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Her yerde 5 kuruş 

(_!vrup::a har~) 'r 

h~ ~ı 
~~ 

Karşılıklı 
--, hava akınları 

muharrirlerinin 

... !-Jl.~·'6 

le(: ' hlı1t; 
ttıeı d rini ümid et-

el'l ~ten ~f edile-
~bir hata teliü;ki ederi7. 
bı· 1~n fe<la edebileceği 

I' kıl ku .rı toprak yoktur. Çün-
l'er 'k'lırki)e hiç bir mill6tteıı 

raı.tetıncmit'tir. 

\•....___ J 
~iscyin Oalıid YALÇIN 

Londraya karşı yapı .. 
lan A lman hücumlan 

gevşedi 
--o---

Lond ra, 22 (a.a.) - İngiliz 
hava ve dahili emniyet ne-zaret
leı·i sabah tebliği: 

Mi ili Şefim izin 
lzmirlilere karŞı 

iltifatları 
Reisicurnhur, fuarın muvaffakıyeti 

üzerine izmir belediye reisine 
bir telgraf gönderdiler 

İzmir, 2~ (a.a.) - Milli Şefimiz Reisicum
hur ismet lnönU belediye reisi Behçet Uza 
aşa?jıdaki telgrafı göndermek sur etile iltifatta 
bulunmuşlardır . ~ ulgur hükumeti komşu

lıır . !arına karşı resmen dost 
~'ia aıyaaet takıb etmekte 
t.tı~ cylcrkm, Bulgar .matbu
dicı ll'ltitecavız ~·c .. 'tallrik e-
\ıe bazı y ·:-ı l • r ediyor. 
ini bunları ü kesil-

lı Yor. n 
tı~ "'il 

l1ığ. nı 1 . 

E\•,·elcc bildirilen \'e dün ak
şam gün batmadan nz evvel ba;)
lıyan Ye ngiltercnin cenub ~ar
kisiııe yaınlan hücum mühim ol-. 
mamıştır. Londra mıntaka.'illlm 
cenubu garbi ve civariyle, Kent 
ve Sussex kontlukl:ırında bazı 

mahallere bir 'kaç bomba atıl -
mı~tır. Hasar ebemmiyetsizclir. 
Zayiat olduğuna daiı de haber 
alınmamıı,tır. Dü nöğledcn son
ra avcı t.ayyarelcrimizin ikinci 
bir bomöardırnan tayyaresi da
ha düşürdükl(>ri ~imdi öğrenil
miştir. Dün avcı tayyarderimiz 
7..ayiata uğramamıştır. 

... 

Doktor Behçet Uz 

Fuardaki 
tebrik eder. 
ter dilerim, 

Belediye Reisi - lzmir -
muvaffakıyetinizden dolayı sızı 

Saym İzmirlilere refah ve saadet
ismet İNONO 

:.1lnlinı Vekilimiz Pund Ağnılı 

1 D~vlet tah· 
silatındaki 
inkişaf 

l'rıe~ i esı 

~!arı lluı 
in rı 

biJllı(' tiklerini 
~ır . ., • bir nok-

J...ondnı ınuharf~İ rıul~o i!e 
naklf'dildi 

Ne, york, 22 (a.a.) - Amcrik<ıhlar, 

lı aıılgaı · a t: Balkan· bu gece Londro uzerindc·ki hava 
~ .. muharebes ini rndyo ile dinlcmişll·r- ;.ondra üttrine yapılan bir g~ hücumunu gösteren temsili :resim 1 

~ <* \~ ·hi ki umumi dlr. tolumbia Broadc:ırting sistemi ---·----------
deı:ı y ~" tccavii?..ler Epikerinin Londradn bir binanın da- s· ı ·ı· G . ' 
(j~ kşk{\ bnh'l TUrklere mınd~n yapm:ı.ktn oldu~ radyo. rö- ır ngı iZ nazırı Afrıkada harb 1 

mcrkezının muazzam ha\ra dafi ba- -- -
{lirı ~'11 ~ ~ ~olayı bii~ portaıı 1$n:undn, fnglız hukumct _J 
ll'l~1 ar f1Uımiyesini d• k• M J • tnıak, u 37.Jları gayri ~yal:ınrun. ~~d ... Ui. bar;ıj ııtcf;l sa-, ıyor ı· ısır a sıya-

rıh surette ışıtılmıştir. • 
\>c l'l\u l' t Mk cserı addetmek Spiker ı;Phrin binaları uzcrinde bir ' A b h 
keb lr~ · hikıım har"· çok bayrakıar sııııanmnkta olduğunu " Hitler tarifesinde gecik- Sı U ran 
hilJrO"ı arşıaında tluıundub~muza bı ldinni 'e şöyle dcınistir: miştir . Her geçen hafta ia- ---o--
lluı~ eyıeın<>k i&tem<'yiz. BütUn (Sonu S Uncü aahif•de) 

b :ttJ~l'lıı yP..km komşularına ----====---- 1 tita teşebbUsUnUn muş- Dört nazır değişti. 
ta"'~ .. a~en Twı 1 kr 1 • kUl31!m art!rmaktadır .• , M h ı.: • • 
l'i'~en dost 111! lor beslemcie- zmı r e ı ısırın arue gırmesı 
l{jllı~~lemek de fazla olabilir. k J Londra,. 22 (a.a.) - Radyoda bir ihtimali kvvetleniyor 
~a.ıı..=111~ tefekkür hiirriyetinc ya a anan hiiııbroc bulur.an murahhas lordu '--<>----
}.' ~a h k \'e başı;ekıl muavini B. Attlee de-ı 
a\atbga aRkımız yo tur. C3SUSlar miştir ki: • 

!.'"'-a· U dtişmal'f '-'azılar Bulgar 'ıt tı J - Bütün cıhan gözlerini İngiltere 

~anı Utnumiyesındo esaslı \'e İzmir, 22 (a.a.) _ Casusluk muh11re~sine tevcih etmiştir. Her 
~'' . h bir cet ey anın jfadcsi 3cı·de şu sual sorulm<ık.tadır: cMuha-
I!. llnı kti suçundan dolayı yakalanarak ~J.:""d ı 'sab ederlerse onlar:ı rebc ne vaziyettedir?> Bundan sonra 
ı. .... ,, k 1 agı· r ceza mah kemesine tevdi e- · t ' b d b uir " . a rnamak da bizim için B . .Attlee mılli gayre ın aşın a u-

