
Asileri Terli Listesi 
Ticaret Vekili T opçuoğlu 
Tırhan Vapurile lzmirden 

lstanbula Hareket Etti 
SIYASl SABAH GAZETESi 

Ankara, 24 (Vatan Muhabirin
den ) - Askeri terfi listesinin 
hazırlıkları ikmal edilıniştir. Zafer 
Bayranu günü ilan edilecektir. 

-
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R · · ·· h ı·ı •f 1 Yunan eısıcum urun tı atı Hazırhğı 
Yakın Ufuklarda 
Bulutlar 

1 
1 

Komşumuz Yunanıstan üze
:rindeki fırtına bulutlan gün 
•J?ectikçe ço_ğalıyor. Vazivetı. ıze
rek komşumuz hakkındaki de
rin ve kardeşçe alaık.amız ve ge, 
rekse kendi emniyet sahamıza 
taa!llıku dolavısile, ciddiyeHe 1 
takıp etmemiz çok tabiidir. 

Yunanistan bir hfıdiseve ve
sile vere«.'k hiçbir harekette· 
bulunmamıştır. Harbin başın
danberi övle sıkı bir bitaraflık 
takip cdivor ki titizli{?in hudu
dunu aşıyor, adeta taassup de
recesine varıyor. 

Reisicümhur, son defa İstanbulu teşriflerimle askeri \'e mülki 
erkan arasında 

Bazı ihtiyatlar 
Manevra İçin 
Silah Altına 
Çağırıldılar 

lngiltere Garantisine 

Sadık Kaldığını 

Teyit Ediyor 
AUna, 24 {A.A.) - D. N. B. : Ba· 

zı lhtısas silA.h sınıflarına alt ihtiyat
lar, bir ay rnUddeUe manevralarda 
bulunmak Uzeı·e bugUn du et edil· 
mişlerdlr. Yunan ~azetelerinin sütunla

~~a harp havadisleri ölçülii
<lur. Bir bitaraflık kayna,ğmdan 
ne kadar havadis neşrediliyor
s~, di~er taraf tkayna~ından ba
hısle o .kadar havadis yazılıyor. 
Başlı'klar tamamen müsavidir. 
Fransızca cıkan Jurnal Daten 
kapanmıştır. Bunun yerine neş
rerJ.ilen ingilizce, fransızca, ital
vanca, almanıca yeni bir resmi 
:gazete çıkarılıyor. Bunun her 
savfası lbu dillerden biriledir. 
Bitaraflık tam yerini bulsun di
Ye 'bir yerin sırası bile her gün 
değiştiriliyor. 

Harbiyeden 319 da 
• 

Çıkanların _içtimaı 
, İNGİLTERE YARDIMA 

KOŞACAK 
Londra, 24. (A.A.) - Reuter: Da

ily Telegraph gazetesinin Balkan
lar muhabiri, gazetesine aşağıdaki 

telgrafı göndermi9tir: 

Akdenizdeki en büyük İngiliz zırhlısı Hood \'e yanında, g~mi~·i ~a~telbahirlere karsı muhafaza 
için dolaşan refakat tayyarelerındenbırı 

iskenderiyeye Mısır HükOmetinin 
Hava Hücumu Harp Karan 

Fakat Yunanistan ne kadar 
dikkat ederse etsin fena nivet 
0~?uktan sonra vesile yaratmak 
gtıç bir şey mi? 

, ~ski Makedonya usullerile 
~~once siyasi cinayetlerden ve 

d
!r komiteciliıkten dem Vl.ırul
uktan sonra nihayet arazi :me

seleleri üzerinde karar kılm
~~c;t!r· .Bu arazi Arnavutlu_ğun 

ıllı bır davası diye ~ya Ar-t avuııar tarabndan ~ . 
talva, Tiranada çıkan bir Arna

vut ı?azetesine buna dair yazılar 
v~zdınvor. Sonra bunları ken
~ı ı?~ete ve aianslarile harfi 

arf ıne fıleme ilan ediyor. 

İnsanın anlamadı,ğı iıir Şey 
v~a o da bu sahne tertiıbatına 
k:ın~n icin ihtiyaç ~örüldüğü
?ur .. Yer yer van~ın çıkarmak 
~~tenıvorsa ve bunun bütürı a
gır mesuliyet ve neticeleri ~ö
ze alımvol'Sa böyle dil dökmiye 
ve merasim yapmıya neden lü
zum ~örülüy0r. Bunlarla acaba 
ki?1in gözü ıba,ğlanabilecdi Ü
mıt olu:ıuvor? 

Ahmet Emin YALMAN 

Başvekil Anllarada 
BBJ'lllandı 

Ankara, U (A.A.) - Başvekil 
Doktor Relik Saydam refakatinde 
Hariciye VekUi ŞUkrU Saracoğlu, İk· 
tisat Vekili HllilnU Çakır olduğu hal· 
de! KarabUke yapm14 olduğu tetkik 
&ezısinden bugün saat 9.80 da şeh
rimize dönmüş ve istasyonda bulu
nan veklller, mebuslar, parti genel 
Sekreteri ve yüksek erkAnı, Bafve
kAlct, Hariciye ve İkWıat. VekAle..i 
Ylikııek memurları, Ankara vali v.ı 
Belediye reisi ve merkez komutanı 
tarafından istikbal edilmişlerdir. 

30 Atastoı 
Meruımı 

Ankara, 2• {Vatan Muhabirin
den) - 30 Ağustosta yapılacak Dum 
lupınar merıuıimlnde CUmhuriyet 
Halk Partisi adına Denizli mebusu 
Necip Ali KUçUka bir nutuk söyliye
cek, merasimde Ankarayı da Bele
diye Meclisi azaııından Mecdi Say
man, Vıllyet daimi encümen aza
sından Hilmi AUıoğlu, Partiden a
vukat Emin Halim Ergundan mUte· 
F lckU heyet temsıı edecektir. 

Parti TeşkllAtına 
Bir Tamim 

Atinadaki İngiliz söscUsU, evvelki 
gün, eğer Yunanistan bir hücuma 
mukavemet eder ise, lngtliz hava v~ 
deniz kuvveUeri, derhal Yunanlstana 
yardıma koşacaktır, demiftir. 

Bu beyanat, İtalyan tehdlUerl do· 
layısile gerginliğin arttığı bir anda 
yapılmıştır. 

İtalya ile Yunanistan arasında son 
Udiseler serisi neticesi olarak, dün 

fe tazim ve bağlılıklarını arz büyük bir diplomatik faaliyet ken
için en kıdemlileri olan gaz disini gösterm1'tir. İtalya ile Yuna
genel komutanı General Hüs- nfstan arasındaki hAdiılelerin sonun
nü Rıza Ünsal'ı memur etmiş. cusu, Yunan hududunu geçmiye ça-

Aynı Yılda Subay Çıkan 
lnönüne Bağlılıklarını 
Telgraf la Bildirdiler 

t 

Ankara, 24 (Vatan Muhabi. 
rinden) - Harbiyeyi 1319 yı
lında bitirenlerd'en A:nkarada 
bulunanlar, orduevinde bir 
toplantı yapmışlar, toplantıda 
mektep ve ordu hayatları etra
fında samimi hasbihallerde bu. 
lunmuşlardır. Bu devrenin en 
büyük hususiyeti, Milli Şef İs-

,..JJWL j:ijn .Aie ayni &eaedıı 
subay q olJDMJdD'. 

19 lular, ilk sınıflardanberi 
deha ve karakterine meftun 
bulundukları ve S\nıfının dai
ma birincisi olan İnönü ile bir 
senede neş'et etmiş bulunmayı 
hayatlarına en büyük iftihar 
vesilesi olarak yadetmişlerdir. 

Birçok büyiik komutanlar 
ve birçok mebuslar toplantıda 
hazır bulunmuşlar ve Milli Şe. 

lerdir. l ~ırken iki tayyarenin tahrip edil· 

General Cümhurreisimize mlf olma.sıdır. 
şu telKrafı göndermiştir: lngilterenln Atina elçisi, Paltal-

•Bugün 22 ağustos, subaylık- ret, Elen Bqveklli Metakl'laa ile iki 
larının 38 inci senei devriyesini görU.fme yapmıştır. Bu görUşmeb
tes'ü. ida tem~ .JI IMlu rtn ikincim. 80 dakike ıdlrmll.ftilr. 
mekteplerinin en bflYilk sayl(l-
Jarile daima batlı bulundukla. GERGİNLİK AZALMAMIŞTIB 
rı. yüksek Şeflerine uzun ö- Londra, 2f (A.A.) - Reuter'in 
mürler ve afiyetler temenni diplomatik muharriri yazıyor: 
ettiklerini arz 'ne ınübahidir- !ngtllz garantisinden vazgeçmesi 
)er.• iıı;ln Elen hükOmetlne bir ültlmaturn 

Cümhurreisimiz şu telgrafla verildiği hakkındaki haber ltaıya ta-
cevap vermişlerdir: rafından tekzip edilm1' olmakla be-
•Hakkımda gösterilen necip raber, iki hUkQmet arasındaki ger

duyıttılara teşekkür eder, afi- gtnlik azalmamı,tır. 
}'etler dilerim.• ' · (Devamı Sa: s, su: 8) 

İstifa edeeeği hakkında yanlış 
bir haber akseden İngiliz 

..vekili-0...-U 

Churchill'in istifa 
Edeceği Hakkındaki 

Haber Asılsız 
Anadolu Ajansı, dün'kü hava. 

===~.---::============-=.-.:-:=================== dis bültenleri arasında şu tas-

Incı• r ve Uzu·· m . Satışı hi~~~~~~~rlcrimiz arasında neşredilen bir Londra telgrafın 
da: bazı terceme hatası yapılmış 
ve ibu arada sehven B. Chem-

d 
be:dain'm ismi de B. Churchill 

B Y 1 k olarak yazılmış bulundumndan 

Orsa a apı aca bu teltrra.fı, ibugün tashih edil· 
mis vaziyette neşrediyoruz. 0-
kuvucularımı:zdan özür dileriz: 

Londra, 23 (A.A.) - Reute

Ticaret Vekili Gazetemize 
rin diplomatik muharriri yazı
yor: 

Parlemento, dün ö_ğ1cden son
ra, on beş ~n sürecek olan bir 
ta~il devresine başlamıştır . . 

Beyanatta Bulundu Intihap dairelerine giden me
buslar. B. Churchill'in son nut
kunun kendilerine ilham etti,ği 
itimat hissini iberaberlerinde 
götürmektedirler. Ve 'bu itimat 

' ' Mahsulahmızın Çok .Müşterisi Vardır, 
hissini bütün memlekete yay
maktan hali kalmıyacaklardır. 
Zira, mebuslar, milleti daha bü
yük ızavretler sarfına teşvik e
den nutukla son derece' cesaret 
almış bulunmakıtadırlar. 

• 

Alıcılara Ancak Sıra ile Mal Verebileceğiz,, 
lzmlr,.24 (Sureti mahsusada tz

nıire gönderdığimiz arkada~ımızdan 

telefonla) - Ticaret Vekili Nazmi 
Topçuoğlu, buradaki tetltiltlerlnı . bi
tirerek Tırhaıı vapurile lstanbula 
:t.a.reket etti. Vekil hareketinden ev 
"'el, bana şu beyanatta bulunmuştur: 

dllnyada mükemmel bir tıp olarak 1 kOmetin gösterdiği · kolaylıklardan Deni1e'bilir hl, bugün harp, 
kabul edilecektir. dolayı Ticaret Vekiline teŞekkUr ve milli bir ihaçlı sefer haline inkı

tngtllzler Uzüm ve incirlerimlzin fuarın mUkemmeliyetlnden dolayı lap etmiştir. Çünkü. bütün İn
r•Uhim kısmını alacaklardır Pa- tebrik ettl. Lord iki gUne kadar An- giliz vatandaşları şu ciheti git
muklarmııza bUtUn dUnya piyasala- karaya gidecek, lzmir piyasaların- t~e daha ziyade anlamakta
rı taliptir. Romanyaya zeytinyağı dan satın alınacak, incir, UzUm ve dırlar kıi, son "altı ay içinde harp 
vereceğiz. tutun için hUkQmetıe temasta bulun · mekanizmasını, büt~n milletin 
Fuarın muvaffakıyetli oluşu, mah- duktan sonra tekrar lzmıre gelecek {De,amı Sa: S, Sil: 6) 

sulltmızın, dilrıya piyasasında kıy- ve tüccarla temastan sonra müba- ----
metlenmesine yardım etmiştir" yaata başlıyacaktır. Bu mUbayaat N Q T L A R 

İzmir ekonomi mahafilinde yap•IM ve lnglltereden yapılacak ithalAt • 
tetkiklere göre, 940 • 41 E~e rekoi- Basra yt luyla olacaktır. 

cNORMAL> NEDiR? 

İtalya, Mısıra 
lngilizler için 

Yürüye bilirmiş 
lskenderiye, 2• {A.A.) - DUn 1s

kenderiyede 55 dakika sUren bir 
alarm işareti verilmiş ve bir kaç 
bomba atılmıştır. Alarm nihayetin
den on dakika sonra 25 dakika de
vam eden ikinci bir alarm tşaretı 

verilmiştir. Havada tayyare sealerl 
mevcut olmakla beraber, faaliye~ 

:!azla olm&mıftır. Bundan ~ daki· 

.. -. - ~ ....... -- ı
lrincl bir alarm 1pret1 daha #eril-
mlftir. 

LONDRADA MEMNUNİYET 
Londra, 24 (A.A.) İtalyan kıta-

atı hududu geçtiği takdirde Mısırın 
harbedeceğine dair MlBır Başvekill· 
nln yaptığı beyanat İngiliz gazete
leri tarafından memnuniyetle karşı
lanmıştır. 

Dally Telegraph diyor kl: 
Şimdiki parlA.mento tarafından 

başarılan işleri gözden geçiren Ti
mes gazetesi Başvekil ve ParlA.men
to tarafından, matbuatın serbest ka
lacağı hakkında yaptıklan vaatleri 
Uzerlnde m\ltalA.a yllrllterek diyor kl: 

Millete verilen bu serbestinin ehem 
miyeti son içtimada tamamlle isbat 

(De~-amı Sa: S, Sü: S) 

MACAR • BUMEN 
Mtlzakeratı Bellldl 

Noktai nazarlann 
Telifine imkan 
Hasıl Olamadı 
Tumuseverin., 24 (A.A.) -

Stefani: Saat 14.10 da iki heyet, 
konf eraınsın toplandığı sarayı 
terketmiş ve müzakerelerin in
kıtaa uğramış o1duıtunu bildir
miştir. 

Macar ve Rumen noktai na
zarıları arasında bir anlaşma e
sası bulmak imkanı hasıl olama
mıştır. 

