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BAŞl\IUHARRtRI 

AHMETEMİN YALMAN 

Fiyatı: 5 Kuruş-
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lnglliz Kralı bir hava kumandanına nişan veriyor 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

(l>e\'IMUJ: Sa. '• Sü. 3 te) 

Amerikanın En 
Büyük Endişesi 
İngiltere 
Yenilirse 

Amerika Mihver 
Bloku Muhasara
sında Kalacak 

-
Ellerinde inşaat rv1akinelerl 

Bulunanlar Beyanname 

Verecekler 

SiYASI SABA& GAZETESi Yıl: 1-Sayı: 35 

Almanya 
üzerine· 
Hücum 

İNGİLİZLER 
Münakale 
Yollarını 

Bombaladılar 

FAS TA 
isyan mı? 

ispanyanın 
Harekete 

Geçmesinden 
Korkuluyor 

Londra, 21 (A.A.) - ReutP.r: 

Almanların Hava 
Harekatı Şiddetini 

Kaybediyor 
Londra, 21 (A.A.) - Reuter 

bildiriyor: 

Yukarıki haritada Akdenizdeki lngiliz ve ltalyan üsleri ile bunlar arasındaki mesafeler, müs
temlekeler ve Cebelitarık'ın işgal tarihleri gösterilmiştir. Ortadaki kalın çizgi lngiliz filosu
nun kontrol hattını gösterir. Oklar, bu filonun tehdidi altındaki ltalya limanlarını işaret eder 

J.ondranın !ialAhlyettar mnhafllln· 
de l"as'dakl l<"ransı'T. kıtaatı ara
ııında isyan çıktığına mUtedalı 

haberler, kaydı ihtiyati ile kalıul 
r.dllınektcdlr. Bu haber ıhişma.n 

kaynaklanndan geldiği cihetle, 1"
panyol hüktimetlnln mihver de' -
Jetlerinin lehine olarak bir hare· 
kette bulunmasını tt>..mln mak a
dlJ le ortaya çıkarılabllC<'eğl dll~U
nülmektedlr. 

Hava Nezareti, dün gece dü§
man işgali altında bulunan arazi 
üzerine yapılan akınlara iştirak 
:den bütün tayyarelerin üslerine 
döndüğünü bildirmektedir. 

Pek fe""na hava şartları dahilin
de icra edilmiş olan bu harekat 
esnasında Almanyamn dahili 

1 
rnünakalatının en mühim hattını 
teşkil eden ve Munster cenubun
da Dortmund - Ems kanalı üze-
rinde bulunan su terazisine hü
cumlar yapıhnı§tır. Terazi üze
rinde kati bir infilak müşahade 
edilmiştir. 

Bir yüksek infilaklı bomba 
salvoa~ diğer iki su terazisi üze
rine düşmüştür. 

Diğer taraftan Ostende üze
rine ~eniden muvaffakıyetli hü
cumlat yapılmı§ ve yangınlar çı· 
karmıştır. 

Dunkerkin doklarına hücum· 
lar yapılmış ve Mannheim ve 
Ehrang' da de~iryolu tevzi istas
yonları bombardıman edilmiştir. 
Neckrran' da bir emtia istasyonu 

(Denmı: Sa. ,, ü. a te) 

Transilvanyada 
Rumen'lere 

Zulüm 
Yapılmış 

Macaristan da 
Aksini İddia Ediyor! 

BUkreş, 21 (A.A.) - Rador Ajan· 
sı bildiriyor: 

Transilvanyadan Macaristan& ter
JCedllen kısımlarda Macar halk ve or
dusu tarafından yapılan mezalimin 
bir listesi nelJredllmiştir: 

Listede bilhassa şu cihet: kaydedi· 
liyor kl, Bellin köyünde Macarlar 10 
Rumeni parçalamışlar, Ko!avarm Ma 
car kıta.atı girdikten sonra Macar
lardan silA.hlı çeteler teJkll edilerek 

(l>enunı: Sa. '· SU. ı de) 

Morfin tiryakilerine 
reçete veren doktor 
• 
iyileşen eski bir müşterinin 

ihbarigle yakalandı 

·Askeri Vaziyet 
Yazan: Emekli Albay 

Mecit $AKMAR 

A imanların her gün ve gN'e 

ayni lnttzaın ,.e ahenkle 

devam ettlrdlklerl haTa büeum-
larında, ~erek bombardunan mm· 
takalarmm 'ils'at ,.e dağınıklı · 
ğıodan ,e ~erekı;e hedef t'lnııle -
rlnln ve adetlfll'lnln ~.okluğundan 
Alman hedef plı\nmın büyük mik· 
yasta tan:r.lm olunduğunu anlıya
blllrlz. l<'akat hik-umun en büyük 
ağırlığının Londra Uzerinde U>p

landığına da şüphe edemeyiz. )'(A
ne\·lyat bo~ulamadıktan sonra 
ı.ondra gibi hedefler Uz.erinde 111-

rar edlin1eslnln yakın bir lattlA 
teşebbUslle all,kal!ı kalmamak 18-
zımgeJlr. 

Cenubu tarki ,.e <'enub ı;ahll 

mrntakalarında müdafaa tertlba
tr \'e tahkimatı, münakale ,.e 
muhabere merkezlerlle yolları. hll· 
llBa kara ordusunun müdafaa shı· 
temi üzerinde ha\'& bombardıman

larının blitün afırlıjtlle toplanmı· 
ya ~lamaıu halindedir ki, bllyllk 
Brltanya adasına Mker çıkarma 
ieşebbüııüntln başlamak üzere ol· 
duğunu iddia etmek mümkUn o
lur- Bundan en·e:tkl ıııafhada da 
tnc1ll:r; ha,.. kun·etlerlnin i~ ke 
bırpalanm88ı lktlza ederdi. Böy
le olnıayım-a lı.ttla planından 

zl~'ade alst8llatlk bir tahrip 
plAnmın tatbiki ka1'91ısında bu
lunduğu 'üphelerl doğmıya baş
lar. Halbuki İngiliz bom -
bardıman hedeflerine , .e mıntaka
lanna bakılınca takip edilen uke

ri maksadın sarih bir lfad~l göze 
çarpar. Berlln, Ştetln ve hattA Ml
lAn ve Torinonun bombalanmasın
dan vazge<'llmaoıl, tnKtll:t plAnın
da hlsden ziyade 88keri kaplann 
hfıklm olduğunu gösteren delllle.r
dlr. 

Kı• Saatine 15 Otla 
Sonra biniliyor 
Ankara, 21 (Tele!onla) - Bir 

temmuzda birer saat ileri alınan 

'l'Urkiye saati beş blrinciteşrini 6 bi· 
rınci telJI'ine bağhyan gece saat 2( de 
birer sa.at geri alınacaktır. Bu tarih
ten itibaren kış saatine dönWmUş er 
Iacaktır. 

• 

Afrika Harekatı 

italyan 
HarekAtı 

Durdu 
Bingazi Dün de 
Bombalandı 

Kahire, 21 (A.A.) - Reuter: El· 
mısrı gazetesinin Beyrut muhabiri 
yazıyor : 

Suriyeliler ttalyanlann Suriyeyi 
Mısıra ve SU\•e;ı.1 kanalına karşı as· 
kert bir hareket için Us olarak kul
lanmo.larına mani olmak azmindedir
ler ve ltalyaya Ye hatta Fransaya 
karşı• koymıya Amade bulunmakta
dırlar. 

Suriyeliler, Fransa kendilerini 
mUda!aaya muktedir değilse Suriye
yi müstakil bir memleket olarak il!n 
etmesi ve komlJU)arile teşriki mesa
ilerine lmkAn bırakması icap edece-

1 

ğinl aöy lliyorlar. 
Suriyedeki birçok Fransızlar vazi

yet hakkında doğru hUkfim vermekte 
ve memleketi İtalyan heyetinin bU-
tUn Fransız imparatorluğunu tehlike· 
ye koyan faaliyetinden kurtarmak 
çaresi bulunacağını ümit etmekte -
dlrlcr. 

İtalyan tebliği 
1ta1yada bir mahal, 21 (A.A.) 

106 numaralı İtalyan tebliği: 
Ev,·e!ki gUnler Şardia, Tobnık ve 

Denıe hastanclerıı{ı bombardıman et 
miş olan dll.ı;man, dUn gece Binga.zl 
şehrini bombardıman eylemiştir. As

laamaflh, Fa ' da mühim mik
tarda hür Fransa taratta.rlarmm 
bulunduğıina "e bu miktarın za. 
mania çağalfM'.ağına da şüphe 

yok1ur. 

I.ondra<la lnglllz hükfımetfnln 
lspanyayı endişeye dil!fi\rel'ek hiç 
bir tedhtr nlmanuş olduj'u ll}llret 
edilmektedir. 

Bulgarlar 
Nihayet 

Dobrucada 
Hudut Mıntakasını 
Dün Bulgar Ordusu 

İşgal Etti 
Sofya, 21 (A.A.) - Stefani: 
Stefani ajansı hususi muhabi

rinin Belçikadan telefonla verdi
ği malllmata göre, Bulgar kıtaa
tı bu sa'hab saat 9 da eski Ro
manya hududunu geçerek cenubi 
Dobrucada Balçık ile Tutrakan 
arasında ilk mıntakayı i~gal et· 
mi§lerdir. 

Kral Boriıin Milletine 
Beyannamesi 

Sofya, 21 (A.A.) - Reuteı 
ajansından: 

Kral. Boris, milletine hıtap e
den bir beyannamesinde şöyle 
demektedir: 

Dobruca, şimdi Bulgaristana 
dönmüı bulunuyor. Adaletin 
muzafferiyctine şahit olacağımız 
ümidi ile bu saati uzun müddet 
bekledik, Dobrucanın Bu\garia-

(Devaını: Sa. 4, ~u. ~ de) 

keri ehemmiyeti haiz hiçbir hedefe ==========-===== 
isabet v!ki olmamış, fakat bilhassa 
mUıılUmanlarla meskQn mahallerde 
sivU evlerine milhim hasar yapılmış
tır. Üç ölü, 25 yaralı vardır. 

Derhal mukabele bllmlsll olarak 
büyük bir tayyare grupumuz, Mer
sa - .Matruh'da demiryolları tesi
satını, depoları ve mevzileri bornbar 
dıman etmiş ve biriz neticeler aı -
mı.ştır. Geniş tahribat ve yangınlar 
müşahede edilmiştir. 
DUşman, Assab, Tesseney, Gura, 

HaITar, Dlredaua üzerine mutat hü
cumlarını yapmıştır. Ö!U ve yaralı 
yoktur. Maddi hasar mahduttur • 

Meraklı Bir 
Müsabaka 

Bütün okuyucularımız ve he
le mektepliler için çok istifa
deli ve zengin mükafatlı bir 
müsabaka açıyoruz. Tafsila
tını Pazartesi günkü gazete
mizde bulacaksınız. 

~'-:::ı=-----

Harp 
Mihver 

Artık duralım, ikimiz de yorulduk,. 
Y 000 ..• Bak seni daha nerelere götüreceğim ! 
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Hopalı Mehmet 
Maceralarım 
Anlatıyor 

BORSAN 
( A ... ) yı Tuzağa Düşürmek 
İçin Bütün Tertibatı Aldık 

-9-

İskenderuna Yarın Bir 
Vapur Gönderilecek 

• 
lzmire Vapur Seferleri 

F azlalaştırılacak 
Cenup iskelelerimizde biriken 

mallan nakletmek üzere hazırla
nan Dumlupınar vapuru için,~ü 
nakalat Vekaletinin müsaadesi 

gönderecektir. 

Tam bir haftamı böylece Mu- dirde, bizim motörün bulunduğu gelmi§tir. 

Diğer taraftan yine cenup vi· 
!ayetlerimize kömür nakletmek 
üzere limanımızda hazırianan 
Doğan ve Knlkavan vapurları, 
hareketleri için Vekaletin müsa· 
adcaini beklemektedirler. 

harrem goygoycuları gibi sokak koya girecek, motörü görecekler· Vapur, eylulün 23 üncü pa
sokak gezmek, yahut da oenaze di. Hiç §Üphe yok ki, ya şüphe- zartesi günü saat 16 ?a Sirkeci 
ısl:atçıları gibi köşeleri beklemek lenip geri dönecekler, ya da, ted· 1 rıhtımından hareketle lskenderu· 
ile geçirdım. İşin uzamasından birli hareket edeceklerdi. Biz a· ı na gidecek ve aelirken de latan· 
sııkldım, titizlendim. Hemen he- lacakları tedbir, ne olur iıe olsun, bula cenup vilayetlerimizin mah
men, her şeyi göze alıp herifin ondan daha ziyade adaya çık· sullerini getirecektir. 
işini kapısının eşiğinde bitirmeğe maktan vazgeçmeleri ihtimalini İzmirde bir çok tüccarların 
bile niyetlendim. Geceyi, bunu dü§ünüyor, gizlendiğimiz yerde mallan, şilepsi.dikten ortada ka)-

Diğer taraftım Karadeniz aa· 
hilleriJlde iki ecnebi liman ara· 
sında sefer yapabilmek için is· 
tenen müsaadeye de Münakalat 
Vekaleti, bazı §erait altında mü· 
saade etmi§tir. 

düşünmekle geçirdim. titr~iyorduk. mı§ bir vaziyettedir. Deniz.yolla· Bu suretle Akdeniz.deki kara• 
§ık vaziyet dolayısile işleri azalan 
~ileplerimiz Karadeniz limanları 
arasında i§liycbilcceklerdir. 