•azjt dilmiş bulunan Herman Engel- hınnnlardan biri olmak ve olan bi-
~ (' teşkil eder. Eğer bu man ile ~man Tokumlx-k ve tenleri bakkıle bilen bir adam sıfııU
tar erk· kaynağını 'hakiki Bul- Doğan Tuna evraklan ile birlik- le muvtıffakiyetde derin bir ltimat 
~~rı arı umumiyP.sindoo al- te askeri mahkemeye ve .:-ilmek I h 's~i bcsllyerek söz söyliyeceğini ili
'ıılU . harici bir nüfuzun mah- '\e «terek sözlerine ~ sureile devam 
.... lteleı· 

1 
• d 

1 
üzere müddeiumumiliğe yollan • etıııistir: 

.,,, ı .pn ara lakay ka - ı · 
tı:ı~ll \'°ntj(esi Bulgar hüku- _m_ı_ş_ıar_d_ır_. _ ____ -====l=====---(:;...S_o_nu_s_li_n_c_a_aa_y_f•_d_•_> 

~'-l bie de- t~ttüb cd "bilir. Fa
la" ~1~.l<rrafta ba düsman yazı
t:Qi~ d ıkçe genif.lliycrek devam 
~1,,ururkenJ ~ğer tarafta 
~ bj<' r~: dost geçinmek Jehin-

Lik maçları başladı 

Kahire, 22 (a.a.) - Reuter: 
İtalyanın Mısır araz.isini istiltısı 

bahsinde muhtelif fikirler bulunması 
sebebile, dün ak§c-ım, ansızın Knh ire
de bir kabine buhranı olmll$ ve Saa
drSt pnl'Usinin miıhim azasından dört 
nazır istila etıni§iir. 

Ali Mahir Pasanın riyasetindeki 
Saııdist partisi, Mı!'ırın derhal hnrb 
il8n etmesi taraftandır. 

İstila eden nazırlann yerine, kral 
emirnamesi ile dört yeni naza· nas
bedilmi§Ur. 

Sözüne itimat edilir br membadan 
öğrenldiğine göre, bugünkü vaziycti
Je kabine, müstacel kararlar almak 
lçin üzerinde tazyik icra edilmesini 
~emekte ve nihai kararı alma
dan evvel daha geniş inkişafları bek-

• lemck anusunda bulunmaktadır. 
İstifa cdc>n dört nazır, maliye na

Ri bb entro p Japon yada 
ayrıldı mem nu ni yet sizlik Roma dan 

~--------..;:..--~ 

Alman nazırı Duçe 
ile dün bir mülakat 

yaph 
-0--

Roma, 22 (a.a.) - Stefani bildiri
yor: 

Re1akaUndc Kont Ciano olarak 
gara gelmiş olan Von Ribbentrop 
Alınanyaya kendisini göturccek harb 
trenine bınmiştlr. B. Rlbbcntrop gar
da Macaristan ve Slovakya scfirlerilc 
A.lıllan bllyijk elçi i \•e bir çok 1t.ı 1-
yan §nhsi;veilcri tarafından selim -
lanmıştır. Tren, İtalyan ve Alman 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

vaziyeti 
tenkid 

Singapur 
Tokyoda 

ediliyor 
-0--

Tokyo, 22 (a.ıı.) - ıDon1ci ajoııı.
sınn göre, pn i!ikde lngillz ve Ame
rikan iı;birliği imkllnlarına ad de -
venın eden ı;nynl:ır Japon resmi ma
kamlarında buyuk endi~el<!r uyıındrı
nuştlr, Bu şayialar, Bu Hull, io.gillz 
büyük elçisi ve Avustr:ılyn sefirleri 
aı:ns nda ;yapı1;ın konu,;..'Tilıımroan 

<loğmuşhır. 
Asabi Shimbun ga1etesi, Singapur 

[Sonu 3 llncU uhifedo) 

iki Hovarda genç 
Osküdar çarşısında evli 

· kadını kaçırdılar 

bir 

Evvelki gün Üsküdarda çok 
dikkate değer bir kadın kaçırma 
vak' ası olmuş ve suçlular derhal 
yakalanarak Müddeiumumiliğe 

teslim edilmişlerdir. 
Hadise şudur: Ü~üdarda 

Solaksinan mahallesinde koca
sı ve dört çocuğu ile birlikte o
turan Neriman bir müddetten-

bcıi civar delikanlılarından 

Hayri ve Hüsnü tal'afmdan iz
aç edilmektedir. 

Her sokağa çıkbğında ka -
dının peşine takılan ve yılışan 

bu yapışkanlardan son derece 
çekingen kadıncağız sokağa 

yalnız başına çıkamaz olmuştur.

1 (S.nu 3 Uneü sayf•mızda) İrnect~!~ Bulgar sesinin yiik
~~l~ ıgı. göze çarparsa. bunun 
~(:~~ bır rnfı.nası olmak lazım 
'g~~ı düşünmemek climiz-

Fener B. Beşiktaşa mağlub 
oldu. Türkiye şampiyonlu
ğunu ·Demirspor kazandı 

%Jrı Nokr:l§İ paşa, münakalat nazırı =========================== 

~~nez. 
~ ltiğimiz bu neşriyat, 
ıı~ bi llul.gar efkarı umumiye
{:re;ra.tı c bır esaslı ve tesirli bir 
O!da b~ lekabill etmese bile bu 

f)lr.ı. ır tecavüz ve tahrik 
t l!l g~anı.ıası, hiç bır mukavc-
~ lı:ı ctu ~~den, uzun müddet de-

"'41' i gı takdirde bunun bir 
~cı~tı.ıı-cra etmemesine imkan 
~tıdc-·;~uhtelif Bulgar gazete
~ ıı~ Ut·klcr aleyhinde bu yol
~~ill ııe fYattan Bulgar vatanı 
~ tUrıu<l)'da hasıl olacaj;'lnı biz 
~ tıe k anlayamıyoruz. Bun
~~lıklaadar la:kaydi ve soğuk 
~~ bir karşılasak, nihayet 
: Ve kampanyanın maksad-
~C:re~a~esiz olamıyaca.hYfill dü-
~ ~ 1~b eden t.etlbirleri al

b· llı.ı.ıga l'Urı .~ürebiliriz. 
/" BUb{ hükumeti Türkiyede 
ı:~t-a e Ve emniyet.Sizlik u
:rılli f tak bizim) münasebet-
·<ı~ı. • erıa1~ ~ -
~ "' ıau "'.lmıya dogru sevket-
tıı ~ar ~orsa bugiin bir kısım 
~ ~leı.tt a~buahnuı takib ettiği 
h:~C!Ud e hır nıan:ı ve hikmet 
"'IQU olabilir Çün. kü b' . tii ... ~tı ge . • ızım 
~"<.lllıü,.... . ııış gönncrı1izc ve dü
't: i ·•ııze nı .. 
)· tiuaulll'. us~ekarlığımıza 
iltlll n.eu ız~ ~:ıgmen bu neşri