MACAR HEYETİ DÖNÜYOR 
Bükreş, 24 (A.A.) - D. N: ~· 

Turnusever.in lj!öriişmelerın.ın 
idkıtaa u2'ramaısı hakkında ö~
reni1di~ine ~re, Macar heyet~, 
bu sabah, müzakerelerin yem
den baslamasında. ilk Macar 
tekliflerinde bazı deiişikli~ 

c- M.ilstahııll ve tllccarla birlikler 
ve teşki\Atlarlle temas ettiın, lcao 
eden emirleri verdim. Bu sene Ege 
rr.ıntakasmd& mah~ıul mUkemmel
dir. Yalınz Uzilm rekoltesi biraz nok
sandır. Fakat pamuk, incir, tiltUn 
kalite itibarile yük!ıektir. Bu ne!aae• 
yalnız bu sene için değil, bundan 
böyle Türkiye mahSullerinin dUnya 

tesf kalite bakımından çok iyidir. Lord bu akşam İngıltere ile 19 ya
ÜzUm rekoltesi 25 bin ton, in<'.tr 35 pan firmaları, hüktimet erkAnını ve 
bin ton. palamut 45 bin ton. Akala ilngillzlerf, lngllterı:den satın alına
pamuğu ıoo bin balva, tl'tliıı 33 Nn rak İzmir lir.ıanında çalışmakta ola.ı 
toıı, zeytinyağı 2.'i bin tondl•? Bayraklı vapurunda mUkellef bir 

• 11..ı muhtıra vermiş . . 
1 

.. •. . k. d yapan venı vır 
Kımın e g?ru~ız, . ım en ve Rumen heyeti nezdinde, Ru-

ııiyasalarında en mUhim mevkii ka
zanma.sına yardım edecektir. MUs
tahSfl arasında rekoltenin nakliye va 
sa lıfmm temin edilmesine dair her 
tilTIU tedbirleri alıyoruz, Azami ko-
1-ylıklar göstereceğiz. Şimdiden in· 

lngtıtereye ihracat ziyafet vermiştir. 

B8fbyor Amerlkaya 
t:r.mire gelen tnglliz Lordu cıen- SeWkıJ&İ 

bir malfimat ıstesenız sıze: tekilıiflerini. arazi iadesi 
- işler normaldir. Vaziyet ;kmda :müzakerelere biT esas 

normaldir. Çalışmalar normal- te(ilkil edecek tar:zda m~t 
dir. bir mahiyet vermesi icin tazyik 

Diyor. iyi ama bunu söy,liyen etmiştir. 
ile dinliyen aci.ba cNonTıab den Hd>uki Rumen teklifi, kati 
ne anlıyorlar? derecede lbiır esas teÇkil edecek 

A!'kara, 24 (Vatan Muhabirin- cirin meyva piyasasından aıınara t 

den) - CUrnhuriyet Halk Pa.rtiai boraya lthame kıymeUendtrilmesı 
teşkllAtım gönderdiği bir tamimde için emir verdim. EylQl haftasında 
20 ilktc,rlnde yapılacak bil Ok nüfu:ı Uzüm, incir bol'8asr açılacaktır. 

Y Maluıulluınwn çok mUşttrlsi var· 

connt!r, bugiln Ticaret Vekilini ziya- EylQIUn birinden itibaren lstanbul 
ret etti. Lord, İnF.{liz imparatorlu· b:mtr limanlarına Yugoslavya ve 
ğunun ticaret blrllfınin cenubu şar Yunan vapurları gelecektir. Bu va
ki Avrupası ve Balkanlar merkezl- purlar, Türkiye, Yugoslavya ve Yu· 
nfn reisidir. Vekil, İngilizlerin fuara naniatar. mallarını Amerikaya g!Stü
i.Jtlrli~ etmeleri, mükemmel bir pav rccek, bilmukabele Amerika malla
yon yapmalarDldan dolayı Lorda te- rını bu memlekeUere getirecektir. 
Şt!kkUr etti. Lord da bilmukabele hU· L6UI ArU 

Klişe l!flardan vaZQ'.eçsek te mahiyette .~a~ki olunmamıştır. 
bir, baş, on gibi rakam _ hiç ol- Bunun .uızeıune s~at .14:15 de 
mazsa - az, çok, orta gibi mik- celseYe nıhaye~ ver~~ış~ır. 
tar veya iyi, kötü, zararsız Kİ- Macar heyetı, bU«Un oğleden 
bi keyfiyet ifadelerile mü9bet sonra Budapest.eye dönecektir. 
töz söylemiye başlasak; eğer MACAR MUKABtı.. TEKLİFİ 
karşımızdakine bir şey anlat- Bükre.s, 24 (A.A.) - D. N B. 

sayımı faaliyetinde 'Parti mensupla· dD'. Alıcılara ancak aıra ile J1\AI ve-
rınL"l mUzuherelte buluıımalaruu ve ı rebUecettz. Amerika tUtUnlerimlzi 
Vazite almalaruu blldimı.iftlr. &laca.kbr. Haı.tu. TUrk tUlUnU bUtUn mak istiyorsak! (O.V- a.: a, ııiltl: 1) 

İtalyayı ihtiyatlı 
Lisan Kullanmıy~ 

Sevk etti 
Nevyork, 2{ (A.A.) - Nevyork 

Tımes gazetesi Romadan aldığı b ı 
telgrafa nazaran şunları yazmakta· 
dır: 

Mısırın istllAya uğradığı takdircl" 
harbe gireceğine da.lr vermiş olduğ:.ı 
karar, İtalyada sukutu hayali muclJI 
olmuştur. DUn akpmki İtalyan ga
zeteleri, ltaıyan propagandamnDI 
hedefin& varaınadıtmı isbat eder. 
Muıırm bu karan hılklqnda bir tek 
kelime yazmamlflardır. 

Roma, 2• (A.A.) - D. N. B. 
Mısır - İtalya mUnasebeUeri bak· 

hında Roma siyası mi.hfillerinde. İ
talyanın Mısıra karşı olan hattı ha· 
reketi, ltalyanın harbe girişi esna
sında tcsbit edilmiştir, denmektedir· 
İtalya Mısıra hücum etmlyecektlr, 
ve eğer İtalyan kıtalan Libya hudu· 
dundan öteye ilerlerse. bu hareketi, 
Mısırda bulunan İngiliZ cnzutamıan 
nı istihdaf edecektir. İngiltere, Mı· 
sır ile aktolunan muahedeler hUktlm 
leri hıllfrna olarak, bu memleketi 
müstahkem bir hücum UssU haline 
koymuş ve bu memleketten bu tarz
da istifade etmiştir. İtalya, aksllll 
melde bulunmaksızın buna mUaaad· 
eyli yemez. 

&arp Bazuablı 
Gize Çarpıyor 

Macaristan da 
bazı Tedbirler · 

Alınıyor 
Budapefle, 24 (A.A.) - Reuter· 
Bugün 11ı1acaıUtanda n~redileı 

emirnameler ile umumt nakliye ser
visleri tahdide t&bi tutulmuştur. (). 
tobllil haUarmın ekserisi yarmdaıı 
itibaren kaldırılacaktır. Taksi oto
mobillerinin miktarı da pek çok a· 
zaıwmıştır. 

Yarı resmi membadan verilen ba· 
tıerlere göre, Şark mmtakasma doğ· 
ru giden trenler adedi de şiddeUI 

tahditlere tAbi tutulmuştur. Askeı1 

tedbirlerin :!azlalaşt.ırılacağı tahmin 
edilmektedir. 

Şurası sarih gibi gözlllanektedir 
ki Macar htlk{ımeti, Romanya ile mü 
zakerelerde blr çıkmaa varıımasma 
mU.saa.de etınlye mütemayil değil· 

dlr ve haklı teıAkJd eyledl#i talep· 
l' rinde değişiklikler yapılmasına ~ 
mllsaa!>e etmek istemiyecektlr. 

1'ı narıE:ıjtede ıyı haber alan mah· 
:!illerdeki kanaat, Almanyanm ba· 
kemli#ine müracaatın önUne geçil· 

mez bir mahiyet gösterdiği merke

zindedir. 

BÜKRESiN TEKZİBİ 
1-Ukr~. 24 (.A..A.) - D. N. B . : 

Bütün Rumen ihtiyat subaylarmm 
ailAb altına çağırıldığı hakkmd& 
Asac.ciation I'ress tarafmdan verilen 
haber, Bükr, .c tekzıp edilmektedir. 

(l>l.l\"&DU &a: .. .a: 1) 
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lstanbüllünün Gözüne Çarpanlar 

Yıldız Sarayında 
( IŞIK VE NUR PEŞiNDE 

İlim ve Din Kavgası 

Ben Barış Yolunu Pek 
Küçük İken Buldum -·-eene!erce mttddet ben!m me.kt.e

>im babanım ve büyük annemin 
.nuhltlnden ve tabiat &leminden i
baret kaldı. Ara .,. bir mektebe 
koyuyorlardı, fakat hoflanmayıp 

çıkıyprdum. Bir taraftan kendi 
kendime çalıfıYordum. Okumakta, 
~Unmekte yqıma göre epeyce 
olgunluk ga.terlyordum. Buna ba
karak beni devamlı ourette mekte
be göndotmeğl bir müddet ldeta u
nuttular. 

Esa.alı ourette mektebe bqlayın
ca kend!ml iki aykırı tesir altın

da buldum. Dindar ve mutaauıp 

muall!mler fllyle dlyorı&rdı: 

birlik yapmı;ıtır. Din, bu ı;1rklnH

ğln lltidatlarına karfı koymak içb 
bize ılllhlar verir, iman verir. Bi
ze. kendimizden başka., bJrtnl veya. 
bqka bir 90yl sevmek gibi, ieda
kt.rlık gibi, herkese iyilik etmek gi
bi uil duygular telkin eder. 

Ruhumuz bu sayede gUzelleıtr. 
Kendi kendimizden memnun kalı

rız. Söyley!ııız bana, din benim an· 
ladığımdan ba,ka bir ••Y olabilir 
mi? 

Hocam beni ıevgl ve rikkaUe 
dinledi. Sonra dedi ki: 

t "' Çöpleri Sokağa 
Atmak DoDru Dlu? 

Belcdlyo Rell Musvinl L1l.tfl 
Aksoy, diln aab11h yapmıt oldu
ğu tem,ıer sırasında gezdiği ııo

ka.klards yedi yerde çöp blrlkJn
tlsl görmüı, çôplerln klmler to..
ro.fından ulu orta •oka.ğa atıldı· 
fmı tahkik ctrnı,ıır. Çö[J tene
keel kullanıno.k lll:ıumuna hluet
mlyen bu IJalııslac teoblt oollml,, 
yıldırım ceuı.aına çarpılmı~rdır. 

istanbul Orta 
Tedrisat Kadrosu 
Yardımcı 

Yine 
Muallimler Şekli 
İpka Edildi 

Ge..:;.en sene olduğu gibi bu sene de 
Maarif Veka.Jett İstanbul orta mek· 
tep ve liselerine yeniden muallim 
tayin etmtye karar v~işttr. An

cak ötedenberi Anadoluda vazife gö
rüp te doktor raporu ile veya ailevt 

1 

zaruretlerle tstanbula nakledilmeleri 
icap edenler çıkarsa bunların di· 
tekleri mümkün mertebe yerine geU-

1 rih.cektJr. Bunlar haricinde gereıt. 

rr, '• ut orta. tedrisat mekteplerinde-

yerlere l ardımcr olarak tayin edlle
bileceidcrJJr. Bunla.00.J.n sonra boJ 
yer kııı.Jm;a edebiyat ve ten fak.Wte· 
sı taıebeleı1 tayin edilecektir. Diğer 
fakl!lte ve yükaek mektep talebele
rine yardımcı. muallimHk verUmlye-
cektlr. 

Muhteşem Kasırlar 
Harap Oluyor 

lran Şahını, Alman imparatorunu Misafir 
Etmek için Yapılan Acem Köşkünde Tek 

Bir Pencere ve Kapı Kalmamıştır. 

- İncllde gösterildiğinden bqk' 
hakikat olamas. ntm denıler!nde 

\ğreWen feylere lnannııan kAtlr o
lursun, cehenneme g1dera:l.n. 

- Hakkın var, kızım. Senin an· 
ladığın ••kilde bir dine ln!anın nı
hunda çok derin ihtiyaç vardır. Fa· 
kat etrafımızda .. erlerini ve iddia
larmı gördU#llm.Uz dinler, bu gU· 
sel ve tablt rollerini bırakıyorlar. 
İlimle çarpıfmıya kalkışıyorlar, te· 
rakklnln yolunu keaiyorlar, polltl· 
kaya k&nfıyorlar. Demek ki, bir 
takım adamlar, dini kendileri için 
bir nutuz ve menfaat vasıtası diye 
kullanıyorla.r ve dinden beklenen 
hakiki ro!U öldürüyorlar. 

Belediye zabıta tallmatname&l· 
ne göre, her ev, dUkkA.n, mağa-o 
za ve emsali yerler birer çöp te
nekesi teda:rlldne ve blrlken çöp
lerini bu kaplar itinde çöp ara· 
balarının geçeceği ıokflklara koy· 
mıya mecburdur. Eski blr teneke 
tedariki hiç bir külfete tt.bl ol
madığına göre, herkea tarafın

dan kolayca buluonıaoı kabildir. 
Belediyenin bir çok lflerl var

dır. Bu Jtlerln intacı esnasında 

halkrroızm da Belediyeye yardım 
etmeel 11!.zım gelir. Hiçbir lıem· 
,.ıırı, çöplerin! 11akağa atao bu 
gibi kimselerin barckotlnl ho' 
görmez. 

kl, gprek yeniden açılacak olan or
,;a. mcı<tcpJerdekj boııı muallimliklerl 

Maarıf Yekaıeıı, ekalllyet . ve ec· 
ııebi 1nekteplcrinin orta ve lise kt

sın1ıa1·ındald mualllmlikler için de 

ayni fekli kabul etmı,ttr. Bu mek
teplerde ~jö.lacak mualllmlikler de 

yord•r·ıcı muallimlerle doldurulacak- bir BEJie müddetle 
ttr. Yüksek mektep mezunları bu oluna\:ahtır. 

vekA.leten ldare 

Milli Emlak Müdürlüğüne ait ı Muhteşem sdbalar ve tavanlar
olan Yıldız sarayı içinde bulu. daki vaıtlı boya tablolar aşırı!. 
nan Acem, Malta ve Çadır köşk- mıştır. Hırsızlar döşeme tahta
leri kumarhane olarak Marya. !arını. billfu- merdiven parmak
seraya <kiralanmak üzere bele- bklarını, apdesthane taşlarını, 
diveve verilmişti. Bu köşklerin çinileri tamamen söküp ~ötür
etrafını saran havuzlar, şelale. müşlerdir. Köşk ver yer çökmi
ler, cardaklar ve kaıneriyelerle ve başlamıştır. Belediye bu 
beraber bütün ormanlar da be- kasrrlara bakamadığı için Milli 
lediyeye devredilmişti. Marvo- Emlak idaresine iade etmiye ka
seranın kuma!'hanesi kapandık- rar ve~mistir.Milli Emlak idaresi 
tan sonra bu muhteşem kasırlar. kasırları sağlam ve bütün teşki
da boş kalmış ve hemen hepsi liıtı tam olarak belediyeye ver
de harap bir hale ııelmiştir. İ· dilti icin yine eski halile iste
ran şahını ve Alman imparatoru , mek!edir. Bu yüzden çıkan ih
Vilhelmi misafir etmek için ya- tilaf devam ediyor. Eğer uzla
pılan Acem köşkünde tek bir I şılmazsa yakında bu muazzam 
pencere ve kapı kalmamıştır. köşkler yere serilecektir. 