Hatta, ertesi sabah yatmakta Tam bu, esnada, tesadüf tıpkı rı idaresi alakadarların müraca· 
olduğum evden bu kararla ve er· bir H-;zır gibi yetişti, büyük bir atlarını nazarı itibara alarak bu 
kenden çıktım. Ayrılıkçeşmesin· mucize gösterdi. Birden dümen hafta i9inde İzmire fazla vapur 
deki İbrahimağa camiinin önünde, kıran motör, genişçe bir kumlu-
bizim Serezli Ahmet Bey ile kar- ğa baştan kara etmi,ti. Baş üs· 
şılaştım. Halinde evinçli bir te- tünde duran be§ sivil ile, motörün 
laş vardı. Yanıma sokulurken kaptan ve makinisti olduklarım 
sühimsiyerek: tahmin ettiğimiz şapkaları forslu 

- l\1üjde Mehmet... dedi... iki kişi kumluğa atladılar. Bunlar 
Talih bize döndü. Herifi yüzde kayalıklara tırmanmak için birer 
doksan kafeslcdik say. Bugün yol araştırırlarken, M. (A. .. ) da 
öğleden sonra sana teslim...... basık tenteli güvertedekı şezlon· 

Sevincimden dayanamadım. ga uzandı. Göğsünde asılı duran 
Kucaklıyarak sözünü kestim ve: dürbün ile, adayı değil de, Mar· 

- Bana teslim mi dedin? .. marayı seyre daldı. 
Aman pek hoşuma gitti. Anlat İbrahim ile gözlerimizi motör· 
şunu bakayım, nasıl ve neredd .. den ayırmıyorduk. Taliin· biz'e 

Diye yüzünü gözünü öptüm. bağışlamak üzere bulunduğunu 
Haydarpap çayırının kenarına i· hissettiğimiz büyük fırııatı kaçır· 
liştik ' ve görü§meğe başladık: mamak için, baştan ayağa göz 

- Son planım iyi netice verdi kesilmiştik. Bir aralık, Mepavrili, 
MehmeL Adamlarımdan biri he· heyecandan kuruyan dudaklarını 
rifin can damarını buldu. Sivri kulağıma yaklaştırdı ve: 
adada gizli bir ııilah deposu bu· - Galiba, diye fısıldadı. Mo· 
lunduğunu cspiyonladı ona. Ne törde, çorbacı dediğin o kalan· 
dersin, inandı o da. tor heriften başka kimse kalma-

- E, sonra?... dı. 
- Sonrası bugün öğle vakti Ben de öyle sanıyordum ve o 

bir motörle cidecekler oraya. esnada da başıma Üşen şeytanlar
T am fırsat ti eğil mi? Denizde, a· ı' la yeni bir plan tasarlıyordum. 
dada. hangisini münasip bulur· İbrahimin de, beni düııündüren 
şan gC9iP dikil karşıların•:·. ayni ~erle me!8ul o~ı;ıa.sı hoşu· 

- iyi amma. Bunun ıçın ha- ma gıttı. Kulagına eiııldım: 
-cırlık ister. - Ağzını Öpeyim İbrahim, 

- Ne lazım ise, ak~am Zop dedim. Sandığımız do~ru çı~nrsa 
Ömerle yaptık. Her şey hazır. işimiz aynadır. Herifi motörü ile 
Bugün ö&leden evvel, Mepavrili birlikte kaybediveririz. 
Ibrahim motörile ve yanında bir - Ya, adaya çıkanlar ne o· 
kaç arkadaşı olduğu hald~ Fe· lacak, onları bırakacak mıyız? 
nerbahçenin açığındaki Öreke Bana kalırııa temizliği toptan ya
taşında, senin, Fener dibinden, palım. 
vereceğin işareti bekliyecek. Na- - Nasıl? 
sıl iyi mi? - Nasıl olacak ibe Mehmet. 

- Bundan daha iyisi can sağ- Mademki, motörü gcizden çıka-
lığı Ahmet Beyciğim. rıyoruz. Hepsini birer birer tutar 

- Hadi öyle ise. Doğru Fe· içine doldururuz. Sonra da, bir 
nere git ve sen onları bekle. ~omba ile topyekün hepsinin ca· 

(A ... ) nın nereden ve kimin nına okuruz. 
motörüne bineceğini. Sivriadaya - Fena değil düşüncen am· 
hangi isotikametten gideceğini de ma, ne der bize Dayı Mesut Bey 
öğrendikten sonra, Fe~rbahçe· ııonra? .. 
nin yolunu tuttum. - Ne diyecek be kardeş. 

Mepavrili lbrahim ile buluş· - Ya kızarsa? 
mak hiç te güç olmadı. Güneş - Kızıp ta bizi mahkemeye 
t~pemize dikilmeden evvel, ada- verecek değil a .. Eğer kızacağını 
lan bordaladık, Sivriadayı ba· sanıyorsan ııtarsın suçu benim Ü· 
§8 aldık. Kısa bir görütme ile zerime. 
yapılacak iş üzerinde çabucak Mepavrilinin teklifine aklım 
anla~tık. Biraz sonra, motörü- pek te yatmıyor değildi hani. Fa
müzü bir koycuğa çektik, biz de kat içlerinde, bizim hesabımıza 
bir tepeciğe çekildik. çalışan ve şu vaziyeti hazırlıyan 

Bilmem. herkeste olur mu? adamcağızın da bulunması, zih
Böyle heyecanlı demlerde ben nimi katııtırıyordu. Yaptı~ı hiz
de çok titizlenirim. Sahici bir mete kar§ılık _gönlünü hoş edece· 
deliye dönerim. Hedefim ne ise, ğimiz yerde herifi ahret yolculu
bir an evvel ya onun bana yak· ğuna çıkarmak, ne de olsa, bana 
l .. şmasını, ya da benim ona u- aykırı geliyordu. Mepavriliyi bu 
la§mamı isterim. O gün de Öy· fikrinden caydırıncıya kadar alı.: 
le olmu~tum. Gözlerim denizde, ile karayı seçtim. 
saat elimde geziyordum. (Devamı var) 

Biraz sonra motör göründü, 

Mahkemelerde: 

Karısına Yalvaran 
Bir Saçla 

Suçlu, Taşköprülü fırıncı fz. 
zet Kaya, Sultanahmet Sulh Ü
çüncü Çeza hakimine yalvarıyor: 

- Ellerini öpeyim hakim. Bu 
kadın benim on be§ ııenelik ka
rımdır. Bizi barıştırıver. Çocuğu
muzun boynu bukük kalmasın . 

Hakim, şahitlerin söyledikleri
ni zapta geçirtirken İzzet Kaya, 
ıolunda oturan karısı davacı Şe
rifeye dönerek yalvarıyor: 

- Ne olur Şerife beni affet 1 
Bir daha ııana bir fiske vurur
ııam ellerim kırılsın. Seni on beş 
senedenberi seviyorum. Tarlada 
na~ıl aevi:mi§sen, nasıl bana kaç
mı§San, ben hep o günkü aşkla 
seviyorum. Allah aşkına barı"a· 
lım, beni affet. 

Hakim Münip ihtar ediyor: 
- Burası ev değil, mahkeme· 

de konuıulmaz susun bakalım . 
İzzet Kaya, mahklımiyet müd

detini T aoköprüde doldurmuş, 
yeni hapishaneden çıkmııtır. Ka
nsının latanbulda olduğunu öğ
renince buraya gelmiş ve onu 
Bakırköyünde yakalıyarak evine 
dönmesini istcmi§tir. Şerife red
dedince de kendisini dövmüotür. 
Hakim, izzet Kayanın mahkumi
yetini ve nikahlı bulunup bulun
madıklarını sormak için davayı 

talik etti. 

Tren Kazasımn 
Muhakemesine Başlandı 

Belediyede: 

Yat nyauarı 
Tetkik Edilecek 
Yemeklik yağların fazla fiyata 

ııatıldıkları hakkında vaki neı· 
riyat üzerine, Vali ve Belediye 
Reisi Lutfi Kırdar bu mesele ile 
alakadar olmuı. iktısat müdüri
ni yağ fiyatlarını tetkike memur 
etmiştir. 

Mehmet Ali p.,_ Hanı 
latimlik Edilecek 

Sabık hanedana ait emlakin 
tasfiyesi sırasında Maliye Veka
letine intikal eden Galatadaki 
Mehmet Ali Paşa hanı yüzünden 
bir ihtilaf çıkımıştır. Evkaf umum 
müdürlüğü hanın kendisine aidi
yetini iddia ederek Bei§nci Hu· 
kuk mahkemesinde bir dava aç· 
mııtır. Halbuki §ehrin imar pla
nına göre Karaköyde vücude ge• 
tirilecek meydanın matlüp geniı
likte olabilmesi İçin Mehmet Ali 
Paşa hanının da istimlak odile
rek yıktınlması icep etmektedir. 
Belodiye hanın menafii umumiye 
namına belediyeye terki için a· 
lak.dar makan:.lanı. cnür~t e· 
dilme!'İne karar vermiştir. 

Müteferrik . 
Şeref Abat Kasrı 

Tamir Ediliyor 
Müzeler idaresi, Lale devrinin 

tarihi bir abidesi olan Üsküdar
daki cŞeref Abab kasrının yeğa

Geçenlerde Dil iskelesinde bir ne bir hatırası olarak ayakta ka
tren kazası olmuş, 5 7 numaralı lan Şeref Abat mak_simini tamir 
marşandizle 9 numaralı yolcu ettirmiye karar verrniotir. 
treni çarpı~mı~. bir çok vagonlar Doğancılarda Çakırcıbaşı ca
ve bir makine parçalanmıştır. mıının karşısındaki harabede 
Dün ikinci Ağırceza mahkeme- keşfedilen bu sanat ve şiir abide
sinde bu kazanın tetkikine baş- si ıekiz köşelidir. 'Bir sıra tuğla 
landı. Suçlu hareket memuru lf. ve bir sıra som beyaz mermer
fetti. Davacı Düzceli Yunus gel- den örülen eserin kubbe eteğin
memişti. 5 7 numaralı katarın de pir Neqimin on altı mısralık 
makinisti Esat, ateşçisi Rıdvan, 
9 nu~aralı trenin şef dö treni Ha bir manzumesi kurdela halinde 
lit, ateşçisi Niyazi, kondüktör- dolaşmaktadır. Bakımsızlık yü
leri Ali ve Yakup ile yağcı Veh- ziinden üç mısraı ihtiva ~den iki 
bi, şahit olarak dinlendiler. Suç· taş düşmüş ve yok olmuştur. Ta
lu hareket memuru da mahkeme. mir suretile Nedimin matbu di-
ye gelmemitti. Şahitler hadisede d . b" k "d . 
b .. ·· k b ı_ • h k- vanına a geçmıyen ır ası esı-utun a anatı are et memu· . 
runa yükletiyorlar ve ikinci hat- ne uzun ömür temin edılmiı ola-
ta bir tren .varken ikinci trene de I caktır. Tamirata yakında başla
ayni makası açtığını söylüyorlardı nacaktır. 

4 Milyon Liranın 
Misafir Olduğu Ye 

İstanbul icra 
Dairesine Senede 

370 Bin Kişi 

Girip Çıkıyor 

İstanbullular Senede 
Üç Milyon Lira Na-
faka parası veriyorlar 

tstanbul icra muhasebesine blr 
senede 870 bin kişi müracaat et
mektedir. Bunların yarısı para ve
rir, yanııı da alır. Bu hesaba ıö· 
re lııtanbal icra muhasebe ve.zne-
lııe her tun bin kişiden fazla mli· 

raeaa.t \it.ki olur. Vez.ne bir senl'
de 4 milyon Ura para alıp 

vermektedJr. Bu p&ranııı yllz. 
de yetmı,ınden fazl35ı da na· 
takaya aittir. :tataabullular her 
sene ı;-.ocuk. aııa, baba ,.e karı na~ 
lakası olarak :?,800,000 Ura kadar 
bir para ödiyorla.r. Ticari lhtllAf· 
Jardan doğan tedJyeler en f!Onra 
gelmektedir. tıı;tanbulun umumi 
nlltusu 7SO bindir. Bu ht'.aaba göre 
kadınlar \·e ÇO<'Uklar fstfıına edt· 
llne milkt'llef nüfusun hemen hep· 
si ııenede bir defa icraya mllraca
at t'diyorlar. Neticesi çıkar. Fakat 
nafakalar her ay tekerrür ettl
l'I l!;ln bir alacak:lı aemıde 12 de
fa icraya gider l{ellr. Bu bakım· 
dan her t&tanbullu icraya mtıra
c.aat etmiyor demektir. 