llii ~hun bu ı;ckil~te-
1>eyuı Cahid y ~)iN 

lSonu 8 uncü sahlfed• l 1 

[Son~ S UneU aahlfede] GENERAL KITLIK 
r-Harb-~ 

I V . ti Şeker yerine bal ve az 1 ye üzüm şekeri, otomobil 

Almanların yaptlk 
ları Uç mühim · 

askeri hata 
• 

Bir selleyi tecavüz eden bu 
günkü harb esnasında Al
manlar üç mühim askeri ha
ta işlemişlerdir. Telafi edilme 
si çok güç belki de imkansız 
olan bu hatalar yüzünden !n
gıltere büyük bir varta atlat
mış bulunmaktadır. 'I Bu hatalardan birinciı:;i ln-

'F.:n"r - Uesikt:.~ ::!~ç::l\ian hi:- l· .. ~·li:.:. giltereyi abluka etmek ve aç 
. • . bırakmak hülyasiyle göze al-

Düıı Fcncrb<ıhçc \ e Bcşıktaş siıı.1 - İ ~Wı;ara)' ıstııııoulspor m:ıçını mute - _ .. .. 
Jarında İ stanbul 940 - 4 ı futbol Jıg kıb t•eö ıı terbiyesi :ısbaşkanı Fer' - mış oldugu buyuk adedde 
moçların:ı b:ışlnııdı. duı tııratınd:ın geçen sene ikinci ki..- tahtelbahir kaybıdır. Gerek 

yerine el arabaları ve 
gençlere kısa pantolon 

SABAHTAN 

SABAHA 

Beşıktoş stadında: H.ıkem Feridu- mc şampiyonluğunu kazanan Be - istila edilen milletlerin ticaret. 
nun idnre cttıgi Topkapı - Beyoglu- yogluspor 938 -. 939 milli küme şaı ı -j filolarının ilhakı, gerek yeni 
spor maçı 4 _ 4 berabere, hakem pıyonu Galatas:ırny 939 - 940 t stnn- inşaat ve gerekse Amerika _ 
Sa minin idnrc etligi Altıntug - Hey- bul lig şampıyonu Beşiktaıı ve 937 -

General kıtlık ('.ğlenisor !. 

koz. ınoçı da 3 - o Altıntugun gali- 940 milli kume ~ampiyonu Fener- dan mübaya.a edilen ticaret 
biyetilc ncUcclcnmiştir. bahçe kaptanlarına merasimle böl- gemilerinin adedi, Almanların 

Fcnerbahçe stadında: 1 gc namına \'erilen kupalar tevzi edil- büyük fcdakflflıklnr ba.hası-
Hakcm R<'fik Osm:ınııı idarl"Slnde ınişUr. na yapmış oldtıklnı ı tahriba-

oynanan Vefa _ Süleymaııiye' maçı Haftanın en muhim maçı Bcşiktııııl tı katknt telafi ettiği gibi hi-
2 _ o Vcl:ının, h:ıkcm Ahmed Ade- Fener knr~ılaşm::ısı idi. Saat 5 de 
min idare cttigi Gal:ıtnsaray - istıın- her lki tnkım da tarald.:ırlarının ol- maye sistemiyle hareket eden 
bUlspor mnçı da 8 - O Gnlntıısarayın 

1 

kı ~lan arasında sahaya çıktılar. gemi kafilelerine denizaltı ge-
galibiyeülc bitti. Hakem Şazi 'l'ezcan. l Son!J 3 üncü sahifede) 

Fencrb:ılıçc s\ndınd.:ı yopıl::m G<l-
1 

' iSonu 2 ncl sahifede] 

M
iller, lııgilt~teyi yalan, 

ılola.n, propaganda gıbi 1 

bazı gencr.ı.Jlerin ida r~ ettiğini 
söylemişti. Hu iddia d(Jğru veya 
yalan .. Fakat muhakkak olan ;;;u 
ki bugün bütün Avrupayı eline 
alan generalin ismi kıtlıktır. ! 
Baltık dc.rıiziııden Akdenizc ka- l 
dar biltüıı Avrupada insanlar 1 

havayı bile rahat ve istedikleri , 
kadar alanııyorltır : 11,ide bir sı
ğınaklara tıkılmak mecburiye
ti yüzünden. 

Her şey vesikaya tabidir ve 
vesika iasana doynl!ağını de
ğil, açlıktan ölmiye<·eği kadarı

nı t emiu cdıyor. Holla.ndn gitiı ı 

[Sonu 2 nei sahifede) 1 

---o--

Bir sene zarfında 

400 milyon lira 
tnhsil edildi 

Aldığımız. malfunata g\.~re 31 
mayısta biten 1939 mali senen 
tahsilatı 400 milyon lirayı bul
muştur. Bunun 112 milyon füa
sı fevkaaaoe varidattan 17 mil
yon lirası da nn.zım varidattan 
temin cıclilmiştir. 
Cfünhurıyet maliyesinin ilk 

defa vasıl ohluğu bu büyt\k ra
kamın, bir sene evvelki tahsil:.t 
rakomiyle mukayesesi, 1939 ma
li yılında takriben 60 mılyon li
raya yakın bir artış olduğunu 
göstermektedir. Fakat bu artJ
§ln 53 milyon lirası fevkalade 
varidat.tan oldu!İu kin doğru -

(8onu ~ UncU sayfada) 

Selanik Fuarı 
açıldı 
---0--

Fuara Türkiye de 
iştirak etmektedir 

--o-

Alin:ı, 22 (a.a.) - Atina ~j.1ıısı 

bildiriyor: 
On beşinci beynelmilel fmır \ esi

l esile Seltınikte biı.,.ı.:k mPr.ıı;.ım ya
pılmış ve merosimde m ... t buat ve lLı
rizm nezareti ınustc~rı ll. Nicolon
d is, Mokcdonyn valisi B. Kirimıs. 

rt"'ıni makamlar ınuıncssillcri, kon
soloslar, Yugosla\ ya ticaret naı.ırı 

B . Andercs, Bclgrnd beynelmilel 1ua
r ı müdurü ve ru.ır:l ıştirak «lt:n 
Türkiye, Almnnyo, Bulgaristan 'il e 
Yugo~l:ıvy:ı heyetlcn h:ızır bulun -
muşlardır. 