İlim taratt&rlan fWlU fmılda· 
yorlardı. 

- Mektebe gelmekten makat 
aklı ıerbest kullanmaktır. saıuıı 

.din taraftarlarına kapılma. Din 
altlı kör eder, insanı cahil bırakı:r. 

MuaH!mler iki ayrı partiye ay
nlmı~lardı. Birlbirlerlle ancak oe
llml6'ıyorlardı. Hiç beraberce d~
ttlklerf, kalktıkları yoktu. 

Bu d~rr!lmlık, bu devamlı kav
ga neden ? KüçW. aklmıla buna 
ha)Tet ediyordum. Benim tabiat t.· 
leminde edindiğim din tellkklsi ile 
hakiki bilgi arasında hiçbir aykı
rılık olamazdı. 

lçlm açıldı. Bu muallimeye ısın
dım .. Ona benim daha küçük Y6'ta 
dini ve biıgfyi naınl anlarnıya ba.,
ladığımı anlattım: 

İstinye - Bebek 

Yol İnşaatı 

Kütüphaneler Esaslı Bir 
Tamire T ahi , Tutulacak 

- Maarif Vekllletl lstanbuldaki kü· ı bedin kıymetli çinilerini örteceği için 
tüphanelerln ta.snlflne karar vermi"- bundan sarfı nazar edllmiştlr. 
tir. Şimdilik basma eserlerin tasni- Müzeler idaresinin kimyahanesin
fl yapdmtştır. Kütüphane müdürle- de çini imali tecrübeleri yapılmıştır. 
rinden kütüphanelerin pllnlnrı iste- Bu tecrübeler çok iyi neticeler ver
nilmiştJr. Maarlt VekA.leti mimari ~tir. Tariht dbidelerin kırılmış ve 
ve tarihi kıymeti olan kütUphanele- yahut çal~mak ıuretile eksUen yer
rin eeash bir tamire tAbl tutulması- lert ayni desenlerde yapılan çlniler
nı da esas ttlba.rtle kabul etmiştir. le örtülecektir. Evkaf idaresi Mimar 
Tarihl ve mtmart kıymeti olmıye.n Binanın eserinden Sokullu 1'-tehmet 
kütüphanelerle evvelce tevhit dola- P~a camiini tamir ettirirken çalı

yısile boı, kalan kütüphane binala nan çinilerinin yerlerine Kütahya. 
rının ııatıtarak bedeıterileı modern fabrikalarında çini yap.tırmıştır. E· 
bir kitap sarayı yapılması ifini tet· ğer ?tfüzcler kimyahanesl daha geni~ 
kik etmektedir. Bir aralk Sultanah· mikyasta imaH\.t yapabilirse bundan 

Belediyede: 

Hüdai Karataban 
Encümen Reisi 

Muvakkaten av.rılmış bulu-
nan belediye reis muavini Rifat 
Yenala vali muavini Hüdai Ka
ratabanın vekalet etmesi ve ay
nı zamanda belediye reisi namı. 

na daim! encümende riyaset 
mevkiinde bulunması tasvip e· 

diln1i~ir. 

POLiS: 

Tüfek Ateş Aldı 
Kısıklıda bir bahçede kuş av

lıvan Orhanın elindeki av tü. 
feği ateş almıştır. Av tüfe
ğinden çıkan saçmalar İlhanın 
ayağına saplanmış, yaralı has
tahane:ve kaldırılmıştır. 
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inhisarlar Vekili 
Tetkikler Yaptı 

Biraz araııtırmca ••bobini ani&. 
dım. Bu adamların Hırlltiyan dini 
dedikler! 'ey, bir taknn buz tut
mu~. ta, kesilm1' itikatlardan iba· 
retti. İn!an bunlan sormadan an· 
lamadan zihnine kabul etınlye mec 
burdu. Böyle yaparoa ve makine 

• gibi bir ta.kını dualar okursa lehine 
olarak g~klerde blr sevap kredisi 
açılırdı. Al<lını kullanmıya kalkı

'ıraa, ıual aoraroa derhal gUnah 
haneeine bir kayıt dU,WUrdU. 

- Kali!orıılyada yqadığnnız za. 
mantarda idi. Evimizde bana küçUk 
bir bahçe ayırmışlardı. Toprağa ek
tiğim biçimsiz, renksiz tohumlar
dan bir müddet ııonra bol renk, gU
zelllk, hayat fıfkırdığıru görünce 
hayretimden, ıaadet1mden çtldın· 

yordum. Biçimsiz bir tohumdan 
hayat fıfkırablleceğinl hangi göz 
lptldadan görebilirdi? DUfUnUyor
dum ld, belki ben de böyle kü
'ücük bir tohumdan fıfkırmış bir 
varlığını. Bu halde bent yap'r kuv
vete neden mutlaka. gözle görWebll 
mealnl istlyeyim? Neden on..ın var
lığını, yarattığı esmerin Y•rd'mUe 
ölçmeyi kabul etmlyeylm? 

lslinye • Bebek yolu inşası yU
zünden villyetle yol müteahhidi ara· 
smda çıkan lhtllA.f, memur edilen 
komisyon tarafından tetkik edilmiş 
ve.bir hal ıuretine bağlanmıştır. Ko· 
misyon, koordinasyon heyetinin, in
şa.at malzemesinin pahalılanması do· 
layıl!lile inşaat mUteahhitlertne, ta
lepleri takdirinde pahalılık farkı 1-
Jl, • edileblleceğl hakkındaki karar· 
dan bu yol mUteahhtdlnin de istita
d• edebileceği neticesine varmıştır. 

met camltnin kütüphane yapılması sonra evkaf ta siparişlerini buraya ----========== Dün sabah Ankaradan şehrl
r_.-- .. -DOKTORUNUZ mize gelmiş olan ı;:ümrük ve in

hisarlar vekili Raif Karadeniz 
düşUntilmUIJ ise de kitap rafları ma- 1 verecektir. 

F'omtsyonun kararından Reill Dok
tor L!ltfi Kırdar haberdar edllmtş

t r. Bu karara g~re müteahhit bir 
ist 'aa Ue vtıAyete riıUracaat edecek, 
in~at farkı istiyecektir. Heyeti Ve. 
~<Hcclen alınacak karar ilzerine mü
teo.tıl:ide zam yaprlacak ve böyJec,, 
ın,a:ata tekrar devam edilecektir. (.
vakte kadar da bu yol tlzerindeki is· 
tlrnll\.ldt"r ikmal edilmiş olacaktır. 

E.:1ar.tn bu yol Uzerindeki inşaat ve 
Ml,,llkl•rln ikmali için bütçeye 
rnuı ?artı tahsiı=ıat olarak 313 bin li-

Beş Milyon 
Liralık İstikraz 

1 İmtihan Günleri 
T esbit Edildi 

D 1 Y O R K 1 :·----... öğleden evvel inhisarlar umum 
\ müdürlüğünde meşgul olmuş, 

,1 
1 

Diğer taraftan ilim taraftarları 

da cllnin ne demek olduğuna göz! ... 
rint yumuyor, kulaklımn:ı tıkıyor

lardı. Onlar için yalnız madde var
dı. Maddeden batka bir fOY• ina
nanlar onların ölçllsüne göre Adet& 
kA!lr olurlardı. Demek ki dönüı> 
dolqıp ilme de buz tutına, itikat, 
!ar k&nftmlm1'tı. 

Mektepte anlaYJflı bir tek lna&'1 
vardı. Genif görU,ıU, ince k&lb'i 
bir muallime... Ona gittikçe fazla 
emniyet bağlamtflım. Bir gün ona 
gitUm, dedim ki: 

- Ben mektebe yeni geldim. Fa
kat mektepten bir 'ey anlıyamıyo
rum. Buradaki hocalar neden dinle 
ilim araamd& bir aylurılık görüyor
lar? Blrfblrler!ne olan d~manlık· 
lan, nefretleri neden? Benim tabiat 
D.lem!nden öğren~lğlm bir din var. 
Son!'& etrafımı anlamak tçtn blr • 
öğreıune merakmı var. Ben bu ı .. 
kisi ara.omda hiç bir aykırılık bul
muyorum. Bllg1, bize etr&fmı.t?.da 

gördugüm.Uz, duyduğumuz her ,e.
yln doğrusu ne olduğunu anlatır. 

Dinin sahası tee bir insanın ruh ı 
alınası lA.znnd.Ir. Ben her a.klım111. 

geleni yapaam, her ı,tlhama derhal 
ltapılsam belkl de o saniyede zevk 
ve lezzet duyarım. Fakat sonrada 1 

ruhumu çtrklnlotmiıı. bayağıl~mH 
bulmıya ba.şJarmı. Bana öyle geU· 
yor ki, etrafımızda her fey, ruhu· 
muzu çlrkinlOftlrmek için t.deta 

Çiçeklerimden bu Uhamlıırı al
dıktan bir müddet sonra bUyük nn· 
nem beni Kaliforniya dağlann~a!d 
bir ras\thaneye getirdi. Orada kuv
vetli bir dUrbUn vardı. Aya, yıldız
lara baktnn. Karanlık bir gec~e 
ancak bir ılJık noktaıı dtyc ı~Ilda· 

yan bir yıldız, teleskopla nur dolu 
bir &lem gibi göründü. Di/ttr •r 
yı!dtzuı etrafında ye'il ate~ten bir 
halka gördüm. Halbuki teleskop 
kullanmayınca bütün bunlar göu 
görUnllr feyler değildi. Demek ki, 
bız, yalnız gözUmUzün göreblldijtl 
llo kalsak hayvandan farkımız ol· 
nuyacaktı. Anlayı'lı btr insan ol· 
mak için dimağımız tçlndo bir te· 
le&kop kurmak ve görü~ kudretı

mızı bu oayede genltletınek llztm
dır. ltte bilgi eahibl olmağı ben 
daha pek çok yqta böyle anladım. 

Mualllmem beni a!Aka ile dlnle
dL Sonra dedi ki: 

- Kızım, mektep denilen yer be
nim kafama göre olsaydı oenı hiç 
bir zaman imtihan etmez, ezberden 
en iyi notu verirdim. Çünkü din ile 
l!mln mUnaseboti hakkında bir çok 
olgun adamların bulamadığı haki· 
kati kUçük aklınla ke~etmişsin. 

ra k o n11 .uuttur. • 
Ayrıca tc-trik edilen 100 bin Ura 

tıe de t . ü1 riyetiebedlye ile KAğıtha
ne, :is!dldardan Beykoza kadar de· 
vam eden Anadolu sahili yolu ve 
Ü"aktido.r ıneydanının inşası ikmal e
t'hlecektir. 

Adliyede: 

Müddeiumumi lzmire Gitti 
İstanbul Cumhuriyet Müd

deiumumisi Hikmet Onat bir
kaç ııün k.alma.lıı üzere İzmire 
ııitmi.ştir. 
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Tevkif Edildi 
Ben bunları övilnmek için yazmı- . 

yorum. Yalnız ı~k ve nur peşinde Emnıyet memurl!.rına rü1vet 
olan araııtırmalarımm ne kadar teklif eden arabacı Alinin cl>ı
küçük ya~nnda, ne glbt 'eklller al-lrusması yapılmış, suçu sabit ol
dığuu göstermek istedim. duğu için cürmümeşhut mah-

kemesi tarafından hakkında 
NU tevkif kararı verilmiştir. 

Eminönü meydanının tanziml•bit
rnek üzere olduğu için bu m eyda n
dan aonra belediye Eminönü • Un
kapanı ile, Un kapanından Gazi bw . 
\.arı boyunca yapılncak iStlmlA.kler? 
hız verecektir. Eminönü IJe Unka
pa?ıı arasındaki istimlAklere 20 mil

yon lira sarietmek llıznn geleceği 

anla..,ıln1aktadı:r. Belediyeler Banka~ 
sından alınan be.t milyon liradan 
tefrik ed1Ien Uç milyon lira müteda· 
vll sermaye olarak kullanJldığı tak
dirde bu sahanın istlml~kl kabil o-
lacaktır. İstimlft.k edilecek sahada 

yapılacak olan Ticaret sarayından 

batka Evkaf idaresi do büyük bir 
bina yaptıracaktır. Bu binaların ar
salarından alınacak para mütedav"l 
sermayeye na.ve ed1lecelctir. Vali Vı:> 

l:elediJ e Reisi LQttl Kırdar, dün bir 

ııtımllll< sahasını gezntif, ı,ıerın bir 
an evvel ikmal edilmesi için bazı e
mirler vermiştir. 

Memurlara Hakaret 

DUn, bUtün orta mektep, lise ve 
mua111m mektepleri vı !anat mek· 
tepleri müdürlerinin tştlra.ktle maarif 
idaresinde VekAlet başmUfettt!/l Sa
llh Zekinin reisliğinde blr topln-qtı 

yaptlmı~tır. Bu toplantıda haziran 
imtihan devrestrrde muvaf!ak olmı

ya.n talebenin ne suretle imtihana. 
gireceklert, mUmeyylz heyetleri, ta· 
lebe kayıt ve kabulleri ve imtihan 
günleri üzerinde görüştllmllftUr. Ve· 
rilen karara göre 27 ağustoısta. 11.se, 
orta mekteplerde ikmal lmtıhanları
na başlanacaktır. 

.Son sınıf eleme imtihanlarına isa 
7 eyl-Ql cumartesi günü başlanacak· 
tır. Lise ikmal imtihanları ' eyltll 
çarşamba günü bitecek ve ~ ey!Ol 
perşembe günü de lise bitirme im
tihanına. başlanacak ve 19 eyl1llde 
n:hayct verilecektir, Neticeler 2) 
eyltllde talebeye tebliğ edilecektir. 
:: ., eylO.l pazartesinden itibaren dev
let imtihanlarına başlanacak ve 30 
eylülde nihayet verilecektir. 