Ramazan Bazırbğı 
Evkaf idaresi Ramazan hazır· 

lıklarına başlamıştır. Minarelerin 
eksik ampulleri tamamlandıiı ıi· 
bi elektrik bulunmıyan yerlerde· 
ki minareler için de zeytinyaiı 
daiıtılmııtır. Kayyumlar da ca· 
mileri ve mahfellerini temizlemi· 
ye batlamıılardır. Üsküdarda Ça. 
kırcı camii ıibi bazı mabetler de 
yailı boya ile Öoyanmaktadır. 
Müftülük te vaizler için mevzu
lar haurlamalttadır. 

Adliyede Münhal Kitiplikler 
için İmtihan 

Müddeiı.ımumilik münhal kl· 
tiplikler için ayın yirmi dördün
de bir müııabaka imtihanı aça· 
caktır. Bu imtihana en az orta 
mektep mezunu olanlar gire'bile· 
eeklerdir. 

Kazananlara bin 
maaş verilecektir. 

kuruş asli 

1 
TAKVİM 

1 
22 Eylfıl 1940 

PAZAR 

YIL: 19!0 - AY: 9 - GCN: 266 

RUMi : 1856 - EYLVL: 9 

HlCRI: 1859 - ŞABAN: 19 

VA.IUT VASATI EZA.~I 

GÜ:N'EŞ: 15.47 11.39 

Ö~LE : 12.07 :S.59 

İKİNDİ: 15.33 9.25 

AKŞAM: 18.08 12.00 

YATSI : 19.41 1.31 

İMSAK: 4.07 · 9~9 

22-9-940---

iflaslar Azalıyor 
Geçen sene 45 iflas kararı verilmişti, 
bu sene ise yalnız 11 iflas olmuştur 

Avrupa harbinin beynelmilel 1 muazzam yekunlar tutardı. Ge· 
iktısadi vaziyette do~urduğu 

1 
çen sene iflas edenler arasında 

buhrana rağmen Türk piyasası, manifaturacılar ve 150 bin lira· 
bundan hemen hemen hiç müte· lık ta bir banker vardı. Bu aene· 
essir olmamı§ gibidir. Böyle za· ki iflasların en mühimminin ye· 
manlarda her memlekette bir çok k\tnu elli bin lirayı a§mamaku· 
iflaslar olur. Fakat bizdeki iflas· dır . .On bir iflas hadisesinde merrı 
ların adedi geçen senelere niabet- leket haricindekilerin zararı da 
le çok azdır. 50 bin lirayı geçmi§tir. Bu sene 

Yapılan bir istatistiie göre, bu iflb edenlerin çokluğunu mimar· 
sene !stanbulda yalnız on bir if· lar teşkil ediyor. Bir kaç triko· 
!as vakası olmuştur. Halbuki ge· tajcı ile uncu ve komisyoncu da 
çen SCl'\.eki iflaslar~n sayısı 45 di. vudır. Mlmarlar münakaııa ile 
On sene evvel ııe lstanbulda . . . . . .J 
·k· "fla· d · · 1 200 k deruhte ettıklerı ınıaat ışlerınoe 
ı ı ı s aıreııı ça ışır ve a-
dar iflas vakaaını neticelendirir- zarar gördükleri için iflas etmit· 
di. Eaki iflasların miktarları da lerdir. 

PiYASA VAZiYETi 

Rumenlerle Müzakereler 
Henüz Neticelenemedi 

Türk • Rumen ticaret görüı· 
meleri henüz nihayet bulmamı§· 
tır. Her iki murahhas heyetin an· 

l 
la§mayı neticelendirmek için gös 
terdikleri gayret takdirle karıı· 

ı ıanmaktadır. Piyasamız Rumen, 
piya:ıalarile hemen temasa geç· 
mek için bu hafta imzalanacak 

ı olan anlatmanın metnini bekle
mektedir. Rumen fabrikalarının 
ham madde bulmak için güçlük 

piyasalarımızdan Romanyaya san 
derilecek mallar dahi hazır ol· 
duğundan bu hafta içinde ihracat 
faaliyeti artını§ bulunacaktır. Bu 
gün Rumen heyeti, Türk heye· 
tinin misafiri olarak Boğa..zda bir 
e:ezinti yapacak ve ıereflerine 
bir ziyafet verilecektir. 

Görüımeler dün akoam geÇ 
vakte kadar deva.m etmiştir~ 

Balkanlardan O.emir 
Getirtilecek 

çektikleri de Bükreşten bildiril
diği için yeni anla§ma ile iki 
memleket arasında ticari mübap Piyasadaki demir ihtiyacını ön 
delelerin süratle başlamaması İ· lemek makııadile Balkanlar ve 
çin hiçbir sebep yoktur. Esasen, merkezi Avrupaya gidecek olan 
Romanyadan gelecek mallar ev· heyet, yann akşamki ekspresle 
velden hazırlanmış olduğu gibi 1 hareket edecektir. 

Bir Aybk ttbalAt 
ve ihracatımız 

Geçen ağustos ayına ait ihra· 
cat ve ithalat bilançoları tesbit 
edilmiştir. Bir aylık ihracatımız, 
3, 162.000 lirayı ve ithalatımız 
da 4,5 34,000 lirayı bulmu,tur. 
Son on sene içinde ağuıtoı ay· 
!arının ihracat ve ithalat vaaati· 
leri kar§ısında bu miktarlar dıo 
ticaret mübadelelerimizin takri
ben yüzde ellisine tekabül ettiği 
anla ılmaktadır. 

VilB.yetlere Kahve Gönderilecek 
Bazı tüccarlar ve kahveciler, 

toptancı ve yarı toptancılardan 
kahve alamadıklarını Ticaret mü 
dürlüğüne bildirmişlerdir. Bu gi
bilere kaıhve vermek istemiyen· 
ler hakkında takibat yapılacak
tır. Ayrıca vilayetlerin de kahve 
ihtiyacını temin etmek makaadi
le Kehve Birliği tarafından bura· 
lara kahve gönderilmesi muva· 
fık görülmüştür. İlk parti Tekir
dağına yüz çuval kahve ~önde· 
rilmiştir. 

lthalAt Eşyaları 
Gümrükten Çıkarılıyor 
Gümrüklerde bulunmakta o· 

lan takriben üç milyon -liralık it
halat mallarının piyasaya çıka· 
rılması için ha~rlıklar tamamlan· 
mıştır. Bu malları~ sahiplerine 
verilen müsaade müddeti de bit· 
miştir. Şehrimiz tücearlarile muh 
telif müesseselere ait olan bu 
malların hafta içinde gümrükten 
çıkarılmasına başlanacaktır. Bu 
suretle ithalat e§yaları piyuala
rımızda artacak ve i§ler açılacak
tır. 

OIDllk İbracat 
ve İtbalAtımız 

Dün piyasamıza, Toprak Ofis 
52 vag.!:>n buğday getirmittir· 
Tüccar namına da on bir vagon 
buadııy, on bir vagon arpa, altı 
vagon çavdar, beş vagon :rıohut 
ile birer va~on pirinç, mercimek. 
yapak ğetirilerok satılmıştır. Fi· 
ptlarda tebeddül olmamıııtır. 
lhracat olarak elli bin liralık mal 
göndcrilmiotir. Yunanistana 200 
bin kilo kepek, Yuogal~vyaya 20 
bin kilo fındık, lsviçreye 60 bin 
kilo ku§ yemi ve dan, Amertka· 
ya beş bin kilo sigala yağı sev• 
kedilmiştir. Macaristan, Slovak· 
yadan yeniden mal talepleri ııel· 
mektedir. 

Büyükadanın lmaı 
Planı 

Belodiye, yardımcı mimarların 
dan Şerere ait mukavelenamenin 
bir aene müddetle temdidini Da· 
hiliye Vekaletine yazmıştır. Mi· 
mar halen Büyükadanın imar pla 
nını hazırlamakla n\eşguldür. Şe· 

rer, şehrimiz için, Avrupa aayfİ· 
ye yerlerinin imarına 1 ait planla· 
rJnı da tetkik etmeyi faydalı bul· 
muştur. 

1 BORSA 

Sterlin 
Dolar 

21 El.'LCL UM.O 

Kapaıu9 

:S.24 
130.1875 

1 

Genç Kız Ölü Gibi Sarardı 
yüzum de biraz güldü. Amma, 
başını adaya vermiş te. olduğu 
yerde duruyormuş gibi, sanki bir 
türlü ilerlemiyordu dibi delinesi - Her ~Y ha.ur ... Aç mısınrz '1 
tekne.Bir müddet te. kümes kar§ı - Çok acım. Bllm~ neden Londrada olduğum zaman 
sında kıvranarak tavuk bekliyen bir duı.lye acıkıyorum. 

r----MAVD--~ 
PORTAKAL 

- Şu halde aerbe8t kaıacatrm. 
- Mlikemmel, tsteneıılz &1der Operada ba sefer de T-. 

kayı dlnlertz. 
-Nem olur. 
Geao kızm meaaaanlyeUndeıı cözled peırladı. DelJkaaiı 

devam etti: 

İsviçre Frc. 29.6875 
Drahmi 0.9975 
Leva 1.6225 
Peçe ta lS.90 
Pengö 

1

26.5325 

bir tilki hırs ve hissi ile buna ba· - Neden acabat 
- Bilmem. Belki de dört adımda bir yiyecek saten nıa

ka baka çırpındım durdum. Niha 
ld ğazalar görüyorwn da lttlham açılıyor. 

yet, içindekilerin kaç kişi o u· _ Çek aç gözlli bir adama benzlyoraonUZ: 
"'U sayılabilecek, bira zsonra da - Hakkınız. 'ar, Helen .. Oiddea çok aç ıötlU;)iim. 
birer birer tanınacak kadar ada- tklsl de kahkahalarla ıülüyorlardı. Ştraz evvelki soğuk 
}'a yaklaştı. Geniş bir voli çevir- haYa tamamlle daltlmıttı. iJohn ıeno kızm bir 19('e evvelki 
dı. sııhili bordasına aldı, yarım fıı.ciByı unutnırya çalı~tıtmı hllle4lyor n bUSbtitün unut-
vo1la seyre başladı. tarmak için olduğundan d:ı daha netell görilDmlye utraşı-

(A ..• ) kılık ve kıyafetleri yordu. Saçma sapan feylerden neşe De aaatıeroo konutu-
diızgiın bir kaç sivil ile baı Üs· hır. neıen'Jn gözlerinde parlak ışıklar yanıp eönilyor, pe.n-
tunde duruyor, aralarında bulu- cercden giren 110n gü11C9 tualan aaçlannda daha krzıl akl • 
nıın ve elleri ile adayı göstere· ter yapıyordu. John bir rttn enelkt yalnızhfillı, klmseslzll· 
rek bir şeyler anlatan birisini ğlnl, nrkad:l§ ızlrğrru unuUııw,ıtn, her 9Cyl unutmuştu. Por-
d!n:iyordu. Meraklı bakışlarla t:ıkal yıf'ını lı;lnde bulanan cesedi, bez bebekle oyn•yan kı· 
Sl!hıii seyrediyordu. Diğerleri ıi· u, \'an mond"u, ber ~P·· Yalnız ka'lısmda gWümsiye.n 
bi o dl\ çok şen görünüyordu. kurşuni gtiüerte nJev gibi pariryan kızıl saçları <lüşlinü-

F :ıkat, ben ve Mepavrili üzün· yordu. 
tuden kenJimizi yiyorduk. Çün- Fakat acı ha.klknt blnlenblrc yine kllz1ısına çıktı. He· 
kti, birnı; daha ilerledikleri tak· lene f!onnuı,tu: 

V A 11' AN 

ABONE: 
Tilrkl)e 

lı;ln 

Ser.~ık ltOO Kr. 
A.ill ay!ık 7~0 Kı·. 

a,ııı. 400 Kr. 
Blr ::.y!ık 150 Kr. 

Hariç • 
lı;ln 

2700 Kr. 
HlO Kr. 
sov Kr. 

- Danı pt.meııılnl am·er ınl iniz f 
- Y.\t!t, pek çok ıııeverlm. 
- Ben de •• O halde ncrcdo be.mbeı'Oe dans edebiliriz f 
- Bilmem. iz sbyleylnlz. 
- Şu hnldo )nrın nkc:am (Mali Portakal) Bıınna gt-

dcllnı. • 
- ı-.·crc)e? (l\lB'l:I PorlJ\k:ıJ) a mı? 
- E\Ct. 
nu sözleri i ,It~n genr kızın )iltÜ olü gibi 8a{l5~m ol

muştu. John f;Özllne devswn edettk: 

.............................................. 
YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEVlREN 

R•zzan AE. YALMAN 

-·-- E~et. dedi. Bnruı Covent Garden'ln en tık dana J&
rl ımı,. Hiç gitmediniz mi'! 