Yapılan yardınıdı.ı ıı dol.ıyı knıla \ e 
milli hükumete mlnnettarlıgını bil
diren fuar reisi B Tsit inııı nutk un
dan sonra B. Nicolondis radyoda bir 
ııutuk süylcmıştır. 

Müteakıben Makedonya \'alisi Kı
-~ de bir nutuk oyliyerek bu sene 
yeni daimi tesisatı bulunan fuarın a
çıldığmı bildirmiş{ır. Yapılan dint 
ayinden sonra nanl'lar J'<'Snti §ahsı
yctıer :f\ınrn iştirak «len dort y u -
boncı ele\ Jete- md p:ıı.•<1·.oıılar.1 geı.ıniş

ler ve arkasından fJJar kapıl:ırı hal
kn nçılmıştır. Halk kütle hnl indr. fon 
r a girmiş Yunan ve yub:ıncı d;:ıimi tc 
Risatıarı hakkında'tl ı;c\ ıı ~ınl horo -
ı·eUe izh ar ctmiştır. Fu. ı:d:ı bir öğle 
ziyafeti 'erılm:.ur. Yunanistaııın 

muhtelif noktalarından \:C kom§u ya 
bancı mcınlekctkrdcn bir çok ziya 
rt-tçiler gelmiııtir. 

Bir vapurun dü
meni koptu 

l<~vvelki gece Boğazda 22 se
ferini yaparak İstaıı lı ıı la döne
cek olan Şirketi Hayriyt!nin 58 
numaralı vapuru Aıııavutkciyü 
önünde dümen zindı i koparak 
yoluna devam e<leııwmiş ve Bo
ğazdan gelen 66 nuın.anılı vapu
run yedeğine alınarak Arnavut
k•iyü islrnh~iııe b ığlanmıştlr. 
Yolculal' bu \·apı1ra aktamıs. 
edilerek sef e.r bu SUTctlc yapıl
mıştır. 
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ve 
1
( şehir 
Ayakkabı fiyat

ları neden 
artıyor? 

• "\ SABAHTAN SABAHA 

aw...------=----,--r•....,,J GENERAL KITLIK Bugünün Maarif 
--Meseleleri--

:roKuY_ucu--::;)1 Demirciler Avru-
oıvoR~I b. h ·ı 

Maarif Vekaletinin paya ır eye 
nazarı dikkatine gönderiyorlar 

Bu sene Maarif Vekll.leti 1iR.1er1a -========:=:=:=...., 
orta Okulfarda meziml;ret imtihaııla-
n usullenru de!iştirdi. Orta okullar
dan liseye ' e llieden ünivus.illeJıe 
geçmek isteyenler için aynca bin!r 
devlet ilhanı ılive etti. 

Yazan: 

Muallim 
Halid Vaşaroğlu 

Otuz yı?dır hocalık ediyonım. Şim
diye kadar Ust uste beş sene dcvamh 
bir surette umuml prognıımn taJdb 
edildigUıi gôrmedim. Her program ve 
her kitap degismesi bir sarsmlı Pi>- -~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~;;;;;;;;;~~~_. 
tığı gıb. sistemlenn değişmesi de to
cukbnmız için bir IclMtet teskil 
edip durmu -tur. 

Ib ene, ı:e~n ve evvelki senden: 
nisbet e r ndıman daha azdll'; çünkü 
geçemı~m talebe daha çoktut. }'akat 
bu had çocuklarımız bu seneye 
kacbr d~ tok çalışıyorlardı. hal
lıukı bu ene daha az t':llış\ılar de
mek değildir. Çocuk, ayni çocuktur. 
Hoca ayru hccadır; sadece imUhm 
sistemı değişmiştir. 

Her rn ılabın kendine göre kw
b:ınları oldugu gıb! bu yeni sistemin 
de bu Se'De magdurlan ve kurbanbn 
olrr:u tur~ Hiç ~phesiz gelecek sc.-ıe 
bunların miltdarı azalacak, ve şayet 
çok dc~'tı Ma:mf Vekilim.izle bera
ber hıt azsa beş sene bu sistemi 
intizaın 'il ciddiyeUe takib imkir.ı tı;ı 
sıl olu a beş sene sonra alacağımı.7. 
randım bu seneladcki noksaolan 
lazl:ı ile teli!ı edecektir. 

iml h r, meseleleri hakkında fi
k!.dcr b raz sonra söyliyeccğün. 

Y ıln bu :ıda c\lldları sınıfta l..""aldı
ğı için pek haklı olarak yürekleri 
ynnık «Uk \'clilcri adına bir kaç 
söz •) lc>mck isterim. 

D ha ıl" C'lemclcrde riyaziye der
sınden ~oc.ıltlara kftapl:ırında olın:;ı

yan blr b:;his soruldu. Yüzde doks:ı:ı 
beş ÇOC'-1> bunu yapamadılar, ~in sa
kat nok~ı anla~lınca k" f:ıdlar yc
ruden ktkık edildi, \ie çocuklara şöy
le böyle btrer numara verilerek i~ 

örtbas edıldi. lşte bu sahnenin son 
perdC5l de binlerce talebenin devlet 
imtihanında muvaffak olamaması ik 
netkclcudi. Demek ki sual sonna:.ını 
bilmiyoruz. 

Gcrı;ı &S:l t'el!ıkcti riyaziye dersleri 
teşkil clmeıtte ise de bir ~k mek -
tE"plerde l ~in Uıbüycdcn de ayni 

r. d.klarını işitiyoruz. 
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cayı da şaı;u1b. yeniden calı.il yaptı. 
Sonra sekiz oıı sene içerisinde Fran
sız. Jngiliz ve Alınan programlan 
birihlrlerine kn.rıştmlar.ık ~Inglliz
ce bilmiyene ingilizce kitaplan, nl
m:ınca bilmiyene de almanca kitap
ları tercüme ettirilerek ~ü 
~erler ortaya konuldu. Bu.o.un için 
mesela almanca veya l.ngilizce bilen 
fakat o dersi hiç nllikası olmayan 
her hangi bir uıt riyaziye kita
bını husust olar~k tercüme edip bu 
eserin yazılması kendisine havale celi 
len dostuna veriyor. o da bilmedi i 
almanca veya ingi..llıre ıstılahlan 

her zaman yanlış olarak kitapda tek
rarlıyor. 

tştc çoculdumuzıı okubıW::ta ol
duı,'U:nuz riyaziye ·ve fen kitabların
dan çogu bu suretle bım.rl:ınmıştır. 