Mısırdaki Çuvallar 
Arkadaşlarile beraber Florva- Yunan vapurile dün limanı-

da pğ]enme'kten dönen Adaiet. mıza mühim miktarda çuval ııel
va7ife halinde bulunan memur· miştir. Alakadarlar Yunan va
hrı tahkir ettiği içiıı. dün duruş- purundaki çuvallar çıkarıldııtı 
mDsı yapılmıştır. Cüımümeshut takdirde piyasada cuval sıkıntı· 
mahkemesi Adaleti bir av hap- . sı kalmıyacağı mütaleasında bu. 
sP mahkum etmiştir. l lunmaktadır. 
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Bugünün ve Yarının Romanı b~lamak kararına rağmen Fazılla beraber 

Mehmet A.ll, eon ıeceyt Ahmet Faııbn geçlrdJğt saatler, eskJ • hayatınrn çerçeve--
•o•lnde ıerlrdifl için zabıta, Fazılın llade- sinden çıkamamı9tı. lkl arkada., araoında 
Bini .ıc:ıı. Za\o·aJiı &damm en çeklnd.Jjt şey, G s L •ı ~ .a.yısız hatıra ba~ları vardı. Her hareket, 
bir daireye bile bile hakikate aykın ifade- her söz geçmlş senelere alt bir fOyl hatır-
lerde bulunmaktı. Fakat arkılda,mm yeni- V AZAN : M • H • % A 1. • !atıyordu. 
den başlıyacak hayatı, Hızır roIU oynamak hatıra diye beraber getlrdlm. Şimdi sadece z.ırlıyacsfım. Yurdun ve halkın hizmetine Mehmet Ali, sabahın yarı karanlıflnda 
üzere yurda valı.fedllml,, bnlunuyordu. Ah· ölüm hakkındaki haberin yanlı' oldufunu, bütün bütüne vakfedllml' bir hayatın ken· yol alırken, yeni rulıunun uyanışını ilk d&-
met Fa~ıl, bunu dUşUnerek hareketini ma- kardc,lrnln çıkageld1J"bt1 söyleriz. Onun es.. dine gin•e tılperterl, müdafaa dul·arto.rr, ha.. fa olarak duydu. Her şeyJ yepyenı bir gözle 
zur gördü ve roJUnU ınaJı1r bir Mktör gtbl kl nttfus t.e:d<e.rMl "~ar. Bentm soyadıma blr reket p ı ' n 1 a r 1 bulunmalı.. Eski- gördyordu. KUçUeUıc emeller, heaaplar, d&-
oynadf. yeni.sini çtkartırn:. Zaten blrlbtrimlzl kar- lllkodular &rn.eında didinen cskl dUnyaama 

denberf hafı ııkıbnca dün.yayı terkeden, yaJ. ka 
Mehmet Alinin yeni b&flıyacafı hayatın d°' ııeçmlştık. Beoml fek!lde de benim kar- ~ı bir seyirci mevkllne ~ıkmıştı. tn.

1 
nız; ah~t için ya,ıyan lnaanlar varmış. Ben ı 

~a.slarını haı:ırlamalt çetin bir ı,ıı. Otuz deşim olurtıun. Tip bakımından kardeflm• tıan ar arumda kötU ılllihl_arıa devam eden bunlar gibi nefsime eza etmlye kalkıfAC&k bo'"· 1 dokuz. kırk yaşlarında btr in.san yeniden benz.lyonun. Bugün y&f&Aayd,ı sa.u. benzer .'iu,ma arn, ha.yatın fena lhtfmaUerJne dejtillm, fa.kat ırtındeUk hayatın içindeki •--
dünyaya gelecek, yeni bir kalıp, kıyafet, baldo olabilirdi. Şimdi ııakalın, bıyığın traır ~"'' alınmıya 1:alıfan tedbirlerin, iyi lm-
yea.l bir hüviyet uhlbl olacak, kend.Jne dll.n· lı, uçını gayet kıaa keıdyonun. Sakal, bı· maddi l9tlha ve emellerin beni ,..ırtmaması klnlardan bol~& pay almak için sarfedJlen 
yada yeoJ bir yer Jıazrrlıyacaktr. 

1 
yık bırakıp AÇını uzatırsan en yakın ı.... yolumdan alıkoymaması da IAum... t9te ftmeklOJ'ln Jçyüzil.nU görebllmek için g\lzUne 

Kan Çıbanı 

ve Tedavisi 
Kan tıbanı kadar vecah bir 

l}eY yoktur. Bu dalma kılların 
etrafında ,.e cildin Uzerlnde pey· 
da olan ,.e Stafilokok denilen 
bir mikroptan ileri gelir. l'ava' 
yavaş. cilde nütUz eder. 

Kan tıbanı vttcudlln her yerin
de çıkar. Bidayette mlnlmlDlclk 
kırnuı.ı kabarcıktan ba.,ka bir 
9ey dejtildir. Ekseriyetle llzerln
de lnce bir kıl bulunur. Muhiti 
çok katıdır \'e dokunulduğu za. 
man çok afmr. Eğer yedi ırtıne 

kadar tedavi edllmeıae çıban a.
çllır, sarı bir au çıkar. tçerlalnde 
bir öz görünür. Onuncu güne 
doğru kapanır. Dudaklarda ve 
billıaSsa llst dudakta çıkanlar i
çin mutlaka bir mUtehusıs!a 

müracaat IAzım ıeıır. Zira. bun
lar ölümü intaç eden lhtill!.tlara 
sebep olur. 

Kan çıbanlarından korunmak 
için biricik çare vllcudü dalma 
temiz tutmak, yıkandıktan ton
ra ıslak bırakmamaktır, Kan çı· 
banları bidayette rok çabuk iyi 
edilir. Bir lkl ırtın çıbanın Uze
rlııe tendUrdlyot oürmek kAfl
dlr. 

Tedaviye başlandığı zaman 
bir müshil almak ve tedavi müd
detince perhize riayet etmek ll
zımdır. As ,eker, az olpetalı ye
mekler yemeU. Alkol, (!lkoJata, 
kahve ka.tıyen almamalı. 
Çıban katıı.,ınca aıkm&malL 

Ytlzde 1 fenlldl 110 Ue p&naunan 
yapmalı. Efer afrı i»k ise pa
tatea kaynatıp eritmeli ve bir 
ttılbentle tızerlne koymalı ve 
doktora Jıaber ıöndermelL 

Sırtta çıkan kan çıbanların• 
el •llrmek calz deflldlr. Şirpençe 
oımaoı ihtimali vardır. Hem•n 
bir mütehaosısa müracaat et-
melidir. ı 

Doktor: Ş. S. 

umum müdür Adnandan inhi
sarlarıı ait muhtelif işler hak
kmda izahat almıştır. 

-0--

Takas Şirketi 
Birlikler umumi katibi SaLh 

yeni kurulan takas şirketi hak• 
kında tetkiklerini ikmal ettik

I ten sonra Ankaradan 1stanbula 
dönmüştür. 

-0--

Polis Enstitusu 
Birkaç sene evvel Ankara pır 

!is enstitüsünde veni sene tedri· 
satına yakında başlanacaktır. İs
tanbul kadrosundan tefrik edi
len Jnı'k beş polis bugün Anka
raya hareket edeceklerdir. 

--o---

Eroin Kaçakçıları 
Eroin satarken yakalanan sa· 

bıkalılardan A'bdüsselAmın Ü!
tünde beş paket eroin cıJ.onuıtır. 

Sabahat ve Halil adında 
iki kişi eroin iı:er>ken yaka• 
lanmış, her üç S'Uçlu t.dliyeyt! 
teslim edilmiştir. 

Üsküdar araba vapur iskele
sinde elinde kese kajtıdile dola. 
şan Kenan yakalanmış, kese ki
ğıdının içindeki bir paket eroin 
mıisadere edilmiş, sudu tevkif 
olunmuştur. 

-0-

Mehmet Ozbek 
Denize Duştu 

fatihte Hüoambey mahlleain· 
de oturan ve Milli Sanayi Birliii 

memurla~ından Mdhmet Özbek 
dün ak14m aaat 16 raddelerinde 

Ha)'darpaııııya gitmekte iken Sa
raYbumu açddannda denize dilt
miltse de kurtarılmıştır. 

Ziraat Vekili 
Ziraat Vekili M:uhlll Erkmen, dQn 

oabahkl ekspr .. ıe Aııkaradan ••hrl· 
mlze gelnıl9tlr. 

iki arkadaş buna alt lmkt.nları, uznıı u- nıdıkların bile f&!ınr: •BU adamı (ÖZilm ::::::..;~:.köyde yeni ruhumu du,ıınecek, ......... bir rontgen kuvveti gelml!!l. Asılsız Bı'r Haber 
za.dıya arattırdılar. Ahmet Fazd blrdenblreı ıınrıyor, blrlne be.nutlyorum, ama. kim'!'» B:t.zan derin dU,l1ncelerfnden uyanıyordu. 

- Buldum diye bafırdı. insan uzaklarda diye yanından reçerler. Alırette bilinen bir - Parla'< bir fikir, ben Bolu tarafında o zaman yeni vaziyetinin tuhaf tarafın• ha. İstiklal caddesinin sağ ve sol 1 
dol6'ıyor da yanı başındaki lmkinı on adamı dünyada aramak klm5enlo lıatırın- b•r köy tanıyorum. Bir maden ı,ı dolayıslle tırlıyarak gU!UmsUyor ve: tarafındaki evlerin alt katları. 
BOnra görüyor. SenJn adın Mehmet Lft.tft' dan ganmeıı. 0 alanla clo>l&fbm. Köy halkı Ue kırk yıl- - Ben l\tehmet Ltltfl Taran... · timl• ~ nm bu sene ıs ak edilecei!i 

TAKViM 
1 

olacn.k, benlm kaybol.mut kardeıtlmln yerini -l\tttkemme1, da\·a bundan Jyl halledUe- Irk ahbap gibiyim. Sent kendJm ora.ye gö· Diyerek yenJ hayatı lt~ln arkadatınm ken .. 
alacakaın. Sana bu kard09lmln lılkt.yeelnl mezdl. Fakat yıı.lnn kalıp, kıyafet, Jıüvlyet türür, kafa dinlendirmek için bir ay kadar dlslne verdiği adı bellemlye talışıyonlu. hakkında bazı ~azetele: tara!ın-
anlatmı,tun1 Mütareke oenelerlııtle henllz ve buna alt varaka ve v .. lka!ar kt.f1 ~.. ı.r.ll•rında kaJaratmı söylerim. dan verilen haberlec- asılsızdır. 
on dokuz ya,ıarında bir mektep çocufu 1- g-ıı ••• Yeni hayatım lçln yeni bir rulı 111\hlbl * Bu nabe'l'i okuyan bu semtteki 
ken GU!cemal vapnrnna blrunlf, dl~er bir olmalıyım, ldeta yeniden doKınaJ~vım. Bu· İl arkada' ô!Um ııalıneslnde üzerlcrlne Mehmet Alinin hareketinden iki gün ..,n- mülk sahiplerinden bircoltu te-

ı\· çok hayal dllfkllnU gençler gibi Aınrrlkaya nun için bir dağ ve omıan köyüne çekile- altlıkları roller! lılr sabah erkenden oyna- ra iki arkadat Adapaurında bulu,tıılar. Jf · ' cnarak belediyeye müracaat 
k&('mtıJtl. Btr, iki mektuptan wonra ld kay· ceıım. Bir köyde bir müddet dünyadan u- d!l&r. "Böyltte Mthmeı Alinin dünya yU4 F ı rı ı t ı 

1 

au , a· (a ı ı .yoç arı ka"'ıhyacal< •u· etmişler, keyfiyeti somıuşlar-

1

,·I boldu. Ben Amorlkaya gidince arqtmnaıar zak bir halde )·a,..map ıateıı .,-!ıtdonberl •Ündeki hlrlnel lu8Im hayatı (öınUlınliv ol- retıe iptıdad&n ayırdıkları elbloe, çaı"""ır dır. Kendilerine, bu caddeye ait 
yaptım. Çocuk bir çok dolafmıf, çok aıkıntı 9lddetlt bir anu duyuyorum. Tab!ate yakın du. ıtbl 90ylerı beraherintlo getırmı,tı. bır oto- • 

1

1 çdmılf. nihayet bir it talılbl olduktan oon· kalan, ııet.Ir haı at..nın dlltda?olle mayaııı ' Bundan aonra Mehmet Alı, karad&o Kar· mobil tutar4k n .. ııı 1•11kametind., P•I aldı· 1 planın ancak 20 • 25 sene sonra 
I ra lu>•ta dU,mQ,, Oir ameliyat netlceolnde bozulmıyan lmıaııtar arasında yeni ruhunı lala kadar ~llrıidU. Bıı yürüyü• yeni haya- ıar ve nlh-<yet ••ıt.ı<•crı köye ,·aıd<iar. tabbi'k edileceği, meov:ı:ıru bahso-

;='=ş:::ııı.a=~=O<!&==ti=llil=llf,==e=•=r=almıı===b=ul=d=um.==B=lr==k=ll=k=tıı=t-.ı=ca=k=, =k=on=J=lı=n=l=)='enl==vıW=f=cl=er=lm=e=h=;r==t=ın=d=ald==il=k=adım==Iar=ı=lıll=· =l'=e=nl=b=lr=h=ay:::oa=ta=========~{~D~e~v~:ı~m;,;;,,• ~v~a~r~)==~ıı ıan semtin Tarla;başı caddesi ol
i dJğu söylenilıniGtir. 
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Vaziyet 
,., • ~ .J.~ • ... •1·.Jı··- .::.."' 

- Siyasi, Askeri 

İtalyan -Yunan 
Gerginliği 

İngiltereye 
Satılacak 
Amerikan 
Gemileri 

Panama, 24 (A.A.) Eski 
Siyasi vaziyet dünden bu.,.ü- model dört Ameriıkan destrıoye

r..e ha;\·Ii farketmiştir. Gevşi;e. rinin a'ni olarak Panama mınta
ceği umulan gerginlikler d~ha kasının şark sahillerine doğru 
cırtmıstır. Yunanistanın Jnailiz hareket etmelçri, mahalli mü. 
garanti.sinden vazgeçmesi hak- şahitler tarafından Birleşik A-
1nnda Ital:vanın i.iltimatom ver- meri'kanın İnıgilte:reye elli eski 
cHE:i şayiaları Romadan dün destroyer. satmak hususunda 
f<'kzip edilmiş olmasına rağmen müstacel tedbirler aldığına bir 
iki hükumet arasındaki gergin- delil olarak telakki edilmekte
li~in azaJmanuş olduğunu Rcu- l dir. 
terin diplomatik muhabiri bil- Mevkur dört destroyer tem. 
dirivor. muz nihayetinde Panamaya ~e-

it'al:vaniarın Arnavutluk hu. lerek kanal civarlarını muhafa
dnd:ına asker tahşidine devam za için vücude getirilen mayn 
ettiklerine dair olan haberler ! tarlalaırı arasınıdan JZeçeceık o. 
kesilmemiştir. lan ticaret gemilei:ine refakat 

Yunan kabinesi dün sabah etmiv.e memur kılınmışlardır. 
tekrar mühim bir içtima yap- Gemilerin: mürettebatı uzun 
mı!'. toplantıda Kral da bulun- müddet Panamada kalacaklarını 
nm:;tur. zannettikleri cihetle hareket 

Atinadan verilen bir telgraf. : emri kendilerini büyük hayre
tl\n bazı ihtisas sınıflarına men- te düşürmüştür. 
~un ihtivatların talim görmek IEFHARI UMUMİYE LEHTE 
, .. ,,,,rr- ~ilah altına ca<'rırıldıkları New-Yor.k, 24 (A.A.) - A. 
an1,!l~ıh:vor. · ,.. ı merika Birleşik Devletleri bah: 

lngifoıler Yuırıanistan teca- j riye nazırı B. KnDx'un •,gazetesı 
vüz~ uğradı~ı ta'kdirde hava ve o~an ~hica~o. Dai1ly News, ser. 
denız kuvvetlerile yardım et. vıs muddetın~ dol_d1:1~uş. olan 
nı.ek üzere verdikleri garantiyi torpito muh~ıplerının . In'J:!:ıtere
tcharladılar. ye dewi lehınde enerjılk ıbır ma-

.Bütün bu telgraflar, İtalya - kale neşret.~tir. . . 
lunanistan münasebetlerinin Gazete şeyle demektedır.. . 
<'o~ ağır bir hava içinde bulun· Gerek Roos:velt, geırı::k Wılkıe 
chıgunu gösteriyor. ve ,gerek efkarı umumıye, hep. 
M si bu tedbirin lehindedir. En-
- ACAR - RUMEN ternasyonal hukuk da bu p;emi

MÜZAKERELERİ KESİLDİ 

1\Iac:ır - Rumen müzakereleri 
<le beklenmi:ven bir zamanda 
l:esilmiştir. Üç gün evvelki in. 
kıtadan sonra iki taraf murah
hasları tekrar masa başıl\.a otur
nıuşlardı. Salahiyetter mabfel. 
lerde konuşmaların müsait bir 
neticeye varacağı zannı vardı. 
Fakat dün Macar delegeleri, Ro
manyalıların arazi terketmek 
rıi.Yetinde olmadıklarını ve me
selevi sadece nüfus mübadele. 
ı-ile haJJe çalıştıklarını anlayın
ca rniizakereyi kestiler. Ro
ınun:valı1ar da Macar noktai na. 
~~rına yaklaşacak yeni bir tek
.;/ Yapmadıklarından murah
l aslar memleketlerine döndii-
e~: Bir tarafta Turnuseverin'de 
nıuzakereler kesiliyor, diğer ta
tafta Bükreş gazeteleri Rumen 
ordusunun ve Tunadaki kuv
~etlerinin her şeye kadir oldu. 
~nu t~barüz ettirmekte berde
vanıdırlar. 