- A ••• Unuttnm, amma yarın akfanı ... 
- l'arm akşam ne ,·ar1' 
- Yarın ak'°m blr 1>89kıı sö:r.ilnı var. 
John'an cruu ınkrldı. Malulun bir ee.le: 
- Pcld\Ia~ 
Dedi H' sustu. Aralacında u:ıun bir &iikQt oldu. Fakat 

John"a öyle seldi ki, Ma' 1 Portakal kelimesi genç kızın 
~ilmini attlist ctmiştf. A-ba bu kelimenin l!lakladığı esra
rı ne 7,aman öğreıunek mlimkun olacaktı·: 

llıt 11öderıien ır;onra etrafa ~ine bir agır lunıı !,;Öktli. 
Koııu':ntaları:un tarzı dei'l,tl. Eı.kl nc~eri l·"lru ... h. Illraı: 
ıonrn John yorinden kalkaııı.'• mil aad. 

Artık geç olılu gitıııenı l"ızım. 

Jlelcn de yerindcıı lmlkt:ı 

- Ç<.k t\:(ülıliiın, detll. 
Jolın hayretle sordu: 
- Sl!,'ln fü:lildiinfö: ! 
- Şu yarın nk~m için M~knlıırına ıılStlli oldu~um:ı •.. 
- No l'.:trıırı var, eğer. 
- .lttf'r e,.t~ı rut,:ım stırbeır>t ı~m. değil mı 't 

- 81&1 ıeUr llUt yedtde bW1Mlaıı aJmm. Beraber yemek 
yem. 

Helen da\·etl kabul etti. John'un çrkm.a&r için kapıJI aç
tıkları uman AhaDlıkta elinde bir kova su ve bir tahta 
bezi tutan bir ka4m IÖTdttler. Kadm HeleD'e: 

- Nurlamrz. Mil f Diye M.rc1a. Heaöz on numaraam o
dumı t.emızıtyernedlm. Kapı ldHUL ~ de Jdmle oıe
l"ap vermiyor. 

EWe Heleıı'ln kapraıaa kartı olan kaptJI ca.t.er1yord11. B e 
len çekingen bir tavrıa cevap verdi: 

- Belki 110kata rtkmıftır. 
Sonra .Johıı'a dönerek hemen ora4arı ~nı latt

yen bir b.a1 Ue teknır elini ına~. Kadm 11611\ .a~lbtfı de-
vam ediyordu: , 

- Çıktıtını klmıı~ görmemiş. Diin akşam &tzlnlc tıOka· 
ğa çıl>arkon frakJr Mi. Detfl mi, Mis 11--len '! 

- E\·ct.. F ak:.t bett..i birkaç gUn J~ln kfıÇiik IHr eeya.
hate Giıleccı..tı. Her zaman ohlajc; ,-ıw ... 

- Amr.uı ya?tını~ MJ& Helo'1 ... His: trakla seyahate çı
kılır mı? 

Helen kadına arkasını çe' lrdl ve .John'a üçüncü defa o· 
lanı.k veda için e!lnl aıattı: 

- GWe gille gidiniz. Öbiir ıık~m tekrar gör~Urüz. 
- Yıırın ak~ant ~"C<lide gelıx'.'eğim. 

Jöhn m~rılhcnlerl lnmlyc bao;lnı'!ı. Fekat ait kata gel
rn~<!"rı ~ı.ıkn.rı dt.:;--a t.c•!ıl Hizmetı;i kıv!ııım J:ıof&ıı•ı,, n
Jır..-...ır.ıaı.ıua g:r~lf.Ul 'c kapıyı ı'!., kapatt·~!ln"'lkl y,i"rod~. 

(Arka.;ı -.ıri 

Ley 0.625 
Dinar 3.175 
Yen 31.1375 
tııveç Kronu 31,0975 

E!iham ve Tah,·iJAt 
Ergani 19.50 

C!i!•W 
B•gtiDkl Program 

8,30 Program ve saat ay&.n, 8,S5 
Marşlar (Pl.), 9 Ajans haberleri, 
9,10 Ev kıı.dıru - Yemek listeai, 9,8(1 
M&Illar (Pl.) 

12,30 Program ve ııaat ayarı 12,~5 
Muhtelif ş:ıriolar, l 2,50 Ajıws ha· 
borleri, 13.0S Mulıteli! ~arkıla:-, l:U<> 
Radyo salon orkestruı. 

18 Program ve saa.t ayan 18.05 
Müzik: Pazar çayı (Pl.), 18,80 Pllk· 
larla mUzlk lS.~5 Rndyo caz orl~cs· 

traııl, 19,SO Muhtelif şukıla.r, 19,t~ 
Ajans hıı.berJerı, ıo TürkOlcr, 20,.fu 
Koııuo;r.ıa., 21 :Mubtdl.f :;ıs.rlulu. 21 ~O 

1 

Yc~a op•r::.smd:uı ptrçalnr (Pl), 
•ı:ı '!O ..VO.ns ~ı. 2!..ıilt' ~t 

(Pl.), .=,:r.> K'&p..f. 



- 22. 9 - 940 

iCMAL 
SiYASi 

Romadaki 
Mülakatın 
Tesirleri 

~ omada Venedik sarayın-
.. • da başlıyan Mihvercil~r 

~illa.katının tesirleri mUhtelıf 
llJanıılardan belli olmıya başla
dı. Dünkü yazımızda, Ribben· 
~o!>'la Mussolininin Avrupayı 
ognıdan doğruya alakadar e

~en meselelerle beraber, Afri-
a Ve Aksaya Şarka kadar uza

nan rnüstak:bel planlar hakkın
d~ da alacaklan yeni tedbirleri 
Rozden geçireceklerini ioarct et· 
ll'Iİ§tik. 

Epey zamandanberi bahse
dilıniyen Amerika - J ap.onya 
gerginliğini D.N.B. ajansı dün 
tekrar hatırlattı. Alman ajansı, 
Japon • Amerikan münasebetle
rinin fenalaştığından bahsedi
Yor, 

. Çin ve Akaayı Şarktaki lngi· 
l~ menfaatlerinin bekçiliğini ln
gilterenin arzusu ile Amerikanın 
f 0~~n kabul ettiiU:i biliyoruz. 
ngılız imparııtorluguna karşı 

lllihvercilerin Aksayı Şarktaki 
Çekik gözlü dostlarile beraber 
müşterek bir harekete geçme· 
lcri için her cepheden bazı se· 
bcpler i.cat etmek lazımdır. 

Bu itibarla her ortak, sebep 
ararnakta kendine düşc!l vazi
feyi görecektir. 

. Japonyanın sesini D. N. B. 
11Jlnaı bu tarzda duyuı'urken be· 
rı taraftan, lspanyanın mihver 
devletleri lehine olarak hareke
te geçmesini teminen baıka bir 
haberjn yayıldığına şahit oluyo
ruz. 

Renter'in Londradan verdiği 
telgrafta §unlar yar.ıhdır: 

Londranın aali.hiyettar ma· 
hafilinde Fa1taki Fransız: kıta• 
atı aruı~da isyan çıktığına dair 
dü§rnan kaynaklarındap veri
l~n ha.herler, - kaydı ihtiyatla 
kabul edilmektedir. 

Bununla da anlaoılıyor ki, 
tnihverciler, lspanyollıı.ra, ne 
?uruyorsunuz) Franıız Fasını 
l§gal edip Afrikn.daki toprakla
rınızı büyütmek fırsatını ka
çırmayın! Demek istiyorlar. 

"Roma müzakerelerinin Bal
kanlar ve Tuna lboyu ile daha 
C&aılı surette alakadar olduğu 
hakkındaki haberleri pek ye· 
rinde bulmuyoruz. Çünkü Bal
kanlar ve Tuna iboyu meselele
ri bir ay evvel Berlinde ve Vi• 
Yanada halledilrni~tir. Tuna bo
yu için tasavvur edilen planın 
tatbikinde beklenmiyen bir hl· 
disc zuhur etmediğine göre, hal· 
ledilmekte olan i,lerin Roma 
konferansının esas mevzuunu 
tcokil edemiyeeeği ıüpheaizdir. 

Bu konferans, dün de söyle
diğimiz gibi, mihverdlerin Ja-
1'.lonya ve ispanyayı da tahrik 
ederek lngiltere imparatorluğu
nun tamamına tevcih etmek ~· 
tedikleri topyekCln taarruzlan 
~aurlamak ııayesile aktedilmit
tır. Ş. A. 

Bütün Şehir Halkı 

~ 
BIKBMASINDA 

2 saatlik korku \"9 heyecan 
y&f&t&n 

BOR/SKARLOF 
(Frank~teln) in en &on 

temsW 

ASILAMIYAN 
ADAM 

MDhim Bir Eser Doktor Diyor ki 
l.ASKEAll~~ 
=':S i-=~IBAHiSLERI 

'' Türkiye Maarif 
Tarihi,, 

Çürük Dişlerin 
Tehlikesi 

Çiirüyf'n hf'r dJş, ağız lçlndfl ba
hınan bir sürü mlkroplarB en mU· 
kemmel bir ynva teşkil eder. Ağız.
da ''e bo~zda tablf haJde birçok mlk 
1'0plar bulunur. Bunlar kendllerlnfl 
mtıult 'asat buJamaz.larııa Ureylp 
~falamaiJar. Ayni zamanda tllkü· 
rllğUn hayatı h&Haları mlkl'opla.rm 
ağız bOJlağu içinde kudurup az.gın
l&fn'lalarma, az çok, mlnlclJr. Fakat 
ufacık bir dit çtırllğ11 l~lne gWenlp 
pu'u kuran mikroplar, çUrUk z.lya
deleı,lp dlf h&rap oldukça faalJyetle
rlnl iı.rttınrlar. Gttntın birinde dllfln 
llökllndeld sinirler bava De temaaa 
beflaymca bir t.an.ttan clJf atnJan 
6te taraftan da mlkropl&nn ucın
lıkları tlyadele,tr. 

Almanlar Bü- HAVA bozmadılar ve 
yük Britanya a- hicret hevesine 
dasının istila ha- ve paniğe düı-
zırlıklanna dur- Har bı· n 1• n mediler. Aksine 
madan devam olarak bu alış-
cdiyorlar. l O a- madıkları kon-
ğustostan beri s forsuz ve uy· 
gittikçe şiddetini on u kusuz: yeni ha-

Yazan : HİLMİ ZİYA arttıran hava hü yat ı,artlarına uy 
cumları eylul a- N 1 k mıya ve hatta 

c:Mecellei Belediye~ sahibi ' dari mektebi, Babıfetva, Babı 
fstanbul Vilayeti Mektupçusu seraskeri mektebi adlı mektepler 
Osman Ergin, geçen sene birin- vardır. , 

yında gece ve e o a ca bazı sığınak!an 
gündüz fasılasız bar ve gazıno 
denebilecek bir haline koymak 

ci cildini ne§retmiş olduğu «Tür- E) Halk mektepleri bahsinde 
kiye Maarif Tarihi• nin bu se· eski maarifimizin temelini tetkil 
ne de ikinci cildini veriyor. Tan- eden subyan mektepleri, eski 
zimattan evvel ve sonraki bütün medreseler görülüyor. 
maarif tarihimiz teferruatile ki- F) Meslek ve intıaas mek-

şekilde ahengi- Hava Muharebeleri suretile. ~n ~e 
ni kurmuş gibi- gecelerını ımkan 
dir. nin Cereyan Tarzı der~e:inde w iyi 

Almanyanın • geçırmıye ugraı 

bu hücumlardan (Hava Üstünlüğünü) tı~_ar ve ?.ütün 

taba giriyor. Kitap, fikir haya- teplerinde Darülhadia, Darüttıp, 
tımızı tetkik etmek istiyenler için Darülnendese, Darülmesnevi, 
kıymetli bir membadır. Medresetülkuzat, Medresetülva• 

beklediği neti- dunyaya ornek 
ceter şöyle hu- Başarmanın olacak bir nü-
ıa.sa edilebilir: "' mune gösterdi-

1 - İngiliz Kolay Olmadıgını ler. 
milletini ve bil- •• • İkinci gayeye Türkiye maarif tarihine dair izin, Medreset - ül - eimme, Med 

ilk. eseri Umumi Harpten evvel, resetülirıat, Medreaetülmütehaa· 
Mahmut Nafi Baba yazmıı, fa- sisın adlı müeueaeleri anlatıyor. 
kat yalnız birinci cildini neşrede- G) Meslek ve ihtı&u mektep
rek kitabı yarım bırakmııtı. Na- leri arasında Darülkura, nakı,ha
fi Atuf, maarif tarihimize toplu ne, mektebi fenni nücum da var
bir bakı§ halinde muhtasar iki dır. Müneccim yetiştirmiye mah
küçük eser verdi. Osmanlı devri sus olan bu son mektep üzerin
ve Türk cümhuriyetinin bütün de, eski maarif hayatımızdaki e· 
talim ve tedris müesseselerini hemmiyetinden dolayı, bilhaua 
etraflı olarak anlatan ilk kitap, durulmuıtur. 