Tarih kitnpları da bo.şka bir man
zara gösterir. 

Evvela kocaman bir kit:ıp yapıl
m~. bu kitaptan bazı satırlar ntıla
nıt orta mektep kitabi, ondan 
da bazı s;ıtırJ.ar çıkarttbnık ilk mek
tep tarihi me:rd;ma gctiriJmiştir. Bu 
kitab1arı yazaıılnnn hiç bir günahı 
yoktur, ne emir :ılmı!ilarsa onu yap
mljlardır. Bu Adeta sığır etini yi
yemiyen süt çocuğuna bunun suyunu 
çıkartıp içinncğe benzer. Bugünklı 

200 sayfa tutan ilk okul tarih kJtab
lan, tadil ve ısl!ıh edilerek biraz ila
velerle ort.:ı. mektebe, orta mpktep
lcr de ayni şeroit d;ıhllirıd• liselere 
alınırsa en doğm bir hareket yapıl
mış olacaktır. 

1lk mektepler için elli tıltauş say
fadan faz.la bir tarih kitabına ne lu
zum, ne de bo.cda.n !az.lpsuu ı;oçuk
lıınn anlamasına imkdn vardır. 

ı .1 uç ene evvcl Alman 
ru takıb etmek SC'lclasile 

işte kitablaruruz bu haldedir. Yu
ıwogr klırıdan aşağıya, acele olmamak ~r
fink ve lom:ya ldt:ıplıırı almancadan tile bunları elden geçinndc, liimdiye 
tcrcilin e ld!gi sırada cb binlerce kadar tetkik edenlerin haricinde kn-
1;ocuk r'ta k:ılm~. ortalık al.lak lan genç ve tanınmıs muallimlere 
bull,ıt~ tu. Demek ki orb~ tetkik etUrdikten sonra blr defa da 
bır lif!Y vı:tr!.. 1ısan filimlerine ve pedacoklara oku-

Srtd"l:'P bu h3kikatlere yaluncfan tarak kitapları basmak lizım.dır. Böy 
vAkı t obın ve otuz yılın yfilı:unü o- lece hazırlanan k:i,taplan üçer sene, 
rnıW:ı..,nda ve k:ı.ü ında t::ışıyan bir muddetle tlctfl. hiç olmazsa altı sene 
ınu:ıll :"l ufııtile degil ayni mmanda yani orta ve ~e i~r de-Ca devir 
hır çocu . o:ıtıası ııı!tıtile de ışin bo- yaparak tecrübe etmek inıkiruiıı ver 
zuk ııoktul'.ırmı :;ü..-riiyonmı. t'nkat mcı.:, fakııt muııllimlcrin her sene 
GU dakı ada muztnrib babalann dil- yazd.ıkfara mütaleafarı hasır altı ct
şundufıu gıbi yeni bir manena ile mlyeek ve dıcmmi.yeUe ~z ünuı;ıde 
bu imtih:;nl:ı n lkU.'IlM bırabrak tukınık ufak tcfelt noksaıılan her 
çocukları m:ıva!f~k olmus s:ıym:ık bası.c:da taıohı"hdes:ı geri durınomalı
tarnfdan değilim. Çunki.ı asıl anan? dır. 

o zamııh olur ve artık maarifi ıslah Bu radikal hareket bütün kitap
elmek imkaw da kalmaz. Buı,tünkü lar için birden ve ;ı_yni zam.anda ya-
gadre uı.rr çocukları yeni bir sis- pılma1ıd.ır. 
temin kurbanları saymak ve onlara Bu arada Maatl! Vekaletinin (c<>e
acımaktan başkn yapacak ~ rafya ve bazı cdebiynt kit:ı.pbn ha
yoktur. Yamu kendine güvenen ve riç olmak üz.ere) devlet~ bü
hallettigi meselelerin kendisine ka- tün okul"kitaplannı clcldcn ne!ls bir 
zanmak hakkını bahşettiğine kani o- surette b:ıs:ırak ~k ucuz bir fiyntlD 
lan taleb'"'yi kanun himayesi nlb.na sntmakt.n oldu.,~ ~t etmek fs
almıştır. lyi yazdığını iddia eden bir terim. Bir çocuk babası sıfatifo bu 
talebenın imtihan evrakını yeni bir bakımdan vekaleti tebrik ve teşck
komisyon bıtnraf bir hisle tetkik ve kür borçdur. 
kana tıni izhar eder. Bu komisyon Kitab ve program lşı"ne kısaca göz 
biraz da talebe lehine hareket etmiş attıktan sonr:ı muallim meselesine 
ol~ blle hiç de ayıplannuız. fakat pamuığımızı basacağız. 
buti.ın bır imtihanını hükümsüz say-
mak mnanf için bir leke olur. Şiındı Gerek eskiler, gerek yeni yetişen 

gençler arasında bugün de, y:ırın da 
ışin a ıl ınce noktasına gcçcceğız: 

Bu kabahat ao:ıba kimde? vücudlcrilc iftihar edeceğimiz tok 
müstesna hocalarımız olduğunu itiraf 

Dunyanın her tarafında bütün ta
etmezsek nankörlük ctmlj oluruz. 