Bunlar pek havırlı emareler 
değildir. Bilhaır;sa ·bu gibi neşri
:Vata, ihtilaflarını silahsız hal
letmek yolunu tutmuş bir .ınil
let:n gazetelerinde rastlanırsa ..• 
MISIR - İT AL y A -------

· ~Iısırla İtalya vaziyetinin de 
~alaha doğru gittiğini anlatacak 
ışaretler yoktur. Mısırlılar top· 
taklarına tecaviiz edildiği tak. 
dirde İngilizlerle beraber va· 
tanlarını rnüdaf aa edeceklerini 
tekrarlıyorlar. İtalyanlar ise 
Mısıra tecavüz etmek niyetinde 
olmadıklarını, fakat İngiliz or
dusunu araı-.k üzere ilerlemi. 
Ye mecbur kalırlarsa, bu harc
~etin doğrudan doğruya Mısm 
ıstihdaf etmiyeceği söziinü te. 
tavüz mazereti olarak ileri atı. 
Yorlar. 

Mısırlılarin bu gibi bahanele
rin manasını sezdikleri son ka
rarlarından beJli oluyor. 

Onlar da herhangi sebep "\'e 
vesile ile olursa olsun Mısır 
topraklarının çiğnenmesine si. 
lahla mukabele edeceklerini 
resmen ilan edivorlar. Hatta 
daha ileri .ı?İderek Mısır şehir
lerini İtalyan hava kuvvetleri 
bombardıman etti~i takdirde 
hunu harp heli addedeceklerini 
söylüyorlar. 

Bu karşılıklı kaşları çatıp ko
nusmalnrın sonu neve varır? 
Hımgi taraf attıRı ·adımı geri 

alır? •.. 
. Bu hususta bir hüküm vermek 

lçın da.ha bir müddet beklemek 
ve ~e~ı telR"rafları gözden geçir. 
mek lazımdır. 

HARP V AZİYETt 

lerin İngiltereye satılmasına saı.. 
rih surette müsaade eylemek
tedir. Vaziıyet böyle dahi olıına
sa, biz daima şu f.ikirdeyiz ki, 
mütecavize yardım etmekten 
ise dostl;ı.nmıza yardım etmek 
çok daha iıvidir. 
AMERİKA - KANADA DAİMi 

MÜDAFAA KONSEYİ 
TOPLANIYOR 

Vaşin,ıtton, 24 (A.A.) - B. 
Roosevelt ve B. Mac'kenzie'nin 
beyanatına nazaran, Birleşilk 

Amerika ve Kanatlanın müdafa. 
ası için teşekkül etmiş olan dai· 
mi müdafaa konseyi, pazartesi 
günü Ottawa'da toplanacaktır. 

Konseyi teşkil etmekte olan 
on bir azanın ismi ilan ediılmiş
ttr. Bunlar meyanında New. 
Yor k belediye reisi LanJ:!Uaıdia 
ile Birleşik :Amerika ve Kanada 
ordu, bahriye ve 'havacılı~ına 
mensup mümessiller mevcut 
bulunmaktadır. 

Amerika hariciye nezareti
nin Avrupa işleri şubesi şef mu 
avini B. Wickıerson, konseyin A
merika heyetinin sekreteri ola. 
caktır. Kanada haricve müste
sarı Kennleysu da Kanada he
yetnin sekıreteri o1acaktır. 
ÜSLERİN KİRALANMASI 
New.York, 24 (A.A.) - Reu

ter: New-York Tiımes ~azetesi· 
nin Washin,gton muhabirinin 
bildirdiğine .ııöre Atlantikteki 
İn~iliz üslerinin Amerika Birle. 
şik devletlerine kiraya verilme
si hakkında Reisicümhura tev
di edilen ve Lonıel.ranm müzahe. 
retini haiz bulunan ibir tekHf, 

·deniz üsleri olımıya yarar on se
kiz ıkadar mahallin ·kira bedeli
ne mukabil İn,li!ilterenin Ameri. 
kaya olan umumi harp borc-la
rının tamamının itfası fikrini 
tervic ey !emektedir. 

New-York Times muhabirinin 
ilaveten bildirdiğine ,li!Öre, İ~i
liz noktai nazarından, böyıle an
laşma İn,giltereye Coh~nson ka
nunun hükümlerinden kendisini 
kurtarmak faydasını temin ey. 
liyecektir. Malı1m oldu~u üze
re, Johenson kanunu, Amerika 
Birleşi:k Devletlerini, harp borç 
larını ödememi.$ memleketlere 
istikraz vermekten men€yle
mektedir. 

Darbımeseller 

Dert bitmez detftlr. 
Deli ile devletli aklına &elenl 

yapar. 
Dilin kemiği yoktm. 
Dağ yürür, aptal ytlriimez 

Deli olmal< kolay, saçma bul-
mak güç 

Harp sa~alarındaki gevşeklik Deli deliden, ıllam ölüden hoş-
d~vam edı;vor. Fransız sahille- lamr. 
rınden İngiliz sahillerine ateş Dokuz: aptal bir kaşıkla ge-
ed.e? uzun .menzilli topların 300 çinlr. 
mılımetreJık ve ray üstünde Deveci ile görllşen kapıyı bü-
yüriiyen toplardan olduğu far- yük açar. 
kolun muştur. 

Alman hava bombardımanJa. Doğmadık çocuğa kaftan bl-
r.ının İngilteredcki tesirine ge- çllmez.. 
lınce, bunu da Londrn:va gitmiş DeU ağlamaz, akıllı silJmez. 
olan Anadolu A.ıansının muha. Deli arlanrum:, !IO)'U arlanır. 

•Almanlara hi1· hnfüıda 700 
... biri söyle lıulasalandırıyor: 1 \..-

tayyare~·e mal olan hüc:nmla- =======--======== 
rın tesirini görnwk üzere 600 rülen tayyarelere nazaran hiç 
kilometrelik bir ıncsnfo içiııde- gibidir. fna;ilterede ve Londra
ki cenu)l , .e cenubu şarki sahil- da sükun ve azim vardır.• 
lerini gc7.dim. Tahribat dti~il. , S. A. 

• 

Fransa Sahilinden Hava Muharebeleri 

Churchill'in 
İstifa Eedeceği 

Haberi 
Asılsızdır 

( BB.!}ı birincide) 

İngilterenin 
Bombardımanı 
Devam Ediyor 

ingiltere 
ve Harp ıngı·ıı·zıer ou·· şman kütle halindeki gayreti temsil ey 

lemekte ve bu _gayretin miies· 
sirliği, tekrar tekrar bütün va-

A d Ha a U .. slen· ne tandaşların hattı. hareketine 
na olu Ajansı v - bağlı bulurnnaktadır. 

,Londra, 24' (A.A.) - Almanlar 
bu akşam erkenden Fransız sahille
rind"n lngilterenin cenubu !jl&rki kıs
mına obüs atmıya devam etmişler

dir. Obllaler faaüa ile atxlmıflar ve 
baziın dahilde Jm mmtakalarda pat- ' 

Muhabl.rı· Lon- Taarruz Edı·yorlar Hükümette yaıkında :bir tcbedkülat yapılacağı hakkında de-
Lon<lra:, 24 (A.A.) _ Hava veran eden şayiaları, bu vaz.iye-

d d B·ıd• • ti gözönünde tutarak nazarı ra an l lrlyOr Nezareti aıkışam tebliği: dikkate almalıdır. B. Cham. 
Dün ~iliz hava kuvvetleri berlain'in son rahatsızlığı., bu 

hombartlmnan tayyarelerinin tarzdaki tekliflere bir derece 
ıarnı,ıardır. Çok ... huar oıduğu zan lngilizlerin Yüzünde 
nedllmektedir. Bir çok defalar tay· 
yare bataryalanmızm atefile pUs- Sü k Q n ve Azim yaz" 1 
ktlrtillmUf olmuma ratmen 6000 

yaptıkları ~ndüz harekatın.da kuvvet vermi.,_.:ştir. Z·iıra B. 
hücum hedefleri arasında: Chamberlainfin sıhhi vaziyeti 
Fransanın şimaU garbi, Hol- kendisini tekaütlüğünü taleıbe 

landa ve ALnıanyada tayyare mecbur ederse, hükumette bazı 
meydanları ve diğer askeri he- değişiklikler yapmak 1.çın bu 
defler, bombardımanı edilmiş- münasebetten istifade edilebi
lerdir. 

metre irtifadan uçan bir tayyare en· 
dahtı kontrol etmlftir. Topçu bom
bardımanı Uç eaat ıııUrmUfttlr. 

Londra, 24 (A.A.) - Anadolu A
jansının husus! muhabiri bildiı1yor: 

İNGİLİZLERİN CEVABI 
Londra, 24' (A.A.) - Hava Neza-

retinin latihbar&t aervili biİdiriyor: 

İngiltereye geldiğlmdenberl Al
manlann yaptıkları hava akınları
nın müthiş tahribatı hakkında hariç 
memleketlerde haberler yayılmakta 

olduğunu işitmekte idim. 

leceği pek muhtemeldir. Maa-
Gece hedefleri arasında: Ruhr mafih bugün yalnız şu cihet 

ve Sterkrade petrol tasfiyehane 
si, Rhin havzasında Ahenanie malumdur ki. Başvekalet Lor. 

Franıııız aahillerlnde yerl~tirllmiş 

olan bataryaları . tarafmdan Douvre
sin bombardonanına cevap, hemen 
verilmlftir. İnglliz hava kuvvetlerine 
mensup.. bombardıman tayyareleri, 
Alman toplarının bulunduğu mahal
leri biribirtni takip eden bombalarla 
şiddetıt ınırette dövmllşlerdir. Bir 
bombardonan tayyaresi grupu, Griz
nez burnunu hede! olarak almıf ve 
bataryaların mevzileri üzerine muh
telit çapt& yUkaek infila.Jı: edici bom· 
balar ile yangın bombalan atmr.ştrr. 

Alman propagandası, İngilizlerin 

panik halinde olduğunu, çıkan yan
gınların şehirleri kesif dumanlara 
boğduğunu, cenup ve cenubu şarkt 

şehirlerinde vılki olan tahribat dola
yısile buraların oturulmaz bir hale 
geldiğini, her yerde dumanlan çı

kan fabrika enkazı görüldüğUnü, a
halinin yollarda kafileler halind~ 

kaçtığını yaymaktadır. 

iaşe depoları, işgal altında ıbulu- dunun dostları, 1kendisinin çok 
nan Fransada ve Holıla.ndada şevkli ve işine başlamıva hahiş-
20 kad t d •kar olduğunu bildirmeiktedfr. 

ar ayyare mey anı ve . . 'k h"'k. tt bu " :bi de 
deniz tayyare üssü ile Boulorne Ş1mdılı u ume e ~ ,... -
Dimme ve Breste'de muht~lif •.ğişiklikler yapıl~cagı muhte
hedefler bombardıman cdilmis- mel l.ı:ı-özükmektedır. 
lerdir. ' 

Fransız aahillerine yakla.şrrken, 

tayyarelerimizin bazısı, hava da.fi 
bataryalarının şiddetll ateşile karşı

la!jlmış ve iki Alman avcı t&yyares•., 
bombardıman tayyarelerimlzden bi· 
rinl tutmıya teşebbUs eylemiş ise de 
muvaffak olamamıttır. 

lngiliz cevabı uzun saatler sür
mllf tür. nk bombardıman tayyarest, 
evvelki gUn saat 21.30 dan biraz son
ra hedefi Uzerine vA.sıl olmuş ve bu
nu diğer tayyareler, biribiri ardına, 
dün sabah saat 3.35 e kadar takip 
eylemiştir. İngiliz tayyareleri, Sal
vo üstüne Salvo bomalarını atmış
lardır. 

Bombardıman tayyarelerimiz
den üçü dönmemiştir. 

L_ondra, 24 (A.A.) - Hava ve 
Anavatan emniyet nezaretleri 
dün gece düşman faaJ.iyetinin 
d~~ ufak mikyasta yapıldığını 
bildırmekted.irler. 

İn~ilterenin cenubu şarki, ce
nubu garbi mmtakalarile Mid
land"ın bir /kısmına, cenubi 
Galles eyaletinin ibir kısmına 
bir miktar bom'ba atıLmrştır. 

Midland ve cenulbi Galles"de 
bazı evler hasara uğramıştıT. Di
ğer ımıntakalarda hasarat e

On gUnlUk bir seyahat müsaadesi hemmiyetsizdir. 
alarak altı yUz kilometre bir mesate Yaralı miıkıtarı pek azdır. İn· 

BilA.kls Londrada gördüğüm şey, 

yüzlerinde sUkftn ve azim yazılı in
sanların tahribattan hiç te llrkme
mlş olarak dolaştığıdır. Hakikatıı 

nerede olduğunu öğrenmek istedim. 
Röportaj servi.sime başlamadan ev
vel, akıniarın yaptığı tesirleri gö
zUmle görmek istedim. 