Harap olan dffln kökttnden dit et
leri içine ıtnnek fınatmı bulan mik
roplar, derhal, mal buJmu9 mafrlbl 
«fbl, neslçlere saldınr ve iltihap hu· 
alile pttrmlye ~. Bu lltihabm 
ilk alAmetl şiddetli ağrılardır. 

Çok geçmeden qnlar zJ)'adel~ml
ye başlar. Artık, korkulan dit absesl 
kendisini gö~termlştlr. Bir mUddet 
sonra abse açılır. İçinden mlkl'opla

hassa Londralı- Gosterıyor ne dereceye ka-
larla Kent kont- dar ulaıtıklarını 
luğundaki ahali- bilmiyoruz. 
yi normal ya§a- Yazan: ~meldi Albay Churchill, en 
yiş tarzlarından SAI son nutkunda 
ayırarak sıkıntılı 1\1ecit \lvlAR Almanların gay-
ve heyecanlı bir retlerine rağ-
halc koymak suretile sinirlerini 1 men harp sanayii veriminin dü
bozmak; panik uyandırarak bii· tıirülmed.iğini söyledi. 
yük bir kütleyi hicrete aevkct• Üçüncü gaye hakkında da ay
mek, hükum.et mekanizmasih: . ni mülahaz~ ileri sürülebilir. Gö
müdafaa kuvvetlerinin bir kıs- rünüıe söre, ıurası muhakkak ki. 
mını bozulan ferah, intizam ve A lmanlar Jngiliz hava kuvvetle
emniyeti düzeltmek itlerile meş- rinin faaliyetini aksatacak bir ne
gul ederek istilaya karşı koymak ticeyi ~imdiye kadar alamamış
esas vazifesini aksatmak. Fele- !ardır. 

Oarnan Er:ginin eseridir. Kitap. 
umumi plana göre Araplaşma, 
ve Garplaşma k111mlanna ayrıl
maktadır. Birinci cilt, Anıpla§ma 
yani skolastik tedris devrine tah
sis edilmi§tir. ikinci cilt garplaş
ma ve yenilik devrini, yani Tan
zimattan sonraki maarifimizi tet
kik edi;.or. Nihayet üçüncü kı
sım türkleşme ve milliyetçilik 
devrini alarak ikinci cildin sonun
da eser bitiyor. 

A) Kitap, evvela· saray mek
teplerini, tetkikle mevzua giri
yor. Burada §chzadelerin rn.ek· 
tebini, enderun mektebini, me~k
h~neyi görüyoruz. Bunlardan en 
mühimmi, enderun mektebi a• 
sularca müddet yüksek saray 
memurlarını ve Osmanlı devle
tinin idare amirlerini yetiştirmiş
tir. 

B) Askeri mektepler kısmın· 
da acemi oğlanlar mektebi, meh
terhane, kumbarahane, canbaz:
hane görülüyor. 

C) Askeri sanat 
kısmında tophane, 
kumbarahan~ adlı 
tetkik ediyor. 

mektepleri 
kılıçhane, 

mektepleri 

D) Memur mektepleri kısmın
da Babıali mektebi, Babı defter .. 

BULMACA 

Soldan Sata: ı - Hava sefinesi· 
Blr spor Ueti 2 - Kurum • Tuzak -
Pişmemiş 3 - Bir mlllet 4 - Doy
mamıf - GUzel • Nikelde bulunur. 5-
Sıfat edatı - Bir hayvan 6 - Çalgılı 

eğlence yerinin ufağı 7 - Nida -
Ren'k 8 - Yadet! - Edat - !tıı.lyada 
bir nehir 9 - Kocaman zil 10 -
Renk - Akdenizde bir ada - lçtikleri
mizden 11 - Sivilcenin irisi - İnce ip. 
Yukarıdan Aptı: 1 - Peygam

berin mUeninl • Dağ bayırı 2 - Blr 
oyun kfığıdı - Macar mUziği - Sıfat 

edatı " - Eski blr sllAhın !1.feği • Ce
fa - Kuş ağzının yansı 5 - Faydalı· 

Edat 8 - Bir nevi m'..lzlk tlleUeri 7-
Katil - Arkadaş 8 - Ufak mağnra
Elem - Tilkide bulunur 10 - Dahil· 
Peçe - Nota 11 - Son de.rece ihti
yar ve halaiZ - Bir nevi teker. 

Bundan sonra, Osman Ergin, rm )·aptıtı cerahatli ,.e kanlı h!lsılat 
mektepler haricinde kalan cami, •dısanya boşaln-.Hasta da a.rtık rahat 
t~kke, zavi~e, il~?·· ~ibi ~i~er i- ı ,.: sllkQna ka'"UŞmU!f olur. Fakat ha
lım ve terbıye muesseselerını tet· zan diş tUrUklerl içinde "8klanan 
kik etmektedir. Burada mescitler, ! mlk1'oplarm ınsanm kanına kanşıp 
camiler, namazgahlar, zaviyeler, btltUn '1l"udU zehirlediği , .6 btl,l11k 
tekkeler, dergahlar, kütüphane- tt'hllkf'lere ~ebep olduğu tılle ,·ardır. 
ler, rasathane, fetvahane ve bun- Blr çUrU.k dişi ehemmlyetsl:r; gö
ların te~kilatı ve idare tarzı hak· rüp ihmal etmenin çok bUvUk ı;ıkın· 
kında <?ldukça etraflı izahat ve- tı ve ~hllkelere yol a.çabll~eğfnl hiç 

menkte, Beşinci Kolun ve para- İngilizlere &elince: Hamburg-
şütçii birliklerin yarattığı manevi tnn Şerburga kadar bütün Şi
bozgunluğu İngilterede hazırlıya· ı mal ve Man§ denizi limanların
madıklarından bu maksadı ha- daki Alman istila hazırlıklarını 
va bombardımanlarile elde et- durmadan baltalamaktadırlar. rilmektedir. bir zaman, unutmamak Jtı:r;ımg<-llr. 

Müellif birinci cildin son kıs- Dr. NURt ERGE~E mek... . . . Belçika ve Felemenk'in şar-
2 - Harp sanayi verım~.nı, kında, Almanya içinde, Ren neh

fabrikaları tahrip ve alarm mud- ti kıyılarındaki §İmendifer dü
detlerini fasılalı veya fasılasız: u· ğüm no ·talarını bombcllamak 
zun müddet devam ettirerek ça- suretile Mano nhillerine doğru 
lııma znmanını kısaltmak sure- yapılan asker aevkiyatını müte
tile azaltmak. cssir etmiye de çalıımakta ve 

mında T anzimattan sonra te§ek-
kül eden ve eski medrese te§kİ- F ı. d ? 
latımızı tamamlıyan müesseseler- aram a mısınız 
den bahsediyor. Bunlar arasında 
medreselerin ıslahına ait teıeb
büsleri, Mqrutiyet devrinde vü
cude gelmiı olan medresetülmü
tehassısın, Cemiyeti llmiyei İs
lamiye, vesaire gibi yeni tC§ek
külleri de almaktadır. Kitabın 
tarih bakımından en p.yanı dik
kat olan kısmı birinci cilttir. i
kinci cilt, yakın devre ait ve her
kesin az çok haberdar olduğu ma 
arif müesseseleri hakkında tafsi
lat vermektedir. 

F ilipin adaları 1946 senesin
de tam istiklale kavufacak

tır. Bu istik!ali istiyenlerin ba
şında Filipinlilerden evvel Ame
rika şeker sanayii gelir. Ameri
kan şekercileri,Filipin şekerinin 
Amerikaya gümrüksüz gelme
sinden zarar ediyorlar. Bunun 
önünü almak için Filipinin is
tiklali için senelerdenberi uğra
şıyorlar. 

3 - lngiliz hava kuvvetleri- bu arada hjıva meydanlannı da 
nin faaliyetini temin eden yer hiç unutma'1ıaktadırlar. 
ve ikmal hizmetlerini sekteye Gündüz hücumlarının mucıp 
uğratarak bu kuvvetlerin faali- oldu~u hava muharebelerinin ce· 
yetini durdurmıya veya azalt- reyan tarzı bize JUnu gösteriyor 
puya çalışmak. Ye nihayet li- ki, c:Hava üstünlü~ü~ meselesini 
manlann, dokların tahribi ile ba§armak hiç te kolay bir iş de
ailah, cephane ve tayyare yapıl- ğildir. 
ması için lazım olan .iptidai ~al- Hatıra ııelen ilk sual oudur: 
zeme ve hele petrol ıthalat aıste- Almanlar bu vaziyet kar~11ında 
mini bozmak. asker c;ıkarmıya nasıl te§ebbüs • Değerli mütetebbiimizin bu 

eseri, fikir hayatımız için hayli P ara, hakiki saygı ve sevgi 
A.leminden ba.tka, her yere 

insanL sokacak bir pasaporttur. 
Bu gayelerc!_en birincisi ger- edeceklerdir~ Bazı Amerikalı as

c;ekk§emedi. İngilizler sinirlerini keri muharrirler Man~ limanları 
ile nakil vasrtnlarının tahribini 
çok ,.yük.sek derecede ~örerek is

bol malzeme hazırlamaktadır. 

MIHRl'NDN 
'-----~Yazan: MiHRi 

Seyahatimin Bu Kısmı 

BELLi 

Sona Ermişti -·- kaç kilometre mesafe ayırıyordu. Tom'un San Franslakoda ak1'a.ba· 
Bunu katetmek işten değildi. Nlte- tarı vardx o onlarda kaldı. Ben de 

t4te kampta b&rmanların mUhim k!m ertesi gün öğleye doğru bu ,eh· blr arkadaşıma mlc:afir oldum. 
bir kısmı bunlardı. lçlerinden blrine re vardık. Bu arkadaş heykeltra.ştı. HenUz 
sordum: - Yabancıların otomobillnde fU içinden dUlger çıkmUJ bir yere benzi

- Pek! mademki toprak verimsiz· Hiç Hayk tAbir edilen şekilde seya- yen stüdyosunda, insan vücudUnUn 
dlr, neden banka, rehine koyduğunuz bati haydi hoş görelim. Otomobil her kwnmı temııil eden ~ parçala
çifUiklerl 11ize bağışlamıyor? Bunları sahibi slzl kııbul ettikten sonra klın- rı arasında yerleşirken bana: 
elinde tutmakla daha çok ziyan etmi· ııeye karışmak dllşmez. Fnkııt şimen- - Bak burada Astongadakl (San 
yecek mi? Bari sizi toprağtnı.zdan dlfer kumpanyasının yasak ettiği Fransiskonun bilyUk blr oteli) ra
etmezdi. Siz de nasıl olsa orada bir halde yUk vagonlarında binlerce ki- hatı bulıımıyacaksm dedi. Amma 
geçimlik çıkarır, böyle avare dols.ş- lometre sürtmek, bir nevi hırsızlık pek rahata dUşkUn olmadığın için 
mazduuz. değ-il de nedir? Hiç boyle kanuna ay- aldırmazsın. Ben bu divanda yatıyo

- Değil toprağı bize ba.tı11lamak, km hareketler sizin gibi üniversite nım. Sen de uyku torbasında uyur
banka bizi ortakçı olarak çalıştırsa bltlrmlş. iyi seviyede gençlere yakı· sun. 
bile hiçbirimiz yerimizden ayrılmaz- ,ır mı? Diye sorabU\rs!ni:ı:. - Uyku torbaııı da ne? 
dık. Fakat ooyle yapmak istemediler, Doğru, Universlte bitirdik. Bu sı· Uzattığı şeye baktım. Adam bo-
bilmem ne akilla... rada her sabah traş olup kravat dn yunda. bir çuval şeklinde di)(Umif ve 

tçlerinden daha açık göze benzer taktığrmız için ikinci \·asfı da haiziz, içine glrip çıkması kolay olsun diye 
biri söze karıştı: sayılır. Fakat bunlara rağmen ne bir kenarına cırcır takılmış bUyUcel< 

_ lfitUğime göre artık ortakçılık bir utanma hisı;I, ne d~ vicdan azabı bir yorgan tasavvur ediniz. İ9te uyku 
bUtUn cenup taraflarında kalkacak· duymuyonım. torbası bu imiş. GUnlerce açık hava
mış. En k!rlı ziraat bUyUk traktör- Birleşik devletler halkının ~ ağ- da sert toprakta. uyumuş bir ktınse 
ler kullanıldığı zaman oluyormuı,. nlanndan biri de şu haklarma ve için bu uyku torbasını bulmak bU
Ben bir tanesini gördüm. Bizim kanunlarına ttaatsiZllk ettiğimiz şl· yük bir nimetti. 
çıruııe gelmlft1. Lokomotif &1bl bir mendlter kumpe.nyn.sıdır. Amerika (Devamı var) 
şey ... Geçtiği yerde toprağı altllst e- şimendiferleri, otomobil, otobüs ve 
diyor. Blz pullukla nereden öyle au- tayyare alıp yUrUyeU yarı mUflla bir 
receğiz... hale gelmiştir. Her sene Amerikan 

tila teşebbiisünün oimdiden akim 
kaldığına hükmetmektedirler. 