lebenın evmediği dersi riyaziye, en 

~ 

bir k:ıç ~e ttkarma!a m vattak MOrakabe komisyonu Bir o?ru~,ıf'um:.rt: yazıyor: 
olmuştur. Bu büyük bışaıı tebcile bunlara da nark "&n GazıosmanılJ.şa son 
layıktır. Ancak mektcb açmak, tale- k k sınıf talebele..rindenim. Ve bü-
be bulmak rıiJa:ı,ycl para:ra. l:e uğ- oyaca mı 
rnşma!a beth ol:m IQ'lCnl.i.r. Fak:ıt yük bir haksızlığa uğramış 
muallim yetiştirmek bOyJ.e değildir. Son z::mıanlllrda ayakkabı !iyatla- bulunuyorum. Geçen eleme 
Zıımanl.a olm:a.k. bir i:ıdif. Nitekim rınd.:ı btr tereffü görülmekte ve bu 1 imtihanlarında riyaziyeden 
henüz ürı ta!ııbesl olın veya günden güne de :ı.iyııdclcşmcktcdır. 1 muvaffak olamıyarn.k eylül 
liseyi bitirdiktcı:l soara. tahsilini de- .Ayak.tcıbıcılara soruldukı;a bhtün de\Te.Sine kııldım. Sorulan su
vnm ettiımcmiş bulunan bir çok ayakkabt ~in ve dikiş uc-
gençler zaruri olacak ve yardımcı rc1leriaia arttığım: ileri &ürmekte ve allere doğru cevab vererek 
muallim ~tatile mer..'"teplıere getirildi. kcadileriıü hııklı çıkarmaktadırlar. kazandığımı umuyordum. Fa
Bunlarw arasında ("Ok: değerlileri Buııdn ınr kaç giln evvel sekizincı kat bugün imtihan neticeleri· 
vardır. Fakat umumi,yetlc raııdunanı asliye ceza m:ıhkemcsinde dikim lh- ni öğrcnmeğe gittiğim za
yıırıya irwfinad: i~ ııa k~t tilı:ıVı ppm:ıkla suclıı iıç dikicinin maıı inkisarı hayale uğradım. 
kafi bir sebebtir. Maarif Vek.lileti bcr:ıet etmeleri ayakkabı işçi.ter bir-
yüksek rııı.Wlim ıaekt.ebi ve mual- l.iği ile ar.ıkJrabıctlnr cemiyeti ar::ı- Muavin bey riyo.ziyed~n iki 
llm ıucldeblaüıf geniş;Ieterck hakiki sıodaki eski bir rekabet ,.e zıddiyeti alarak knldığınıı söyledi. Fa
mu llim kadrosunu elde edinceye bülii.n biltfinı arttırnUş olması da a- kat ben riyaziyeden muhak • 
kadar bu aıksakhk devmıl edec:Utir. y:lkkal:ıı fi,y:ıtl:ı.rmm üzerinde tok kak olarak geçtiğimi umuyor
Bu husw;da ftkilcti ma:wr görmek m~ir- olduğu: alikadarlar tarafırı- d um. 
kab etliği kadar ı:elecek seneler için dan tab.min edilmektedir. 
tedbir alınasım beklcmdt de h:ık- ~rın böyle bir m:ılze- Çünkü verdiğim cevablan, 
kımızdır. me ~ ıı.rtm:mm one sürmeleri başka arkada.~larla karşıla.5-

Çocuklar, bazı hocaların adını sı- yersiz olmakla. beraber cidden bu tırdığım vakit hepm harfi 
ürcı ve zalim koyarak ~ bir flyaü:ır üzt'rlnd de h:ıyli tere.cm harfine doğru çıkıyordu. Ta
korku duyu:yorbr. Onların mruıevı- görülmektedir. Meselıi Avrupa sicim- bü ben bu kararı yerinde bul
yatı üzerinde bu tesiri yapan hoca- Jeti 5 kartl$dan 30 kuruşa, çM 25 

k mıyarak. müdüre çıktım. Ki.-i&ra pedagc:tjiıım kablannı krat- kuruşdan 125 kı:ınışa, vidala 55 u-
lamak ve bir hDc:arun ayni•z:ımanıda ruşfaa 140 kurUşa., kösele 150 ku- ğıtlanmı çıkarttım ve yanım
şclkatli bir baha rolünü de ynp:ıc:ı- ruşlan. 375 kuruşa Y4ksclmiştir. Fn- da bulunan arkadaşlarla. tet
t;ını bildirmek yine Ma.ınr Vck!ık- kat bit- ayakkabı üzerine düşen bu kik ettik. Hepsi doğruydu. 
tinin cir düsturu Oimalıdrr. mikdaı" :ıy;ıkbbt uzerinde bugunkü Müdür bey de bunda bir 
Şnndi sözümiirli binı:r d;ı talebeye kadar mfu bfr fiyat artımını icab 

!;evircceğiz. Evet. kitaplar kusurlu, ettiremez;. Bu cihet fiyat mürak:ıbe yruılı.şlık olduğunu söyledi. 
mctodlar sak sık değişiyor, bunl;ır komisyonunca d:ı dikkate nlınmış ve Fakat bu yanlışlığı düzelt
Uılebe ale,iıine birer biıdisedir. Fa- tet.kikJerc b:ııJiammştır. Yakında a- menin kendi salahiyeti hari
kat acaba çocukbnmızın hiç ıni ka- yak.kabı fiyat'bı:ına da bir narh ko- cinde olduğunu söyledi. Si.7.-
bahııU yok? eI kabahatin bü- nacağı kuvveile tahmin olunmaktn-

den ricam Maarif Vekilimizin yuk bir kısmı da doğrudan doğruya dır. 
çocuklanmw'bdır. -------------- nazan dikkatini bu gibi hak-

Biz.im ~. ohn:ıyan . ve ~ YURDDA SABAH 1 sızlıklar üzerine çekmektir. ,. 
binaenalCJ'h bizi cvımuden ve kita- 1 1 
bımızdan ayımı.ıy:ın bir ~k eğlen- • ™' 1 ADLIY EDE 1 
ceıer ne yazık ki bugün çocukları- Edırne mebuslarmm 
mızın yak.asıı1:ı sanhn.ıştır. Çocuklar tetkikleri 

F..dirne, (Hususi) - Dün şehrimize 
ge~ obn mebusbnmızdan B. Os
man Şahiılbaş ITe Fuad Balkan bu 
sab:ıh Uzunköprü, Meriç, Kcsan ve 
1psala kaz:ılıırın:l gitmişlerdir. 
Mebuslanmız kııutlarda halk ve 

zürraın ihtiyar;lannı dinlemektcdiı:-

kr. 

Tamir edilen tarihi 
bir çeşme 

Karısını sopa ile yarafı
yan. koca 

Anadolukavağınd.:ı. oturan 
Mehmcu karısı ile bir kavga ne· 

ticesin<le sopa ile dövmek ve ha· 

şım yaralamak iddiası ile karı

sının !'jikii.ycti üzerine yakalan • 

mış ve tahkikata ba~lanmıştır. 

Yapılan İthal3t teşeb· 
büsl9ri çok iyi netice 

verdi 
-0-

A\'nlp:i meınlekcUerinden demir 
almak üzcı·c demir birliği azaların 

dan ıni.irekk~b bir heyet dün AVl'u 
paya hareket ctmişlcrdır. 

Demir ithatat tacirlerinin daha 
evvel yaptık.lan tey!bbüslcr çok müş 
mir nct.ccler venni.l ve Jsveçdcn iıç 

1 
'lragon ~·I\ i \ c •. t r. .lı ctirtilerck 125 
l:urıışa kad:ı.r lırlar.n~ olan çİ\ i !iyut 
üzer:nd~ m~ us d recede müessir 
olmuştur. Bır h rt.:ı.yn kadar <in daha 
beş vagon ~e!~!ı.e göre ı;;lvi ve 
~l fiyatlarının du~~ tahmin e
dilmektcdır. 