DOUVRES LİMANINI 
ZİYARET 

Uzerinde cenup ve cenubu şarkt şe- sanca zayiat yokıtur. 
BİR ALMAN TAYYARESİ. 

hirlerile bUyük hava muharebelerin3 PLAJDA SİVİL HALKI MİT-
sahne olarak Douvres limanını .ziya- RALAYÖZ ATE..:İNE TUTTU 
ret ettim. Seyahatim esnasında me- <V 

mur, asker, sivil her sınıf halk ile Lcmdra, 24 (A.A.) - Reute-

Yunan 
Hazırlığı 

(Ba!}ı birincide) 
Atina, 24 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Proia gazetesi yazdığı bir başm:ı.

kalede ezcUmle diyor ki: 

c:Yunarı1standa bir el<alliyetıeı· m · 
selesi mevcut değildir. nk teşebbü
sUııü Yunanistanm almadığı enter
nasyonal mukaveleler, Yunanistana 
ahali mUb3.delesi tahmil etmiştir. 
Fakat, bu, bizi, başka asıllardan bir 
miktar halkın Yunanistanda ikame-
tini kabul etmekten meneylememlı;ı
tir. Çünkü bOtün memleket halkının 
mutlak tecanUsU karşısında bu bir 
kac başka asıldan insan hiç bir 
tehlike teşkil edemezdi. Bu bir kaç 
başka asıldan halk. arasında, Çamlı< 

Ayni mmtakada Audenburg ve 
Saint - lnglevert civarındaki Alman 
bataryalarının mevzii de bombardı

mana ti.bi tutulın\l.9tur. 
Bir taraftan bu harekat icra edi· 

lirken, İngiliz t&yyareleri, diğer ta
raftan daha cenupta, Saint Omer'de, 
Dinard'da, Brest clvannda Lanveoc'
d&, Caen'de, Saint - Brlıllıc'de, Liııl· 

eux'de, Deauvtlle'da, Tours'de, Or
learuı'da ve Chateaureoux'da dllşman 
llJgali altındaki hava meydanlarına 

hücumlar yapmıflardır. 

blr hareket serbestısi ile görUştUm. rin öğrendiğine göre. dün gece 
HA.kim olan ilk tesir, iki hafta su- cenubu şarki sahilinde bir şeh
ren ve Almanlara yedi yüz tayyarcı- rin ana caddesine bombalar a- Arnavutları da vardır. Bunlar, bU· 
den fazlaya mal olan hllcumlarm tılmış ve plajda eşhas üzerine tün diğer Elen ''atandaşları ile tam 
yaptığı hasaratın son derece mah· makineli tüfek ateşi açmuş olan musavat halinde muamele görmek-

Alman tayyaresi. bir İne;iliz av- te, a'mi babaca idareden istifade ey-dut olmaıııdır. "' 
cı tayyaresi tarafından takip e- !emekte ve bıınlarm örf ve ıldetle-

HA VA KUVVETLERİNE dilmiş ve düşürülmüştür. Bir- rlne dalma hürmet olunmaktadır. 
İMAN çok kimsenin öldüğü ve yaralan Bu hattı 'harekete mukabil, Yuna-

lskenderiyeye 
Hava Hücumu 

(~ı birincide) 
edllmlştir. ÇUnkU bu ıııerbeııti, yeni 
ve iyi bir hava yaratan değişlklik
lert intaç etmiştir. HükOmetin zahir 
bir yardmıma malik olan ve umu
mun birl~en intibahı düşmanın anla
~~mın fevkindedir. Fakat bu inti
bah, birlik ve kuvvetimizin kayna
ğıdır. 

Bundan flc; ay evvel .. ngiltereye 
gelen, fimdi tekrar gelirse İngilte
reyi tanıyamıyacaktır. Bu değ'l!jiikll

tin dUıııman tarafından yapılmamı,, 
fakat kendi kendini değişti"' tar
zından doğan ve fabrikalarından 
halde bulunmryan büyflk ordusu ile, 
tıaşan cephanelerle, artık iptidai bir 
ltıhine parlak muvat!akıyetıer kay
dfden hava kuvvetlerile harp ıııahne
lerinin hepsinde münakaıµ kabul et
mez UltUn donanmaalle, ve sakin, 
c;alI!jlk&n ve tam itimada sahip mil· 
letile meydana gelml!jltir. 

Seyahatlm esnaıımda. aldığım diğer dığı sanılmaktadır. 
bir ıntıba da, Nelııonun zaferlerin~ WİGHT ADASINA TAARRUZ 
den sonra bUtUn on dokuzuncu a
ııır zarfında. İngiliz milletinde do
nanmaya karşı olan imanın Adeta 
hava kuvvetlerine intikal etmiş ol
masıdır. Hava kuvvetlerine olan •.
nan tam bir inandır. 

c:Hava kuvvetleri olmıı.saydı sizin
fo konuşmak için burada çoğumuzu 
bulamazdınız. Almıın tayyarele.: ı 
kuş stırU!eri gibi gökler karartırdı. 

Bereket versin ki, hava kuvvetleri
miz meydandadır.> gibi bir çok söz
ler işittim. 

CENUPTA BİR $EHİR 

Londra, 24 (A.A.) - Anava-
tan emnivet nezaretinin tebliği: 

Hampshire sahili civarında 
küçük bir şehre ve Wi,R'ht ada
sında bazı ndk.talara dün akşam 
hombaılar atrlmıştir. Bazı mes-
kenlerde ve dükkanlarda bazı 
hasar olmuştur. Bir miıktar ya. 
r~J ve birkac ölü vartlır. 

----oı----

Macar - Rumen 
Müzakeratı 

(Ba.'Jı birincide) 
tık ziyaretimi cenup mıntakasın-

dakl bir şehre yaptım. Hasta nakil Rumen - Macar ,göriişmeleri, bu
a.rabaları, yangın söndUrme servis- /:!Ün, TurnuseverJnde yeniden 
Ieri veııair yaralılara Yıtrdnn hide- başlamıştır ve saat 11 ' de bir 
matının sürat ve hasarat mahalle çeyrek saat i~in tatil edilmiştir. 
rlne gidebilmek icln almış oldukları Macar heyeti şefi B. De Hory 
tedbirlere şahit oldum. Şehrin be- Yanında albay Uyszazsv olduğu 
ledtye relsi ile sair önde gelenleri halde cuma akşamı Budapeşte
beni sükftn ve nezaketle karşıladı. den buraya dönmüştür. B. De 
Ve şehirde hayatm devam etmekte Horv, daha dün akşam Macar 
olduğunu gördüm. Öğle yemeğinde heyeti ikinci reisi general Na
tken belediye reisine bir mektup gel- dav ile uzun bir ,görüşme yap
di. Ok~duktan sonra kemali sUkQ- mıştır. B. De Hory'nJn, Maca-

ristanın ilk tekliflerinde bazı netle cebine koydu. Biraz sonra bir 
tadiller yapan• ·bir Macar muka

puaıa daha geldi. Belediye reisi gu. bil teklifi getirmiş olduğu sa-
lerek kağıdr bana uzattı. Pu~lad.ı nılmaktadır. 

Harp Hazırlıgv 1 kurşun kalemlle «Bay Tomas geldh Macar hükumetinin. iade edi-
ibaresi yazılı olduğunu söyledikte 1 lece'k aram 'hakkında Romanya-

<~ birincide) sonra, belediye reisi şu izahatı ve.:- nın müsbet bir teklif vapması 
BUkreş, 24 (A.A.) - Rador ajan- di: üzerinde ısrar etti~i malumdur. 

81 bildiriyor: B •r s geİ<fü "b Sövlendi<•ine "o··re, Rumen he-Saltanat meclisi, dUn saat 17 de < ay oma 1 atesi komşu "' "' 
şehre Alman tayyarelerin· ld' veti reisi B. Valer Pop, bir hu. 

d k 1 • .nı.aek riyasetlnd~ ın ge ığl-
aaray a ra ın .7~ - ni bildirmiş, 'ikinci pusla da şimdilik dut hattı göstermiyecektir. Fa-
toplanmıştır. · tehlikenin bertaraf oldu~ınu izah e- kat Rumen noktai nazarından 

B"°'vekil Gikurtu, Başvekil ve Ha- b' b k I dermiş. Şimdilik kaydının pek doğru ır esas olarak azı ra anı ar 
riciye nazırının Almanyaya ve 1- bir kayıt olduğuna şüphe edilemez. vermiye hazır bulun.maktadır. 
taıyaya yaptıkları ziyaretlerinden Çllnkü b 1 d ğt MANIU. Mu·· ESSİR OLDU 
evvel ve sonra harici siyasetin tnki- .. ' u un u ımuz şehirde gün-

de dort beş defa alarm işareti veril- Bükreş, 24 (A.A.) _ Rumen-
ş5fmı anlatmıftır. diğini öğrendim. 
Haı:dye Nazırı Manoilesco, ya. Macar müzakereleri hakkında 

p•J:m diplomatik görüşmeler hak- BilAhare arkadaşlarımla çok ha- Reuter Ajansının muhabiri bu 
kn1ı!a izahat vermiş ve Bulgarista., sara uğradığını zannettiğimiz Eas- hususta pek az malumat alına
ve Macariatını delereleri ıle mUnke- bourne ve civarındaki şehirlere git- bildi~ini ve müzakerelerin mem 
reler için münakaşa esaslarının ka- tik. Bir Alman tayyeresintn atmış llltni:vete şayan lbir şekilde ni. 

olduğu bombalarla bir sokaJrta be,. h:ıvet :!Julması ümitlerinin ar-rarlaıııtınldığını bildirm~tlr. • y 

HUkllmetin Turnu Severin w evin tahrip edilmiş olduğunu ve di· t!P artmadığının anlaşıiamadı-
Cralva'cfakt delegelt:rl, Macaristan ğer on evin de ciddi hasara u;1Tadı- ğını yazmaktadır. Rumenler, 

.... nı gördük tnsanc müzakerelerin ahalinin mübade-ve Bulgaristan Ue görüşmelerin in- &• • a zayiatın pek 
klşa!mı göıııtermtııııerdlr. Saltanat hafif olduğunu öğrendik. Easbour- k-si meselesinden başka bir şevi 
meclilıi, •eraite ve milletin dalını ne'un ilerisinde çiçekli bir çayırda istihdaf etmemesi ha.ok.kında.ki 
menfaatlerine muvafık olduğunu mil sıra ile bombaların açtığı çukurlar noktai nazarlarında ısrar et. 

mektcdirler. '8hade ederek hükOmetin ıiyaaetlul görülüyordu. Diğer bir bomba evin 
•-- Rumen matbuatının hücum-.......vıp eyleml~r. yakınında bir çukur açmış ve fakut 

RUMEN ERKA.NmARBİYE ev halkı sağ salim dola:;;ınakta idi. l:ı.n azami siddetini bulmuştur. 
Bütün .ıı:azeti!ler. hududu mu-

ııiııtan, ciddi ajanıılarm Tirana uy
durmalarını teltrar ettiğini görmek· 
tedir.:ır 

«Hllk1lmetin hakimane hattı hare
keti ,memleketin lstiklAll, tamami
yeti ve şerefi bahis mevzuu olduğu 
zaman, muhakkak ::ıurette mUcade
leye bütiitt varlrğı ile gireceği hak
kındaki kararını da hiçbir sureti<? 
değiştirmez. 

Akropolls gazetesi diyor ki: 
cElen topraklarında, hiçbir çetı, 

hiçbir stıa.h!ı gayri mesul grup mev
cut değildir. Bütün memtekette ol
duğu gibi Epir'de de, ezcUmle son 
dört sene içinde istikrar kesbetmıı;ı 
olan tam ve mUkemmel bir nizam 
htlklim sUrmektedir. 

Arnavut dili ile konuşan 18 bin 
kişi <Yneselesb ne gelince, bu da, 
si!A.hlı çeteler meselesi kadar fante· 
zi mahsu!Udür. Ve tahakküm altın-
da bulunan bu ekalliyete ait, enter
nasyonal mesele mahjyetini ve g'!
nlşllğini alamaz. 

Elen mtlleU, Arnavut matbuatınr1 
hezeyanlarını bütün ruhu ile redde
der. Otuz asırlık bir medeniyete md
lik bulunan Elen mllleti,hiçbir za
man, Elen aleyhtarı ne!jlriyatta b:ı· 

lunanların ileri sürdüğü alçak, ka
ranlık ve iptlda.1 usullere kadar te-
nezzül edemez.> 

c:Bu haksız neşriyatm arkasınd:ı 

gizli hedefleri bilmiyoruz. Fakat bir 
şeyden kati surette eminiz. O da, b ı 
hareketin ~uğa düşmiye mah
kmn olduğudur.> 

cElen milleti sakindir. Ve hakların 
dan emindir. Hiçbir şeyin icap ettir
mediği bu haksrz ve aleyhtar nefri· 
yat, Elen milletini mUteessir ediyor, 
fakat onu sarsmıyor. Sakin ve azim
kfı.r Elen milleti, sıkı bir kill halinde, 
kralın ve milli hükftınetin re1.si Me
taksasa aarsıımaz bir ttiınatı& ballt 
bulunmakta ve hakkının her zaman 
kabul edileceği kanaaWe hldisele l 
takip eylemektedir.> 

tı>dirler. Bununla 'beraber Al
man mahfillerinde esaslı mese
lı>ler hakkında pek yakında bir 
anlasmıva varılacağı ümit edil· 
mektedir. 

Dij?er cihetten Maniu'nun Ma
carista·n'a arazi terkedilmem~i 
icın teşkil ettıği •'l"!ansilvanva 
hareketi> hiçbir zaaf eseri ~Ös
ıermemektedir. REİSLİCii Hula.sa olarak şunu söyltyebilirlm hafaza eden kuvvetlerin ve Tu-

BUkreş, 24 lA.A.) - D. N. B .. : ki, hasarat, propagandanın tati\'lr et , k,. tr 1 ed .1 . Hava akınlarına karşı tedıbir. 
Resmen blldirUdilfrf" ö B . . 1 - na vı ' un o en .ııemı erın l lı 

V ou•e g re, &fVekil tığine ~ak aşmaktan bile uzak oldu- miktarını ·bildirmektedir. er a ·nması Ve nihayet 15 ey-
mu .. ini Oeneral Mlhatı kabineden ğu gibı, Almanların zayiatını tela- Bcırlin gazetelerinin muhabir. lıile kadar sığnakla.rm hazır bu
çekllmi!jl ve Rumen ~el Kurmay fi etmekten de çok geri bulunmıı.k-ı Jeri müza. kerelerin çe!in bir saf- lunması ıcin emirler ve.rilm· -
S..,kanlıl'uıa tayin olunmuıııtur. 1 tadır. hada bulundu2unu itira.f etmek- 1 tir. ıs 

• 

FELEK 
- Yazan: B. FELEK

" Teke,, ye 

Benzemiyelim 
Amma! .. 

Bundan bir iki gün evvel bu 
sütunlarda, hususi ve bilhassa 
yabancı ellerde iken millileş
tirilen müesseselerdeki nıe· 
murlara hitap eden bir yazım
da Nasreddin Hoca merhuma 
izafe edilen bir •Teke• fıkrası 
naklederek bu memurların es. 
kiyi aratmamalarını temenni 
etmiştim. 

Bu yazımın okuyucu kütlesi 
üzerinde az çok bir tesiri ol
muş olmalı ki; bahse ait bir· 
kaç mektup aldım. Bunlardan 
dikkate en şayan olan birini 
lhtilasa edeceğim: Kariim eli
yor ki: 

•Evet! Haklısınız! Nasred. 
din Hocanın tekesine benzenı.R· 
;yelim. Beylik olduk diye işi 
gevşetmiyelim. Eski memur 
ruhunu kendimize şıar edinmi · 
yelim. Amma bu arada idare· 
nin de bizi teşvik edecek, gay. 
rete-- g;etirecek 9.miller derpiş 
etmesinden sarfınazar, hiç ol
mazsa mevcut gayretimizi kıra
cak mahiyette karar ve hadise· 
lerden çekinmesi icap etmez 
mi? 