Fa~at bazı İngiliz askeri mu
harrirleri ise Manı limanlarile de
niz vasıtalanndaki bombardıman 
tesirini az 2örmemekle beraber 
Almanlann sebatı ve usul daire
einde çalı§malaı sayesinde müı
küli.tı yeneceklerine ve çıkarma 
ve iatila teşebbüsünden vazgeç
mediklerine hüküm vermekte
dirler. 

lngilterenin bu devamlı dar· 
beler altında tahammül derecesi 
nedir> Alman istila hazırlıldan 
uzerindcki İngiliz bombardıma
nının mucip ~lduiu zararlann 
telafisi müm~ün müdür, değil 
midir' Bunlar malum olmadıkça 
istila teıobbüaünün yakın veya 
uzaklığı hakkında bir mütalaa i· 
leri sürmek çok güç olacaktır. 

Almanların sebat ve metodla 
çalııtıklarını ve istila tqebbüsü 
için her türlü imkanları aözönüne 
aldıklarını, sağlam hazırlık ve 
plana dayanan en cöretli bir le· 
ıebbüsten bile hazan mü•bet ne
tice alınabil.diilni kabul etmek 
doğru olur. 

Yalnız §Urası var ki, tahmin 
ve hesaplardaki en küçük bir yan 
lıılık bile istila teşebbüsünü aka
mete uğratmıya kafidir. 
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FELEK 
Yazan: B. FELEK-

Çeşmeyİ 
Kurutmamalı 

a O tirafa mecburuz ki, tevzi ba-
kımından aksaklıkları olsa 

bile, bizde vergiler, birı;ok diğer 
memleketlerden daha hafiftir. 
Falan yer.de verginin ağırlığın
dan şikayet eden bir veya bir
kaç kişi bulunsa da yijzde nis
beti yekOn üzerinde durulmayı 
icap etmiyecek kadar hafif o
lan bu vakalar münferittir. Kah 
memurun, kah matrahın, ve kah 
mükellefin yanlışlığından doğ
mu§tur. İzalesi lazımdır amma 
mütalaa mevzuu olmıya. değ· 
mez. 

Bunu böylece kaydettikten 
aonra yine ehemmiyetle itirafa 
mecburuz ki, bizde vergi ma
kinesi kanunu mutlaka hazine 
lehine ve mutlaka mükellef za· 
rarına tefsire, tatbike alışmıştır. 
Yeni iktısat ve zihniyetle çalı
şan bu bir çok gene; amir ve 
memurlar vergi mekanizmamı· 
za sinmiş olan bu eski zihniyeti 
söküp atmak için ne kadar ça· 
lışsalar yeridir. Çünkü bu zihni
yet mükellefi yıkar, matrahı ku
rutur, hazineyi ızrar eder. Hal
buki devletin en büyük itinası 
vergi çeşmelerinin kurumamıısı 
üzerine çevrilmiştir. Bu mütaTa
ayı esaslı bir memleket mevzuu 
olarak ileri sürerken size bir de 
misal vereceğim: 

Muamele vergisi ismile bir 
kısım mükelleflerden bir nevi 
vergi alınıyor. Bu vergi işin kıy
meti üzerirıden yüzde galiba 1 O 
nisbetinde imio. Bilmiyorum han 
gi tarzı tefsirle bu vergi Çarşı
içindeki kuyumculara o yolda 
tatbik edilmek istenmiş ki, şim· 
di bir çok işçi kuyumcular dük· 
kanlannı kapamıolar. 

Bu haberi omuzlarımızı sil
kip, amiyane kahvehane ağzilc: 

- Kapansın efendim 1 Elmas 
ta takmayı verelim 1 Diyemeyiz. 
Memlekette ötedenberi teessüs 
etmiı bir ince aanatin kökünü 
kurutamayız. Buna ne hakkımız 
vardır, ne de lüzum 1 

A1em, para alış verişini art
tırmak için türlü bahaneler, ve
sileler araştırırken biz: 

- Kuyumculuk ta ne imişi 
Dünya ate c yanarken böyle 
lüks işlere ne lüzum var! Gibi 
iddialarla Balkanlarda, Mısırda 
hatta Avrupada adı çıkmış ince 
lbir sanat oubesini körle>temeyiz. 

Bu ne diye böyle olmuş} 
Alakadarların ısrar ile bize 

verdikleri malumat §Udur: 
Mesela kıymeti 5000 lira o· 

Jan bir zümrüdü düzeltmek i· 
çin bir taş işleyicisine verdiniz. 
Bu adam o it için sizden 25 -
30 lira alacak. Bunun da yüzde 
onu 2,5 - 3 lira. Bu vergiyi ver
miye hazır. Lakin kanunu tat· 
bike memur olanlann kanaati, 
5000 liralık zümrüdün kıymeti 
üzerinden 500 lira vergi almak 
ıek.lindedir. Böyle olunca bu 
iıçi ya kaçak olarak bu iti ya· 
l?.!cak. O zaman hazine 3 lira
dan mahrum olacak. Yahut ta 
hiç kimıe 2 5 liralık bir el eme· 
iine muka:bil 500 lira vergi ver· 
meyi kabul ed~iyeceği ıçın 
müfteri aelmiyecck, dükkan ka 
panacak. 

3000 lira kıymetinde bir çif' 
küpeniz var. Bir sanatkara ve· 
riyor ve iki yÜzük yaptınyorsu
nuz. Bu işe mukabil kuyumcu 
ıizden '40 lira alıyor. Mantık o· 
nu icap eder ki, kanun muci
bince bu aldığı paranın yüzde 
onu olan dört lira vergi versin. 
Tahakkuk memurlarının kanaa
ti ise, küpenin kıymeti olan üç 
bin lira üzerinden 300 lira mua
mele vergisi alma'kıtır. 

l§te dükkanlann kapanması· 
na sebep olan hesap bu 1 

Filmini S()nnlye k09uyor 
İllveten: :ı kıannlık kahkahalı 

komedi. Bugün saat 11 de 
.... tenzll!tlı maUne. ••• 

VEFAT 
Şehrimiz ttlccarlanndan Kırklare

ıuı Aron Adato ani olarak evvelki 
gece ve!at ett.1#1 kemali teeMUrle 
haber almmqtır. Cenaze mera.atını 
bugUn saat 11,80 da Beyoflunda bü
yUk Hendekte Kene.set lsran Sinağo
aunda icra olunacaktır. Son lefyi va
zifesinde bulunmak isteyenlerin mez
kQr ea&tte Binağonda hazır bulun
maları ve lfbU lllnm davetiye ma
kamında telakki edilmesi rica olu
nur. 

_ Cenup halkının yansı ortakçı hükOmetlnden yardım görUrler. Hem 
veya kUçUk çiftlik sahibidir ya onlar öyle a.z buı;uk bir yardnn değil ... 
ne olacak? Türkiye CUmhuriyetı bUtçeslnln Uc;· 

- Ktın bU!r! Bizim gibi yapar- te biri kadar bir para ... Bu para ta-

Benzeri hiçbir asırda yaratılmı
yan, ttlrkçesine rakip bulunmı· 
yan, binlerce kişiyi hayran eden 

Türkçe süper film 

ATLAS 
Ekspresi 

lehte sö:rlenebilecek bütün 
mütalaalara r~ğmen dimağlarda. 
ÇCJ\iel eibi bir i&tiffıam iıareti 
durınaktadır. lnailiz hava kuv
vetlerine, lnıiliz ana vatan do· 
nanmaaına, İn&iliz paaif korunma 
•ına ve lnıiliz milletinin azmine 
dayanan mukavemet ve zafer i
manı, istill te,ebbüaü baılar baı
larpaz birdenbire Almanlar lehi
ne bir mucize ile ortadan mı kal· 
kacaktır) 

Bizim endiıe.cnizi mucip olan 
cihet, bu yüzden bet. on, elli 
aanatkarın ipiz kalması veya 
bunların verecekleri 300, 500 
liradan hazinenin mahrum ol
maıı değil, prensiplerin yanl11 
anlaııhnıı olmasıdır. 

, 

SARAY~ 
Sinemasında 

~u hafta görUlmemi;ı muvaffa
kıyetle gösterilmekte olan 

POMPEl'NIN 
ON GÜNLER 

Muazzam ,.e emsalıılz 
TllRKÇE SÖZLt) ŞAHESER 
ller ııeanacıa salonu dolduran 

halk kUUclcrl tarafından alkı~-
1&?Unaktadır. 
Baş rollerde: l\lARlA KORDA 

ve '\1CTOR \' ARClONt 

bl,·eten: FOKS JURNAL 
Bugün ııaat ıı de tenziliUı 
nıo.Une 

larsa vardır ba;tlarma gelecek... bil Amerikan halkından çıkıyor. Bi-
L!! llfı açtı. Konuşmamız bitmek zim yaptığımız daAmerik~n halkının 

bllmlyo~u. Amerikanın bütün içti- bu yardnnmm biraz karşıhfmı al· 
mat dertleri burada gözUm önünde maktan ibaret ... Sorarım Bize şimen· j 
canlanıyordu. Tom: dlfer kumpanyalarnun kesesinden 

- Bu konuşma sabaha kadar sU- hiçbir para aımıyarak boş vagonla· 
recek, dedi. Gel biz uyuyalım. rmda m!Saflr olmakla fena blr şey 

Seyahatiınln bu kısmı sona ermiş Bu harp günlerinde fazla titiz 
Bir fundalığın altına uzandık. mi yaptım? 1 

aayılırdI. Bizi San Franslskodan bir davransaydım yarı yolda kalır, mem
=======::::::=::::::=::::::==:::!::=::::::::::::::=========== lekete hiçbir zaman kavuşamazdun. 

Bu Hafta S-:llJ!i #j :1 Sinemasınd 
Ne4°e ... Aşk ... Macera ... Kahkaha ve güzel kadınlar filmi olan ve 

.MELVY.S DOUGLAS - VIRGtNlA BllUOI! 
tara.tından emsalaiz bir tarzda yaratılan 

AH. NE KADIN ••• 
FRANSIZCA SÖZLÜ Gllul filmi muUaka görünüz. 

lltıveten: 2 kısnnlık bir komedi ve MİCKEY - MOUSE 

Bugün.saat 11 de tenzUA.Uı matine •••••mllJ' 

Slze de bu hlkAyeyi anlatamazdım. 
San Franıılf!koya geldiğimizde ah· 

baplanmızı · aramıya koyulmadan 
evvel ilk işimiz elimizi, yUzümUzU 
yıkamak için bir yer bulma.k oldu .. 
Fakat temizlenmek ne mümkUn? U· 
zun müddet uğraştıktan eonra yü
zümüz ve ellerimizdeki klr ve 
kurum tabaka.sının ancak bir kıs

mını giderebildik. Başımı, blrkaç ke
re sabunladığım halde yine ıış.çlnnm 
tozdan kerpiç gibi idı. Temlzlenebil
memtz için sıcak bU' banyoda saat
lerce kalmamız l!zmıdz. 

San'atın en parlak blr zaferı.M 

Kudretin en yüksek blr eseri ... 
Flllmlerln tere! tacı olan 

bu faheser 

BUGÜN 

Bu kuvvetler habra selince, 
Alman istill tetebbüaünü akıl ve 
manbltla telif etmek mümkün o
lamıyor. 