Aynca ;ı.ine ith:ılat~ıl;mn t~bbü 
sü ile Çekoslo\"llkyad:ın kırk beş bin 
lira dcg-.>rinde ziranl mak!.neleri ge 
tirtiJ.mlş \C yeniden demir m:ılzcmc 
celbi için teşebbüse girlşiL'lliş:ı:r. 

Bu hususl:ınr. temini de dah:ı etraflı 
blr tetkike isünad ettirecek. olan de 
mirciler birliğinın A \"nıpa seyahatine 
ayırdığı heyete h;ıvale edilmiştir 

Bunlar Rumanya, Yugoslavya, Çekos 
lornkya \'C Macaristana gidecekler 
oralardaki demir sanayicileri ile tc 
mas ve müzakerelerde bulunacak 
brdır. isvcçten çok kolaylık mal 
celbi. nıumkun olımıkla beraber ya 
kınlığı luısebile Yugoslavya ve Mnc:ı 
ristandan d<1 nyni ve belki daha bü ! yuk bfr kol:.ıylıkla demir tedarik e

l dilebilc~egi {ımıd ol\!ıunaktadır. 

1 

1 POLISDE 
Domates ile gözünU 

yarala mı~ 
Üskiidarda İhsaniye mahal 

JeS'ınde oturan Mehpare kocası 
ile yolda giderlerken bir alış ve 
riş sırasında Raif ismindeki sa 
tıcı ile kavgaya tutuşmuşlardır 
Raif hiddetle yanındaki doma 
teslertlcn alarak Mehpare ile 
kocasının üzerine ntmağa baş 
lamış ve Mehpareyi gözünden 
yat-alanuı:;tır. Su~lu yakalan 
mış tahkikata başlanmıştır. 

laübali, baz.an da-s:ıygısız olmuşlar
dır. Zamau. :uman ortlya :ıtıl:m i.mi
~ tsızlık iddialan tamamen boş de
ğildir. Gece ve güodm ağ;ıın;ı k:r 
da t' dolu cılaı:ı sinema 'bruı c:ı k:ıl:ı-' 
balık m~ mektep çocukl.:ın

dır. Danslt taYbrın. pastah:ınelcriı:ı 
en dcvamh ~ ~ine hwililr
dır, Her hafta sjJOl" sah:Uarmm se
yirci tribünlrrini bunlar doldurur ve 
bu suretle çalısmak iı;in m:ıalesef 
ya hiç zaı:zwWın kalmaz> yahud pclı: 
az zaman tıalaıbr. 

Mnari! Vekilctinin geten sene 
tatbike b~ ve bUea bilıniyen 
bir çok kimr:scledn itiraza. kalkıştığı 
sabah erken derse başlamak ve öğle 
den sonra talebeye derslerini haı.ır
lat.mak meselesi cak }'erinde ve is:ı
betli bir harekettir. Şu ş:ırlla ki 
çocuklar keneli sınıflarında başı boş 
bıro.l:ılııMk de&il. yirmi yedi sene 
evvel Robcrt Kolejde hocalık yaptı
ğım uman gördüğüm gibi büyük bir 
salonda v~ · .- bir muaılimn 
ııezareti altıı:ada çıt ~ dcrs-

ıan~:~s~~~ekiEd:::la~ ~= ,_gı·hı·rıı· tabanca'· ~ 
zara namilc anıl:ın mevkideki ıncş- 1' 
hur ve tan"bl çeşmenin barabiycti 1 • 1 

lerlle me:ızu} l'!rtile. 

bur.:ı.daıı gcçen.lı?re bir iç sızısı veri- A k d .. , .. 1 f h d • d f 0 

yordu. Şehrimizin hamiyetli tüccar- r a aş 1n1 o um e e 1 e m 1 ş 
laruı.d.aıı B. Kadri .Kara mühimce b d 

• bir peza sadederek çeşmeyi yeniden a mm a fa a n c as 1 sayesi n e 
ve eski lieklinde olarak tamir ettir-

miştir. cezadan kurtuldu ? 
Şose üzerinde gelip geçenlerin mu-

him bir ihtiyacını µrşılnrnııı olan bu I 
çeşmenlıı tmı:ıiri: ve su akıtılması hu
susunda gösterdiği h:ıntlyef.ten dol:ıyı 
B. Kadri Karaya Edırnemı"z şükran 
ve minnet hisleri beslemektedir. 

Sözüm bdki wadı, iakat söylemek ============= 

Dün nöbetçi müddeiumumili
ğine "ölümle te!ıdid ve tabanca 
çekmek,, gibi nğır Stı\;lar:ı isti
nad eden ve cid<icn merakı mu
cib ehemmiyetli bir cürmü 
mcşhud zabtı ile şahidli isbatlı 
bir alay şahsiyet dolmuştu. 

Esad ayrıldıktan sonra he
men karakola koşan Hüsamed
din vak":ıyı olduğu gibi anlat
mış, derhal peşine ''erilen me· 
murl:ırla birlıkte dükkana ge· 
lerek gizlenmi~lcr, &;adı bck
lemeğc baslmnışlnrdır. Söz ve
rilen saatte Esad gelmiş, IIü-

istediklerimin çogunu söyrıyemcdim. 
Oııları ve bilh2ssa ıstılih ve iınU 
meselelerini~ bir güne bJraka-. 
cağım. 

Burada işaret etmek med.iğim bir 
nokta da orla ve liseüa birinci ve 
ikinci sını!larmda eski üntilııın usu
lunün :reni bir ekilde iadesi lüzu
mudur. Bu iti sene zanım:b çocuğu 
kannııt notu adı altında bGşı boş bı
r::ıktıklan sonra üçüncü sene nihaye
tinde seksen ~id imtihanla zihin
lerini allalı:: bullak etmek doğru ol
masa gerektir. 

Derin bir sevgi ve ı;aygı ne bağlı 
olduğum değerli 1faarlf Vekilimiz
den en büyük :muvafiakye!tleri bek
lemek hususundaki rtimadımd:ın mü
tevcllld b1r gunır duyduğum~ snk
lamıyar:ık sözü nihayet. veriyorum. 

lendi. 
% inci haltaym F~o canlı ve serf 
bir ~ bttnberlik için Beşikt.ıs 
kalesine y:ıpbğıı akm.Uır Beşiktaşın 

enerfık m.ildafaasıı ~-ısında kırılı-
yordu. 