Bu böyle i'ken .bütün devlet 
dairelerinde, inhisarlnrda, ban. 
kalarda hulasa millileştirilmiş 
,·eya esasen mili müesseseleri
mizde çalışanlardan askere gi
denlere olbaptaki kanuna tev· 
fikan maaşları verildiği halde 
İstanbul elektrik tramvay ve 
tünel müdürlüiü kanunda kat'i 
bir sarahat olmadıb bahanesile 
memleket müdafaasına jtiden 
memurlara aylıklannı verme. 
mekte ve bu yüzden bunlarm 
aileleri zaruret çekmektedirler. 

Halbuki bizler (Yani el~trik 
tramva:v ve tünel idaresi me
murları) 36.59 numaralı harem 
kanununa tabiiz. Bu kanunun 
13 iincü maddesinin (B) fıkra
smı size aynen yazıyorum: 

cDevletin maaşlı memurları 
için kabul edilen esas ve nis
betleri geçmemek şart.ile u. 
sulen mezun olanlara veva 
kısa askerlik hizmetlerini "t.aP
mak veıva talim ve manevra 
ic;in vazifeden avrılanlara av
lıkları verilebileceki 2ibi 
hasta olanların da tedavi. mas. 
rafları verilebilir.• 
Bundan fazla DCı! sarahat is. 

teniyor? İste hu gibi hareket· 
lerle memurların jlayretletini 
kırmamalıdırlar ki, hocanın te· 
kesine dönmesinler. Hürmet
ler.• 

Kariimizin bu haldı mektu. 
buna ilave edecek söziimüz yok. 

Devlet, maaşlı memur ve 
miistahdemlerin hakkaniyet iİ· 
zere rızklanmasını esas tutarak 
barem kanunu neşretti ve ma· 
aşları da hemen hemen bir pr<'· 
seye getirdi. O halde hu mil. 
li idarelerdeki müstahdemlerin 
de devlet memurlarının müste· 
fit olduiu haklardan favdalan· 
maları icap etmez mi? Hele el· 
de böyle bir ele kanuni yol var. 
ken. 

Bövle olmalıdır. lakin bu i$iıı 
bütü~ zayıf tarafı kanunda as. 
kerlik i~in «vazifeden aynlan
lara a:vlı.ldan verilir• demeyip 
•veril~bilir• denilmes'indedir. 
Bu söz bir muhasebeci elinde, 
·memurun maaşının verilmesine 
mi,ni teşkil eder. Çünkü bu ka· 
yıt idare, hazine ve müessese 
lehine tefsir edilir. 

Türkiye idare makanizma. 
sında mücadele edilecek zihni
yetlerden biri de budur. Biraz 
hüsnüniyet bu •verilebilir• sö
zünü memurlann tamamen le· 
hine bir kayıt olarak almıya 
kifayet ederdi. 

Rükllmet askere jtiden Jerin 
ailelerini terfihe ait tedbirler 
derpi~ ederken, bu meV%Uu da 
ileri sürmeyi •mevsiminde bir 
iş• telakki ettim . 

VATAN 

'l'tlrldye Bariıı 
ABONE: için içlıı -
Senelik 1400 Kr# 2700 Kr. 
Altı aylık 750 Kr. HlO Kr. 
Üç aylık 400 Kr. 800 Kr. 
Bir aylrlı: 150 Kr . 

LALE 
& 

Her sene Sanatın en 

ft nadide incilerini.. F.n 
kıymetli h&rlkalarını .. 

Ve en göz kamaştıran 

eserlerim Toplar. 
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Muallim Terfileri 

İstanbulda Terfi Eden 
uallimlerinr Tam Listesi 

SPOR: 

Bugü~kü Spor 
Hareketleri 
Kürek Yarışları 

Yenikapı.ile Samatya arasında 
İstanbul rkürek birinciliklerf ya
pı Jacak ve şampiyonaya Galata. 

Bu sene bir derece terfi eden orta 
tedrisat mu:ılllmlerlne alt liste dUn 
nlı.arıf mUdUrlUğUne tebliğ edilmiş
tir. Yeni liste ile 450 muallim kıdem 
zammı almışlardır. 

tay, A1manca rnuallımi Haşı .. ctı. 
Erenkoy kız Iiscsı fizik mualllmi 
Mıinevver, fe1sefe muallimi İffet, 
İstanbul kız lisesi türkçe muallimi 
Zaıme Keskın, türkçc muallimi Mc
lıh,, feslefe muallımi Neşvet, İngi
l izce muallimı Vamık, coğrafyd 

muallimi Necati, Ubeyt, İstanbu1 saray, Bey.koz, Güneş, Fener
;rkek lisesi fizik mualhmi Hikmet, bahçe, An~?olu •. Bevleı:b~yi, ~!
edebiyat muallimi Hakkı, kimya t~nordu kluplen~e İzmıtliler ış-

allimi İhsan Kandilli kız lısesi 1 tırak edeceklerdır. 

20 DEN 25 ı.tRAl'A TECFİ 
EDENLER 

~~kçe mual1im
1

i Hatiçe, Çamlıca 1 . B1:1. s~n.e İstanbul ikürek bi
kız lisesi fransızca muallimi Cevdet, rıncılı~ının ~eçen senelere na
İ önü kız liscsı muallımlerinden zaran daha sı'kı olacaj'!ı muhak-
i:'zcttin. kaktır. Bilhassa Galatasaray, 

:Kadıköy ikinci orta mektebi fizik 
muallimi Sıdıka, Galatasaray ilk kı
sım muallimi Cihat ve Osman, İstan
bul kız lisesi resim muallimi MelA· 
hat. 

ınııallimi Mebrure, Edebiyat muaı
limi Makbule, inonu kız lisezı tabı
iye muallimi Melahat. 

70 TES 80 LİRAYA TERFt Beykoz, Güneş klüpleri arasın
daki mücadele çok çetin olacak
tır. Birinci teşvik birincisi Gü
neşle ikinci teşvik1e biri.ncili~i 
alan Galatasarav bu şampiyona 
için esaslı surette hazırlanmış
lar ve veni fiatlar vaptırmıs
lardır. Kadınlar arasında olan 
birincilikte de Fenerbahçe ile 
Galatasaray bayanları çekişe. 
ceklerdir. 

%5 TI:N 80 LİRAYA '.IERFI 
}~)}~NLER 

Davutp n orta melüebi musikı 

muallımi Ali Fuat Dlnçsoy, Fntlh 
orta mektebi türkçe muallimi Celal, 
Bakırköy orta melctebi tUrkçe mual
limi Hayrünniso. Oran, Bakırköy bi
rinci orta. mektebi dikiş muallimi 
Hamide Diker, Kasımpaşa orta mek
tebi resim muallimi Rabıe. İncisel, 
Gozl Osmanp~a musiki muallimi 
Nuri Se eren. Taksim orta mektebi 
beden terbiye 1 muallimi ı.hsan. Be
şiktaş ikinci orta mektebi türkçe 
muallimi Turgut, ikinci orta mektebi 
Jimnastik muallimi Semiha, Pendik 
orta mektebi dikiş, biçki muallimi 
Nazmiye, ayni mektep re.sim mualli· 
mi MelQhat, Kadıköy ikinci orta 
mektebi biçki, dikiş muallimi Zahi
de, Kadıköy üçüncü orta mektebi 
resim muallimi Fahrettin, Heybeli
ado. orta mektebi jimnastik mualll· 
mi Hamide, Çatalca orta mektebi 
tarih, coğrafya muallimi Afife, İs
tanbul erkek orta mektebi matema
Uk muallimi Refik, Kandilli Us.esi 
musiki muallimi Naciye, Çamlıca kız 
li esi jimnastik muallimi Mediha 
Toprak, tstnnbul erkek muallim mek 
tebl musiki muallimi Fuat, Kare.
gUmrUk orta mektebi resim mualli-
1'111 tlhnml. 

30 DAN 85 LİRA l' A TERFi 
EDE?lı"LER 

Cağalot:tlu orta m<'ktebi tarih mu
'\llımı Nadldl'.', Fatih orta mektebi 

1 "1.bllyc mu:ı.lllmi Makbule, Kumkapı 
;ı!"tn mektebi tUrkçe mualllmi Rasim, 
.fumkapı orta mektebi tarih mual-

ml RC'mziyc, KaBımpaşa orta mek
tebi tarih, coğrafya muallimi KAmll, 
N'ışnntaşı kız orta mektebi jimnas
tik muallim! Hüsniye, Gazi Osman· 
p a ortıı mektebi tarih. coğrafya 
mu illmi Rahmi, Taksim orta mek
tebı tarih, coğrafya muallimi Ruh
sar, nynl mektep ingilizcc muallimi 
F"atma, Bestlctaş birinci orta mek
tel;ıl re.<ılm muallimi Naim, ayni mek
tf'p tarih, coğrafya muallimi Ab
durrahman, Kadıköy ikinci orta 
m<'ktebl tarih, coğrafya muallimi 
MUcyyct, ayni mektep tUrkçe mual
limi Necibe, Heybeliada orta mek
tebi tarih, coğrafya muallimi Sadi· 
~,.e, Beykoz orta mektebi tarih, coğ
rafya muallimi Nurhayat. Üsküdar 
.içtin U orta mektebi tarih, coğrafya 
11uallımi Şaziye, ayni mektep rcsl.n 

40 HAN IS-O l.UlAYA 1'1-:RFl 
tmENU~R 

İstanbul kız nıu·ıllim mektebi ta
biiye muallımi f smet, Gelenbcvi or
ta mektebi tarih mun11iml Sami, 
Karagümrük orta mektebi tabiiye 
muallimi Lcbip, Nişantaşı kız. orta 

F.DE:\ l,F:R 
Galatasaray lisesi matematik mu

al1imi Halit, Kabataş lisesi almanca 
muallimi Besım, İsmnbul erkek lı
sesi felsefe muııllimi Yunus, Pertev
nlyal lisesi tabliye muallımi Ma-

lik. İstanbul kız lisesi edebiyat mu
allif.!!i S. ŞevkeL 

80 DEX 90 J.İRA YA '.IERFİ 

mektebi ingilizce muallimi Neste- EDE:SJ.ER 

ren, tarih coğrafya muıı11imi Kimi- Nican~"SI erkek orta mektebi mu-
~e. Taksım orta mektebi matema- V" ~ 

tik muallimi Osman, Beşiktaş orta 
mektebi türkçe muallimi Mehmet. 
Kadıköy birinci orta mektebi tarih 
coğrafya muallimi Cevat. Bey koz 

orta mektebi tabiiye muallimi A
gfıh, Üsküdar orta mektebi tarih 
muallimi Şiikrii, tabiiye muallimi 
Ziya, Galatasaray lisesi fransızca 
muallimi Marko, ilk kısrm mual-
limi Nuri, matematik muallimi 

Bedros, Edebiyat muallimi Muvaf
fak, Kabataş lisesi tabiiye mualli
mi Hadi, tarih muallimi Samih, kim
ya muallimi Kutsi, Almanca mual
llıni Halim, kimya muallimi Abdi, 
fizik muallimi Ecvet, Haydarpaşa 
lisesi kimya muallimi Abdülkadir, 
tabliye muallimi LUtEi, Erenköy 
kız lisesi edebiyat munUimi Naife, 
İstanbul kız lisesi tarih coğrafya 
muallimi Sabahat, tlirkçe muallimi 
Kadime, İnönün kız lisesi İngilizce 
muallimi Bedriye, felsefe muallimi 
Faika, tabiiye muallimi Makbule, 
franızca muallimi Hati~e, İstanbul 
kız muallim mektebi tabiiye mual
limi İsmet. 

50 DEN 60 URA VA TERF.t 
EDENi.ER 

İstanbul erkek lısesi tü rkçc mu
allimi Murat. Gelcnbevi orta mek
tebi tarih, coğrafya muallimi Agah, 
Ycnikapı orta mektebi tabliye mu
afüml Samiye, Eyiip orta mektebi 
türkçe muallimi Sadi, Ni~ntaşı kız 

orta mektebi tabiiye muallimi Müh
rünnısa, Üsküdar birinci orta mek
tebi türkçe muallimi Hilmi, Vefa 
lisesi tarih muallimi Nimet, Kan
dilli kız lisesi fransızca muallimi 
Müeyyet, İnönü kız lisesi coğrafya 
muallimi Behiye, Cumhurivet kız 
lisesi tarih muallimi Şllltriye, İs-

tanbul erkek lisesi türkçc mualli
mi Murat, Galatasaray lisesi tahii
ye muallimi Kürkçiyan, Vefa lise
si matematik muallimi Muhittin. 

60 TAN 70 I,fRAYA TERFİ 
EDE~I.ER 

allimlerindcn Celal, Kadıköy birin
ci orta mektebi matematik mualll· 

mi Şahap, türkçe muallimi Niyazi 
Galatasaray lisesi coğrafya mualli
mi Faik Sabıi, İstatistik ve mali ka
nunlar · mua11imi Münir, edebiyat 
muallimi İsmail Habip, Kabataş 
erkek lisesi matematik muallimi 

Hasip, Kabataş erkek lisesi fizik 
muallimi Nuri, İstanbul erkek lise
si matematik muallimi Hasan F.eh-
mi, Pertevniyal lleesi matematik 
muallimi T. Kemal, edebiyat mu
allimi Tevfik Kuran ve Tevfik A
rarat, Erenköy kız 1isesi tarih coğ
rafya muallimi AH Rıza. 

Devlet Binaları 
Tescil Muamelesi 

Milli Emlıik idaresi İstanbulda bu-
lunan devlete alt bUtUn binaların, 

hUktimet dairt'lerlnin, sarayların ve 
mllzelerin mufassal bir sicil kUtUğil
nU yapmıştır. Binaların evsafı gibi 
kıymetleri de bu sicil kUtUğUnde 

teııbit edilmiştir. Mütehassıs muham 
minler Topkapı sarayı gibi devle 
mUesseselerini kıymetlendirmf'k içl'l 
ölçU bulamamışlardır. Bunların mA.
nevt değerlerinin )11k.sekllği kıymet 
biçilmesini imkA.n haricinde brrak
mıştır. EmlA.k mUdUr!Uğil şimdiye 

kadar 590 dan fazla devlet cmlAklnl 
tescil etmiştir. Bunlann ayr.ıca bir 
de albUmU yapılmıştır. Bu albüme 
biltUn binaların içten ve dıştan bir
çok resimleri konmuştur. Tariht bir 
bina yıkılır ve yahut yanarsa fotoğ
raflarını bu albümden bulmak dai· 
ma mümkün olacaktrr. Devlet bina
larının plAnlarının yapılması da dU· 
şünUlmektedir. Maliye Vekaleti İs

tanbul Mim Emlı\k idaresinin tescil 
şeklini çok beğenmi11 ve takdir et
miştir. 