Bizimkinin ayni olduğuna e
min olduğumuz vazu kanunun 
kanaati kazanç.tan vergi almak 
olduğu, vergi mekanizmasınca 
bilinmedikçe bu ve buna ben· 
zer anomaliler olup gidecektir. 
Çare bulmalıyız. -

aval• 

LALE l!I =t ! 3 ~ı~~7:::::A:~;L~:· 
Sinemasında 

DİKKAT: En son türkc;e Para
munt Jurnal .. Bugün halk ma
tinesi saat 11 de. Yerlerinizi 
IOt!en evvelden tedarik etme
nü: rica olunur. Telefon: 43595 

- S CN E M A S I N D A J O Z C E C O M P T O N 

Tarafından nefla bir s\ll'elte yaratılan Aşk ve gUzclllk fllınl 

KADINLAR OTELi 
Ayrıca: 1 - FOKS D .Sl'A HAVADiSLERi. 2 - EN SON RENKLİ 

l\IODA '"AZETEst 

BugUn saat ı::. ve ı ele tenzilltlı matineler. I 
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Tuna ve Baltık 
Meseleleri 
Halledilmiş 

Roma, 2 1 (A.A.) - Stefani 
ajansından: ' 

İtalyan gazeteleri, Alman Ha
riciye Nazırının Romadaki ika
meti etrafında geni§ mikyasta 

Ankara 
Haberleri 

İnşaat Makineleri 
İçin Beyanname 

Verilecek 
neşriyat yapmakta ve Hitlerin Ankara, 21 (Telefonla) _ Elinde 
mesai arkadaoına Roma halkı ta- inşaat makine ve aletleri bulunan 
rafından gösterilmiş olan iyi ka- hükmi ve hakiki .şahmlar bugünden 
bulü tebarüz ettirmelctcdirler. itibaren bir hafta zarfında bulun-

Bilhassa evvelki gün Venedik duklan yer valiliğine bir beyanname 
sarayında Von Robbentrop·un 1 vermek mecburiyetindedirler. 
Ouçe ile samimi bir hava içinde Bu şahıslar beyannamelerinde son
yapmış olduğu müzakerelerden daj, artezlyen taş veya beton kan.ş
sonrll neşredilmiş olan tebliğde tırmn kompresör elektrojen grupu ve 
ehemmiyetle işaret olunmakta vibratör tııet ve makineleri hakkın
ve bu samimi havanın mihver da icap eden malQma.tı hUkQmete bll
devletleri adamlarının tclB.kkile- dlreceklerdir. 
rinin mümeyyiz vasfını t~kil et- ı ._ -k Ail 1 · y dun 

k ld • b lA kk"l • 4"t.a er e enne ar 
me tc o ugu ve u te a ı enn ı Ank 21 (T lef 1 ) - Dahıli-
A . . d . ·ın· t' f ara, e on a 

vrupa ı~ın a.ıma mu ıı:ı ne ı- ye VekAleti hali vakti yerinde olan 
cele~ tevlıt ~tmış bulundugu kay 1 kadınların da asker ailelerine yapı
declılmektcd~r. • . lacak yardıma 1'tirak ettirilmelerini 

Popolo d ltalıa, mıhver dev- te.şkilAtına blldirmlftir. 
!etlerinin Baltık ve Tuna devlet-
lerine ait meseleleri halletmiş Ba.tvekil, lktısat Vekiletinde 
olduklarını hatırlatmaktadır. Ankara, 21 (Telefonla) - Başve-

Bunları diğer bir takım hal su· kil Dr. Refik Sa.ydam bugün öğleden 
retleri takip edecektir. Zira Av- evvel İktısat VekAJ.etine gelerek iki 
rupanın sağlam ve devamlı bir ' saat kadar meşgul olmuş ve lktısat 
imara ihtiyacı vardır. Vekili HUsnU Çakırdan izahat al
Ba,ka Bir GörüJme Y apılmıyacak mıştır. 

Roma, 21 (A.A.) - Stcfani Sıhhiye Vekili Geliyor 
ajansından: Ankara, 21 (Telefonla) - Sıhhiye 

Romanın salahiyettar mahafi- Vekili HulQ.sl Alata.ş bu akşamki eks
linde beyan edildiğine göre, dün presle lstanbula hareket etti. 
kli görü~melerdcn son.r~ Von ~ib Ev Kiralan Kazalarda da 
bentrop un Romadaki ikametı es 
nasında başka bir görüıme mu- Artbnlamıyacak 
karrer değildir. Ankara, 21 (Telefonla) - Koordi· 

Von Ribbentrop, yarına ka
dar Romada kalacaktır. Alman 
Hariciye Nazırının. harek-cti ya 
yann öğleden sonra, ve yahut 
öbür gün vukubulacaktır. 

Transilvanyada 
(Başı blrlncldııı) 

Rumen halkına teca.vüztcrde bulunul
mu.ş, evler yagma edilmiş ve muka
\ emet etmek isteyenler b1dt1rUlmUş-

naeyon heyetinin vilAyet merkezleri 
için gayrimenkul klralannm arttı

nlamıya.cağı hakkında verdiği ka
rar, kaza merkezleri olan yerlere de 
t6'JT!ll edilmiştir. 

Potrel Demirleri Beyannameye 
Tabi Olmıyacak 

Ankara, 21 (Telefonla) - Yuvar
lak demirlerle bir kısım potrel ve IA· 
ma demil"lerinln beyanname usulllne 
tlbl tutulması hakkındaki karar Il
ga edilmiştir. 

Hindi çini 
İhtilafı Hal 
Yolunda 

Londra, 21 (A.A.) - Hindi· 
çini meselesindeki gerginlik biraz 
zail olmu§tur. Filvaki Haiphond
da imza edilmiş olan yarı resmi 
bir Fransız tebliği, Japon hükü
metının Hindiçiniye mütea!Hk 
mütalobatını tadil ctmeği kabul 
eylemiş olduğunu bildirmekte
dir. Müzakerat, dostane bir ha
va içinde tekrar başlamıştır. Şiın 
diki halde kabule şayan esaslar 
dahilinde cereyan etmektedir. 
Şu halde thtilafın yakında hal
ledileceği tahmin olunabilir. 
Amerika Bloke Kredileri Hala 

Kullanamıyor 
'Vaşington, 21 (A.A.) - Ste• 

fani: 
Hindiçini askeri satınalma ko

misyonu. Alman istilasındanberi 
bloke edilmiş olan kredileri kul
lanamadığından, buradan müfa
rakat etmigtir. 

Almanya 
üzerine hücum 

cr:a~ı tılrlnC'Me) 

ve Coblence' de büyük demiryol
ları muvaffakıyetle bombardı
man edilmiştir. 

Alman Hava Faaliyeti Az 
Oluyor 

Londra, 21 (A.A.) - Hava 
Nezareti .ıe ana vatan emniyeti 
nezareti taraflanrn:lan tebliğ e
dilmiftir: 

Dün gece, Londra, yeniden 
hava hücumlarına maruz kal
mıştır. Memleketin diğer aksa
mı üzerinde de düşmanın ehem
miyetsiz mıntakaların;, Timeı 
nehrine civar nevahiye kar,ı tev
cih edilmigtir. Bir kaç yangın çık
mı' iae de derhal baııtırılmııtır. 
Bazı evlerle sanayi müesseseleri 
hasara uğramıştır. Alınan ra
porlar, telefatın evvelki geceler
de vukua gelen telefatın dunun· 
da olduğunu bildirmektedir. 

s o R 

F. Bahçe Demirspor 
• 
ile Berabere Kaldı 

~i 

Suriyelilerle 

G .Saray, SurigelileriYendi 
BeşUdaş -rener Bagln Karşdqıyorıar 

Ankara, 21 (Telefonla) - Bugün F. Bahçe - Betiktat Maçı Buıün 
BugUn P'enerbahçe, Beşikta.ş stad

lannın her ikisinde birden lig maç
larına başla.nacaktır. 

Fenerbahçe stadında lig maçları-

saat dörtu 19 Mayıs Stadında Eski
fehlr Demlrsporu ile Milli KUme 'am 
piyonu Fenerbahçe Türkiye birincili
ğinin ilk maçını yapWar. Fenerbah
çe ta.krmmda birinci takımdan yal· 
mz bUyUk ve küçük Fikretıe Naci na, senenin en mUhim maçı Fener-
vardı. Diğerleri tamamen genç oyun- bahçe - Beşiktaş kartılaşmaaı ile gi
culardı. Ve şu kadro ile sahada gö- rilecektir. 
rUndUler: Geçen senenin İstanbul şampiyonu 

Nuri - Orhan, Şevket - Hayatı, 

Fikret, Reşat - Fikret, Naci, Bü
lent, Şaban, Faruk. 

Oyun Necdetin hakemliği altında 
ba.şladı. Daha ilk vaziyeUerde BU
lend ba.şmdan yaralanarak oyunu 
terketmek mecburiyetinde kaldı. 

Bu devrede her iki taraf ta hAkl· 
miyet tesis edemedile"r. Ve devre gol
süz olarak berabere bitti. 

İkinci devreye Fenerliler tam kad· 
ro ile başladılar. Hücumlar karşılık· 
lı oldu. Fenerbahçe hUcum hattı ak
sıyordu. Bu aksaklık birkaç gol fır
satının kaçmasına da sebep oldu. 
Bu devrede gol yapılamadı ve birin
ci maç 0-0 beraberlikle neticelendi. 

ile millt küme birincisinin oynıyaca
ğı bu oyun bUyUk bir alo.ka ile bek
lenmektedir. Diğer ta.raftan Galata
saray - İstanbul, Vefa - Süleymaniye 
oynıyacaklardır. 

Şeref stadında da Pera - Topkapı, 

Beykoz - Kasıınpa.şa karşılaşacaklar

dır. 

Morfin Tiryakilerine l 
Reçete veren Doktor 

cısa,. birincide) 

İhbarın mahiyeti ~u idi: 

ı..,u 

inek Yeni Kolej·=-
iLK - ORTA - LiSE 

Tablmde lu...el.Uerll • T l X t & Ç 1LD1 
Müdürü - Eeld Şlfll Terakki Direktörü: M. Ali Bafmet Kırca 

Hu.uatyeUeri: YABANCI DİLLER öaRET!M!NE gcnlf mikyasta 
ehemmiyet vermek, ımiflarmı az mevcudla tctkU ederek talebesinin 
çal1Ştna ve inldşatı, sıhhat ve lnztbatile yakından allkadar olmaktır. 

Mektebin denize nazır kalöriferli teneffllshane ve ji.mnutlkhanesl 
vardır. Her gün saat (9 ile 18) arasında kayıt ve kabul olunur. 

Telefon: 41169 

Ziraat Vekaletinden : 

-

Ziraat Veklleti Veteriner 1'leri Umum MUdUrlUğQ ihtiyacı ıçın ~ 
adet seyyar koruma ve tedavi banyosu açık eksiltme usuliyle satın all
nacaktır. 

Eksiltme 2e/9/9(0 tarihine mllsadl! Perşembe günU saat 15 de Ziraat 
Vek!leti binası içinde toplanacak satınalma Komisyonunda yapılacaktır· 

Banyolann beherinin muhammen bedeli 145 lira umumunun nyatı 

5075 lira ve muvakkat teminat miktarı 380 lira 63 kuruştur. 
Banyolara ait şartnı...ne ve plln levazım MUdUrlUğUnde mevcut olup 

parasız olarak verilir. (8230) (5288) 

İSTİKLAL LİSESİ 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydma devam olunmaktadU'. 
ŞeJızadebqı Polia karakolu arkasında, Telefon 22534 

Toprak Mahsulleri 
Şubesinden: 

Ofisi İstanbul 

Ofisimize ait Haydarpaşa ve Derince silolarında mevcut buğday. 
arpa ve yula!lardan Denizyollarlle lstanbula nakledilecek olanıa.rmııı 

nakliyesi lle Sirkecide vagona tahmil 1,ıeri karfılıklı pazarlık sureUlE 
bir müteahhide verilecektir. Bu işe alt şartname şubemiz buğday mua· 
melltı servisinden alınabilir. Pazarlığa iştirak edeceklerin 23/ 9/ 940 
Pazartesi saat 15 de Ilınan hanındaki 9ubemiz binasında hazlr bulun· 
maları. (8879) 

Dewlet Dmmrouan ltıetaeaı 
u... Mldlrllibdea: 

Mersin- İskenderun Yolu 
Şilep Postası 

(DUMLUPINAR) vapuru 23 EylQl 940 Pazartesi günü saat 18 de 
Sirkeciden ~ilep postası olarak Mersin - İskenderun yolun& kalkaA:ak· 
tır. Gidiş ve dönU.şte yUkU olan iııkelelere ufrıyacaktır. (8995) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

l - Takriben 15 ton hurda kAğıt pazarlıkla saWacaktır. 

tur. 
Trasnea köyU atefe verilmiş ve 

yangından kaçan halk kurşwın tu
tulmu,tur: Romanyalı bir öğretmen 
bır haça asılmış ve bir papas da sUn
gUden geçirllmiştir. 

Bulgarlar Nihay~t Fazla Gerilmiş 
Dobr~~.d.~"""•·ı Ve Zorlanmış 

Fikret. Naci, kllı.;Uk Fikret Beşik
ta.ş ma.çnu yapraak üzere lstanbula 
hareket ettiler. er çe takımı 

bugün ağlebi ihtimal şu kadro ile 
I 

sahaya çıkacaktır. 

Doktor Mardiros eroinman birçok 
kadınlara reçete ile morfin tedarik 
eder ve şxnnga yapnr bu şekilde 

kendisine zehir ftrınga edilen btr ka
dıri da akıl ba:Stanesinde tedavi al
tındadır. 

