

Umum neşriyatı idare ecten: 
Rıfile ..Un1d Scv'11ıil 