BORSA 
24 Ağwıtos 1940 

nualliml MUeddet, Galatasaray ilk f ta b 1 kek 1 s n u er rnua Hm mektebi 
1'..ısım fransızca muallimi jorjet, ay- elişleri muaUimi Celal, Davutpaşa 
ni kısım b~öğretrnenl Saffet, Kaba- Qrta mektebi matematik muallimi 
taş lisesi felsefe mualllml Cevdet, Nazif, Fatih orta mektebi matema
Haydarpn.şa tabliye mualllmi Ncc- tik muallimi Rahmi, Bakırköy 2 nci 
mly~, İstanbul erkek lisesi ingi!W:e orta mektebi tabiiye muallimi Ziya, 
muallimi Agt!.h, ayni lise fransızca Kasımpaşa orta mektebi tarih mu
munlllmi SalAhaddin, ingllizce mual- alllmi Osman ve coğrafya muallimi 
ilmi Ahmet, Erenköy kız llı:esı tarih, Tahir, Göztepe orta mektebi tabi
coğrafya muallimi Sadiye, ve ayni iye mual1imi Lutfiye, Üsküdar 2 
liseden Macide, matematik mualllml nci orta mektebi fransızca mualli
Gulfeza, resim muallimi Fatma, Za- mi Ali, Galatasaray lisesi türkçe 
hide, kimya m1Jalllmi Rat!be, İstan- muallimi Mazhar, Galatasaray 
bul kız lısesl nlmance muallimi Hay- türkçe muallimi Recai, fransızca 
rUnnisa Yesari, ayni liseden kimya muallimi Sait, Kabataş lisesi edebi
muallimi Raife, tarih muallimi Bel- yat muallimi Hıf'zı, Vefa lisesi fizik 

Lonc:ıra 

Nevyork 
Cenevre 
Atlna 

Açılış - Kapanı' 
5,24 

132, 

kıs, tabliye muallimi Meliha, jim
nastik mualllrrl Ayşe, Seniha, Çam
lıca kız llscsl tarih, coğrafya mual
limi Zekiye, lnönU kız lisesi felsefe 
mualllmi HnyrUnnlsa, Cümhuriyet 
kız lisesi fransızca muallimi Mtlber
ra. 

s:> 1'EN 40 UR\YA TERFİ 
EDENLER 

Gelcnbevl orta mektebi tarih coğ
rafya muallimi Nuri, Davutp~a or
ta mektebi tllrkçe muo.Illml Tahsin, 
Bakırkoy orta mektebi mualllml Veli 
Orhan, Çapa orta mektebi tUrkçe 
muallimi Süreyya, SUicymanlye kız 
orta mektebi resim muallimi Bur
han, Kumkapı orta mektebi mate-
111atik muallimi Memduhe. Gazi Os
rnanpaşa orta rnekt'Cbi resim mual
limi Sırrı, Taksim orta mektebi fran· 
sızca muallimi Roksan Somersan, 
Bc~oğlu orta mektebi tUrkçe mualli
mi Şazi~e. Pendık orta mektebi ta
rih <'Ot';'l"nfya mualhmi Tahsin, ÜskU
dar lldnci orta mektebi matematiit 
muallimi Naciye, tUrkçc mualllmi 
N'c-vber, Üsküdar birinci orta mek
tebi tabiıye muallimi Tevf'ik. 

Kabataş r esi İngilizce mualli
mi Kemal. Vefa lisesi tarih, coğ
rafya muallimı Sabri, ingilizce mu
allımi Rahmı, Haydarpaşa Jısesı 
fel <'fe munllımi Vehip, ingilızce 
muallimı Celal, Pertevniyal lisesı 
ttırıh coğrafya muallimi Emin Ok-

Sof ya 
Madrid 
Budape,te 
BU kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

29,6875 
0.9975 
1.6225 

13,90 
26,5325 

0,62:5 
3,17:5 

31,1375 
31,0975 

muallimi Osman, edebiyat muallimi 
Samih, Haydarpaşa lisesi tabliye 

E. SADi TEK Tiyatrosu 
Bu gece TAKSİM Altıntepe 

bahçesinde 
ÇAMURDA ZA~IBAK 

Vodvil 3 perde 

1 
No. 
7 il Vatan'ın 

SOLDAN SAGA: 

1 - Bozma. 2 - Toza çevir! -
Taharri - Nota. 3 - ÖnU. 4 - Bir ' 
gUn - Akrabalardan biri. 5 - Öde- • 
me - Bir memleket - MUtalAa. S- • 
Bir sebze fidanı. 7 - Birdenbire • 
Bir şehir - İçme. 8 - Bağırma -
Başı kesik nekes. 9 - Hıfzet! 10 -

Bulmacası 

' . . 

Bir oyun kiğıdı • Nikap - Ayni cins 'ı-+--+-
lkl harf. 11 - AIAkadarlık. 

YUKARDA~ AŞAOIYA: 

1 

1 - Hazretlerine. 2 - Nişan - ,, 
Bir şehir· Nota. 3 - Başına bir harf 
geftrse sdnra olur. 4 - Bir gUn - • 
Bir ısım. 5 Başsız bir hayvan • 5 - Muz; Ala; Taş. 6 - Aldanma. 
Meydana çıkmış • Bir azamız. 6 - 7 - Can; (Ç)ivi; Rie. 8 - Ilık, ltab 
Ziı'aata zararlı bir hayvan. 7 - İyi (Batı). 9 - · La; Osram; Da. 10 -
mi'! - GUmUş - {E) siz erkek. 8 - Ani; Yel. 11 - Kantarağası. 

YUKARDAN AŞAÖIYA: Endişe - tııeuer. 9 - Can çekme. 
ıo - Bir aza - Şeci - Yama. 11 -

'Debdebe ile. 1 - Sinemacılık. 2 - Atu; Ala. 
6 No.lı Bulmacanın Halli 3 - La; Ezanı; An. 4 - Tr~k; Kont. 

5 - Ati; Adi: 3in. ~ - Dllll.ver. 7 -
SOLDAN SAÖA: Asi; Ani; Aya. 8 - Hata; lmeg (Ge-
l - Sultanahmet. 2 - Art; Sal. I mi). 9 - Mi; Start; La. 10 - A-

3 - No. Aldat; Al. 4.- Etek; Asya, ya(k); 1ad (Dal). 11 -Talaşkebabı. 

Fener - lstanbulspor 
Fenerbahçe stadında da Fe

nerbahçe ile İstanbulspor klüp
leri senenin ilk fut'bol maçını 
oynıyacaklardır. Bu müsabaka 
futbol meraklılarına her iki ta
kımın ibu seneki vaziyetlerini 
köstereccktir. 

TUNGSRAM 
Geçen senenin milli küme 

şampiyonu karşısına. İstanbul. 
sporun yeni kadro iJe çıkacağı 
söylenmektedir. Fencrbahçeli
ler de aralarına bu sene yeni il
tihak e<len elemanları alarak 
sahaya çıkacaklardır. 

ampulları Avrupanın en modern ve 
en vasi imalathanesi addedilen 
TUNGSRAM fabrikalarının icadıdır. 

Birleşen KIUpler 
Yapılan teftiş neticesinde yal

nız başlarına faaliyetlerine de
vam edemiyecekleri ırörülcrek 
birleştirilmesine karar verilen 
klüplerden Peranm Fersporla, 
Şişlinin Güneşle, Kurtuluşun 
Feriköyle birleştirilmesine, Ka. 
dıköyünde de Feneııbahçe klü
bünün Merkez klübü adile Al
tınordu, Kadıköy sp0r klüplcri
nin Fenerbahçeye iltihak etti. 
rilm~lerine karar verilmiştir. 

% 20 ila 40 cereyan tasarrufu temin eden TUNGSRAM·Kripton 
ampullarını kullanırsanız daha güz.el ve gündüz ziyasına daha 
yakın bir ısık elde edebilirsiniz. 

Cii). 
SOURLA BİRADERLER . . 

İltihakına ve ·birleştirilmesine 
karar verilen klüpler, bu kara
n kabul etmedikleri takdirde 
feshedileceklerdir. Bu seneki 
lik maçlarına, birleşme karıarı 
verilen klüpler karışık vaziyet· 
te .s?ireceklerdir. 

İSTANS U L A N K A R A 1 Z M l R 

ASKERLiK iŞLERi 
Fatih Askerlik şubesinden: 0401 HUseyin oğlu Bahacttln Apak; Ata· 

yoklamasında şubeye gclmlyen muh- turk caddesi No. 30 yarbay 323-110 
teli! sınıf ve rlltbeden aşağıda isim- sicil Ahmet oğlu Fazlı Urctel; Beya-
leri yazılı subayların şubeye gelme· 
l<'ri veya vaziyetlerinden şubeyi ma· 
!Qmattar etmeleri lltın olunur. 

zıt BUyükhaydar sokağı No. 9 da 
hınbaşı 329-91 sicil .Mehmet oğlu Os· ı 
n.an Şevki, AtatUrk bulvarı Öknıen 
apartmanı 4 Uncu kat asteğmen 

14138 sicil Osman oğlu Mehmet Ali. 
(De\'llm edecek) 

• Yerli EmlnönU Askerlik Şubcsln-, 

c'en: Emsnll~ri sevkedildikleri halde 
herhangi bi; sebeple şubeye mUra-

::.! Yeni Kolej·: .. , 
lLI{ - ORTA - LİSE 

Taksimde SıruelYllerde 'flNI AÇILDI. 
MüdUrU - Eski Şişli Terakki Dlrektörti: 1'L Ali Haşmet Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ôCRETİMlNE geniş mikyasta 
ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin 

çalışma ve inkişafı, sıhhat ve Inzlbatlle yakından aUUte.dar olmaktır. 
:Mektebin denize nazır kalörlferli teneffllshane ve jimnastlkhanesi 

vardır. HergUn saat (9 ile 13) arasında kayıcı ve kabul olunur. 
Telefon: 41159 

Fatih Fevzipaşa caddesi Şevkipaşa 
apartmanı No. 3 te asteğmen 50554 
sicil Mustafa Sıtkı oğlu Mehmet Er
güven: Taksimde Şehit Muhtarbey 
caddesi geher apartmanı No. 'i'5 te 
48733 sicil asteğmen Hayri oğlu 
CelA.l Çete; Unkapanı Sallhpaşa cad
desi No. 50 de asteğmen 48709 sicil 
Mehmet oğlu Muammer Sina!; LA.
leli Ordu caddesi Sellmp~a sokağı 
No. 3 te 324·19 sicil doktor al.bay 

caat etrniyerek bakayada kalmış 31'> '••••••••••••••••••••••••••ı•~I na. 335 dahil doğumlulara kadar top- 1 

çu ve diğer sınıf eratı sevkedilecek- 1 
lertnden şubeye mUracaatıarı. 

•••••• Nişanta.şmda Karakol ka.rşıınnda 

YATILI IŞIK LİSESİ YATISIZ 

(Eski Feyziye) 

ANA-İLI<-ORTA-LİSE-(Kız-Erkek) 
ı - TUrkiyenin en eski husust Lisesidir. Lisan tedrisatına ilk sı

nıflardan başlanır ve çok ehemmiyet verilir. Kayıt için her gUn mU-
racaat olunabilir. 'l'ari!name isteyiniz. Tel: 80879 

2 - Eski talebenin 15 Eylflle kadar kayıtlarını yenilemesi lAzımdır. 

USKUDAR- KADIKOY ve HAYALİSİ 
Halk Traınvayları Türk 

Anonim Şirketinden: 
Şirketin tasllye11l için \akl talep hakkında 8 ağustos 940 perşem

be günü 88.at onda ikinci defa içtimaı mukarrer olan hlııııeclaran 

fevkalAde toplantunnda dahi nisabı mUzakere hasıl olmadığındlin 
huım'lu mezkfıro müz.akere için 9 eylfıl 940 pazart.esl günü Hant onda 
t)'ııküdarda Bağlarbaşınila Şirket merkezinde hlssedaran umumi he
yetinin fcvkali\de, içtimaı tekrar takarrür etmi' olduğu ve birinci iç
tima için dilhullye alınamıv olan hissedarların içtima gününden bir 
hafta evveline kadar Şirket Merkezine mül'a('aatla hisselerini tevdi 
ederek dühullye kartı almalan llAn olunur. 

RUZSAME: l - Şirketin feshlle ta.<Jflye memurlannm fntthabı 
\e HaIAhlyetlerlnln tayinine müteallik teklifi tahririnin milz.akerl'.81le 

karar ittihazı. 

Muhaşip Aranıyor 
Takriben 200 lira Ucretle muhasebeye bihakkın vAkıf ve tercihan 

muhabere yapabilecek kadar İngilizceye aşina bir memura mühim 
malt bir müessesede çalışmak üzere ihtiyaç vardır. Tal!plerin tercü
meihal ve iotoğraf1ar11e birlikte Ankara Posta kutuııu No. 55 e rnü
rcaatıarı. <4946/7772• 

Tashih İlanı 
Gazetemizin 23/ 8/ 940 tarihli nüshasında intişar eden İstanbul Ma

arif mildrlUğUnün arazi istimlt'lkt hakkındaki ilanının Firuzağı: ma
hallesi Defterdar yokuşu 30 parsel ve e:;ki 29, ye:li 91 numarada kayıtlı 
Azize Fahlreye ait arsanın mesnhası 40,25 metre murabbaı iken 4.25 
olarak neşredilmiş olmakla keyfiyet tavzilıan ilan olunur. 

ETİ BANK'T AN 
Büro Şefi Alınacak 

Ehliyetine göre barem kadrosu olan 170 liraya kadar .z.naaf ~eme
cek muhasebesi kuvvetli ve lngillzce bllen bir büro iJl'fi aranıyor. 
Etlbank U. Md. Ankara adresine tahriren mUracaatıarr. d945/ 777b 

.. , " .r. ... . . .. . . . ' '· . 

Böbreklerden idrar torha&ın& kadar 3•ollardakl hastalıkların mikroplarını 
kökünden temizlemek l(ln HELMOBLv lru.llannuz. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin ralı~ kudretini arttmr. Kadın, erkek idrar zorluklannr, 
eski ,-e yeni belsoğuldufunu mesane Utllı&bını, bel ağnsmı, sık sık 

idrar bozmak bo7.arken yanmak h&llerlnl giderir. Bol idrar temin e
der. İdrarda lmJDlann, mesanede taşların teşekkfilUne ınAnl olur. 

DİKKAT: HELMOBLö idrannızı temlzllyerek rna\ileştlrlr. 
Sıhhat Vckliletinln ruhsatını h&lzdlr. HER EOZANEDE BULU1''UB. 

Devlet Denizyollan işletmesi lianıan 
İzmir nave Sürat Postası • 

Zafer bayramı tatW münasebetlle İzmir tuannı ziyarete gidecek-
lere bir kolaylık olmak Uzere 25 ağustos pazar ve 29 ağustos per
şembe tzınlr postalarına ll!veten (KADEŞ) vapuru 27 ağustos salı 

gUnU saat 11.00 de Galata rıhtımından doğru lzmlre kaldırıla
caktır. Bu vapur İzmirden per,embe 13.00 de kalkarak cuma 16.00 
da tstanbula dönecektir. (77!S5) 

İstanbul Valiliğinden : 
Çocuktan kurtarma yurdu marangoz ve aemlrhane şeflllacı1 a

çıktır. Şimdilik 40 ar lira. Ucret verilecektir. Sanat okulundan mezun 
olanlann belgelerile Maarif mUdUrlllğüne mtlracaaUan. (7610) 

Sahibi ve Neşriyat MildUrU: Ahmet Emin YALMAN 
:Basıldığı ;[er~ VAT AN MATBAASI 
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