MUddeiumumtılk bu ihbar üzerine 
Mardlrosun hastalanna ekseriya tav 
siye ettiği Beyoğlundaki cK> ecza
nesinde anSIZln araştırma yaptırmış 
ve (50) morfin reçetesi bulmuftur. 
Aynca bir de kadın yakalanrnıttır. 
Doktor Mardiros bu reçeteleri teda
vi için verdiğini ve yakalanan kadın
da rahim hıuıtalıfı bulunduğunu ve 
sancılarını tedavi için morfin reçe
tesi verdiğini söylemlı:ıtlr. Tıbbı adil 
müessesesi bu kadında kat'iyyen 
rahim hastalığı bulunmadrfmı tefi. 
bit etmiştir. Diğer elli reçete de tıb· 
bt adliye gönderilmiştir. 

2 - Pazarlık 2/ 10/IHO Ç&rf&J?lba gUnU saat U: de Metro hanının 
beıftnei katında yap~tır. 

3 - Muvakkat teminat 150 <Yilz elli> liradır. 
4. - İateklllerin parasız olarak verilmekte olan şartnameleri leva-

Nuri _J Orhan, Muammer - Re
şat, Aytan, Reşat - Nazıın, BWent, 
Kadri, Şaban, Muammer. Transllvanyadan kaçarak gelen bir 

Rumen Hariciye Nezaretine mUra
caut ederek bUtün ailesinin Macarlar 
tarafından öldUrUldUğllnU söylemiş· 

tır. 

tana dönmesi, muslihane yollarla 
tahakkuk etmiştir. Kin tohumu Sinirler 
ekilmemiş, İntikam arzularının G. Saray Suriyeliler 

Maçı 
Macaristan Tekz.ip Ediyor 

Budape.şte, 21 (A.A.) - Resmi 
tl'blığ : 

Rumen gazetclcrl ve radyosu ev
velki gün ve dUn hayalı haberler ne.ş
rederck Macarlstana bağlanan Tran
silvanya kısmında Macar mezalimin
den bahiıctml.şlcrdlr. Bu haberlerin 
bir istihbarat ajansının hayalinden 
doğmu.ş eski Rumen rejiminde gör
miye alıştığımız propaganda masal
lan olduğU a.şlkll.r olarak görUlmek
tedlr. Macarlstana ilhak edilen arazi 
de Vıyana hakem kararı aleyhine en
trika çeviren Rumen unsurları tara
fından bazı hlldlseler vukua getirll
diltl ve Macar makamlarının bunla
ra sUratle nihayet verdiği mnlCımdur. 

Keza Macar makamları Rumen 
olnuyan ahalınin Rumen tehakkUmU 
esnasında maruz kaldığı mezalimin 
keyfi olarak öcünll almasına da mAnl 
olmuştur. 

temeli atılmamıştır. Bilakis iki 
millet arasındaki ananevi dost
luk yolu açılmıştır. Dobruca, bu 
gün Bulgar ordusunu kaT'§ılıyor. 
Dobrucanın mukaddes emeli ta
hakkuk etmiştir. 

Bulp.r Baıvekili Mihver 
Şeflerine Tqekkiir Etti 

Sofya, 21 (A.A.) - Stefani: 

Baovekil Filov, ll)ebusan mec
lisinde Crajova anlaşması hakkın 
da beyanatta bulunarak bunun 
Salzburg müzakerelerinin bir 
neticesi olduğunu söylemiş ve 
Mu11olini ile Hitlere t~ekkür et
miştir. Mebuslar da tezahüratta 
bulunmuşlardır. 

Bundan başka Macar hUktlmeti, 
ilhak edilen k~ıında ekseriya orto -
doks pap88ların idaresinde irtiktıp 

edilen tethlş hareketlerinin fotoğraf
larla tevsik edilmiş bir listesini ya
kında neşredecektlr. 

Biçki - Dikiş Mezunları 

Mezunların dip !omaları verilirken 

Dün saat 17 de Fatih halke· den sonra diplomaları Fatih kay 
vinde 19 39 - 1940 senesinde makamı Rebii Karat ekin mezun 
biçki, dikiş, çiçek ve ev idaresi olan talebelere vererek sergiyi 
derslerine devam eden talebele- açmıttır. 
rin d~ploması verilmiş ve hazır- Sergi 1 O gün müddetle her 
lanan sergi açılmıştır. gün saat 1 O dan 20 ye kadar her 

Merasime Fatih halkevi ban- ietiyenin ziyaretine açlk bırakıla-
calctır. 

dosunun çaldığı istiklal marşı i· Bu sene Fatih halkevi sanat 
le başlanmış ve halkevi ba§kanı melcteıbinden 16 bayan mezun 
Sırrı ~ver Baturun bir eöylevin- olmu,tur. 

(Başı hlrlnclıfe) 

Bu sözler tutulamazsa ne ola
cak, bilmem. Almanyadaki usul
lerle yapılan propagandanın he
le gc~lik üzerin_ğe tesiri derin
dir. 

c 15 Eylule kadar söz tutula
madı> diye halk birdenbire uyan
maz. Fakat bir defa uyanacak 
olursa bütün halk cephesi birden 
çözülecektir.~ 

Bu sözleri geçen mayısta duy
muştum. 15 Eylul mühleti geldi, 
geçti. Alman radyosunun hafta
larca tekrar ettiği vaatler tutula
madı. Aksine olarak hem harp 
devam etti; hem de Alman hal
kı bunun yıkıcı, ve öldürücü te
sirlerini kendi ıehirlerinde, ken
di evlerinde duymıya baıladılar. 
Hem de bu harbin zuhurundan 
senelerce evvel başlıyan, harpten 
sonra bir kat daha artan yiyecek 
ve içecek sıkıntılarına ilave ola
lak ••• 

Alman Beignci Kolları türlü, 
türlü kılıklara girerek bir çok 
memleketlerde oraların hayatını 
bulandırmıya, altüst etmİye mu· 
vaffak olmuolardır. Kartı taraf 
Almanyada ayni s11ahlarla uğ
raşmadı, uğraşamadı. Fakat Al
man halkının telkine kapılmak 
istidadı Alman propagandası ta· 
rafından o kadar zorlanmıo ve 
gerilmiştir ki, vaatler nihayetsiz 
bir surette talike uğrarsa ve Jn
giltereye karşı olan istila teşeb
büsü yapılamazsa Alman halkı
nın gergin sinirlerinde bir gevşe
.;.e başlaması beklenebilir. Bu 
takdirde propagandaları had
dinden fazla zorlamakla Alman
ya, zaruri bir aksülamel hazırla
mış ve netice olarak ta Beşine: 
Kol. silahını ~endi kendine sok
muş olacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Dört beş gündenberi İl!tanbulda 
bulunan Suriyeliler dUn Şeref stadın
da Galntasarayla Jtarşıla.ştllar. Be
şiktaşlı HUsnU'nün idaresindeki bu 
oyuna Galatasaraylılar şu kadro ile 
çıktılar: 

Hızır - Faruk, Salim - Eşfak, 

Enver, Barbaros - Cemli, Sala.had· 
din, Gündüz, Budur!, BWent. 

Oyun ba.şlar başlamaz Galııtasa -
rayın hAkimiyeti görUldU. Ve hücum
lar birbirini takip etti. Suriyelllerln 
teknik bakımdan çok zayıf olduklan 
belli oluyordu. 

Nihayet dokuzuncu dakikada Gün
düz Galatasarayın ilk golünü yaptı. 

Hlı.klmiyetin bundan sonra da deva
mına rağmen yirmi altı dakika gol
stlz geçti. 36 ncı dakikada Sa!Ahad
din Galatasaraya ikinci golU kazan
dırdı. Bunu Uç dakika sonra Gllndli· 

. zUn yaptığı tıçUncU gol takip etti. 
Ve devre de 3•0 Galatasarayın lehi
ne bitti. 

İkinci devreye Galatasaraylılar 
gevşek başladılar. SurlyeJller canla
narak hUcumlannı sıkla,tırdılar. Ve 
bu arada merkez mUtuı.cim ve sol ıı.

çıkları vasıta.sile iki gol de kazandı
lar.Galatasaraylılar-arka arkaya ya
pılan bu iki golden sonra tekrar kı>.n· 
dllerini topladılar. Ve Sal!haddln iki 
gol yaptı. Maç ta 5-2 Galatasarayın 
galibiyeti ile neticelendi. 

, SiSti TERAKKi 
LİSESİ MODtJRL'OG'ONDES: 

Esas tnlebe kııdrolarnnız 

dolmuştur. Devam eden mllta
caatıar karşuıında sınıfianmı
za (Yeni şubeler) açmıya ka
rar verdik. Kayıt olmak iste -
yenlerin acele etmeleri icabeder. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
1 - MUhendis kuımı giriş imtihanları l/Te~nlevvel/1940 Salı gü

nü yapılacaktır. Kayıt olunanların karneleriyle o gün saat (8.30) se
kiz buçukta mektepte ha.zır bulunmaları. 

2 - Fen memuru kısmı giriş imtihanları günU ayrıca lltn olu
nacağı, 

3 - Tedrisata 21/Teşrlnlevvel/940 Pazartesi gUnU bqlanacağı, 

iltn olunur. (8997) 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: Ahmet Emin Y~IAN 
Basıldığı yer: VAT .AN llATB.AASJ 

Tlmarhanede bulunan kadın ve ço 
cukları mahkeme tarafından '8Jlit 
olarak dinlenml.şlerdir. Bunlar muh
bir Bayan cb nin iddialarını teyit 
etmltlerdir. 

Mahkemeye suçlunun avukatı cel
memi,ti. Duruşma bunun için Wik 

edilmiştir. 

• :mndan almaları ve kanuni vesikaları ve muvakkat temlnaUan ile UAn 
edilen gün ve saatte komillyonda hazır bulunmaları. (8936) 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 
CI~ Miktarı 'l'abmlnJ 

tutarı 

M:asa 32 

% 7,6 muvakkat 
t.mlaatı 

Sandalya 250 1211,öO L. 90 Li 86 K. 
Maarif Matbaası için evsafı 9artnamefllnde yazılı 32 maaa ve 250 

tane Sandalya sa.tm alınacaktır. Açık eksiltme 3/10/1940 Perşembe 

saat 15 te YUksek Okulları Muhasebeciliğinde yapılacaktır. İsteklilerin 
muvakkat teminaUariyle yazılı gün ve saatte komisyona mllracaatları. 

şartname bedelsiz olarak MüctUrlUkten alınabilir. (8775) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Tafdelen menba.ı yolundaki istinat duvarlannm inlJ&S! if1 bir ay 

müddetle pazarlığa bO'altdmı' olduğundan isteklilerin Kadıköy Vakıf
lar müdUrlllfüne mUracaatıan. (8998) 

.............................. 
Eski F eyziye iŞ IK LİSESİ YATILI 

YATISIZ 
ANA - İLK - ORTA - LİSE - (Kız - Erkek) 

Tll.rkiyenin en eski huausı Liııeaidir. Kayıt ve tecdidi kayıt için her gUn müracaat olunabilir. 

Tarifname isteyiniz. Tel: 80879 

Telelea: 11147 

B 11 1 ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ I • • ••• 
O& • ILB • ORTA • 1.181. Taltauı dillere 1111••1ıa ltlaa Hlllr. 

Tedris ve tMblyeelndekl ciddiyet dnlet lmtlbanlan netlcıelerUe ublttır. 
ı - Talebe kaydı, her sün uat 9-18 e kadar RaUI Rlfat r.,.. ko119i'tnda yapılır. 

2 - Anu edeıılere mektebin maı..aı taıımatnamesl poeta Ue gönderilir. 

1 
a - • Kayıt icln veWertn bl&zat mektebe gelmeleri cerektlr. 

Ta T 11 L Nlfaıaıa,ı - RameU ve Çınar Caddelerinde 1 abDIZLt 
---- Blçblr Yerde Şabesl Yoktar. -----

•u asıa• 
Eminönü Halkevl Sosyal Y:ırdım Kolu tarafından fakir çocuklar menfaatine 

TEPEBAŞI B E L E D i y E BAHÇESiNiN 
Alaturka kısmında tertip edilen çok zengin müsamerede 

SAF n v E ve arkadqları. ÇahkUŞU L'Qtfiyenin varyeteleri t s ~ A N B u L D A 
ilk defa olarak U.tat Muhterem Nuri Duyguer ve kızları tarafından 

Alaturka ıılne keman koaeerl -Takalm Balı~ Rumen orkestra ve arUeıtlerl 

ZETBIK OY1JNLABI, Muhtelif Türk illerinin MİLLi OYUNLABI 
Mu;:~i;~adEe ile busakşamMki m11samAereye Suriye, LLUbnanEve Mısırytilın yı1Ldızı mCIJAhur 

·ve Rakkase 
ve arkad&flan lftlrik edeceklerdir. Duhuliye yoktur. 

~--Mu..--ln blt•=""la b&aaaıı.I ve .Yoihm- mlllatellf ... t1ertne otoltüa ~ edllııafJ1ir. 