Bu arad:ıı acı Refıfiden .ıldığı gü
zel bir pa:ıı fr:ıvacl:m nvut atarak mu 
hakkak bir gttl Ja::!çırdı. 
Be,ikbş aleyhiııe \:erilen FikreUn 

çektiği firikik.ten pas alarak 

Nac:i guzcl bir -ue Fenel"OOhı;cnin 'ı 
beraberlik sayısım yaptı. Bu golden 
ı;onra her iki takım d:ı seri nkınlarln 
gıılibiyet için yeıtdıgerlcrlnin kalesi
ne tehlikeli Anlar geçirttiler. 

nk tahkikata göre davacı 

Küçükpazarda lpçiler cadde
sinde Sepetçi İnebolulu Hüs..-ı
medciin Öztürk ve suı~hı da ge
ne Küçükpazarda Üçmihraph 
cami sokab'lnda sepelçilik eden 
İnebolulu Esaddı. 

İddiaya ııazaraı~ Esad ev
velki akşam saat 7,30 radılcle
rinde Hü.sameddinin dükkanı· 
na pür hiddetle gioniş ve ala· 
cağı parayı istemiştir 

- Sen benim iki buçuk li
rayı verecek misin, vcrmiyc • 

samecHjnden parayı istemiş, o 
dn. bulamadığını söyleyince, 
gene tabancaya asılmıştır. Fa
kat i§te bu sırada gi~denen Şa
hidler meyJ~na çıkınca cürmü 
meşhudun bütün İl'abları da 
tam olmuştur. Oradan karako· 
la gid!lmiş zabıtb.r tutulmuş, 

sabah olmuş YI! dün de müddei
umumiliğe gelinmiştir. 

Fakat bir hakikattir ki Turkiye Cu:n 
az sc\dıg.ı hoca da bu dersin mu- huriyeti on beş yıl içinde mckteb \"e Muallim 
allimidr. Hakikaten her zamo.n ve • Ah__.. n-t!.Jı y~~...,.;;ın 

Fikretin yere yatarak ka!a ile Be
fiiktaş _kalesine nttı •ı topu Mehmcd 
Ali güzel bir pionJetle kurtardı. Bu 
tehlikeyi atlatan Be:iiktaşlılar teh
likeli bir akmı da Beşiktaşlı Hakkı
nın knfasilc :ıvuda gitti. 

cek misin?. 
- Vereceğim tabii, fakat 

Nöbetçi rnüddccmumisi zn. 
bıt!:ırı okuduktan ~.o:ıra !tuçlu· 
ya sordu ,·e suçlu büfün bunla
rı olduğu gibi anlatm!Ş, f:ılmt 

tabanca. taşımadığını ve böyle 
bir acleti olmadığını söylemi!'j -
tir. 

talebe sayısını saltaıınt devrindekinin IMQI AUUJU -::c-- -& 

her yerde riyaziye dersleri demirden ============================= 
leblebidır. Başka milletler kendi 
çocukla run revlyesine ve menlle
ketlerimn ihtiyacına uygun olmak 
üzere rıyaziyc programlannı tadil 
etmi lerdır. 

Bizır.ı memlekete gcllııce; 'bir kere 
yeni ıstıldh fcl~keli talebeyi de ho· 

r . .., 

Yeni Sabah 
ABONE BEDEIJ 

:Tlrklyı ilen.atı 

HNELIK 1400 Krt- l700 Kl'f. 

1 AYLIK 7IO • 1460 • • AYLIK 400 • uo • , AYLIK 150 • 100 • 
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5.48 12.06 15.31. Vasati 
ılJctam Y•taı lınuk 

12.00 l.31 10.09 Ezani 
18.06 19.89 4.09 Vııutı 

1 

SPOR.· 

L.ik maçları başladı ______ _.,. ..... ~~~-~-
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

Takımlar: Beşiktaş. 

Mehmed Ali 
Yavuz 

Huscyln Halil 

1brahim 
Rifat 

Şeref Tarık Şakir Hakkı Memduh 
Fenerbahçc: 

Lebib 
Ömer 

Kilı;ük Fikret 

Cihad 
Muzaf!er 

Esad Fikret 
Basri Ya~ Nncl 
Rcbil 

Parayı Fenerbahçclilcr kazandı. 
910 - 941 Ug maçlarmın !>aşlaması 

şerefine ilk vuruşu es.ki milli takım 
kap anı Zeki yaptı. İlk hanıledc de
rin }la!l;ıd.a Beşiktaş kalesine kadar 
gelen Fener muhacimlcr1nin akınını 

• Bcşıd.ıış bek hatbndn kesU. Ve b ınu 
l.Jeşiktalilılıırm kısa ve sert paslarla 
yaptığı mukabil akın takib cttl. 

Fener kalesine kadar sokulan Bc
t;ik~5lılar topu a\'Uda atarak mu
hakkak bir gol :fırsatı kaçırdılar. 

Her iki takımın tehlikeli bir Iki a
kınından SOD.."'3 oyun mütev;ızin bir 
şekil aldı. Oyun bu ~ekild devam 
ederken Fenerli küçük Fikret topu 
çok seri sürerek. G metre kadar Bc
~k laş kalesine yaklaşmasına rağmen 
topu avuta atar.ık mubakknk bir 
golil kaçırdı. Du tehlikeyi atlatan 
Beşiktaşlılar )t1sa p:ısJarla Fener kD
lcs ne kadar indirdiler. Ve ŞerP.lin 

derin bir pasından fsfilade eden Hak 
kı sıkı bir ~ ~ ilk golü
nü atlı. 

Bu gol Fenerlileri canlandırdı. Be
raberlik için ~ikta:i klllesini bir 
hayli sıkıştırdılar. 

:r:ıtnt netice lemin etmediler ve 
bj-incl hnrtaym bu ı;ekilde nihayet-[ 

K~lı seri sık?Ştırm:ılar devrun 
ederken oyunı.m bitmcsiru! 5 dakika 
kala Beşiktaşlı: Memduh Şerclden 
aldığı pası guzet bir şiltle Bcşiktaşlı
l:ıra ikincf golü kazandırdı. Ve oyun 
bu suretle 2 - 1 Beşil:t:ışın gatıbiyc
tilc neticelendi. 

şimdi yok .. 
Diyen davacıya Esad dc:-h:ı.l 

pantolonundan bc!:nc Ecktt:j;u 
kınsız tabancasını çekmiş ve: 

- Ya şimdi verimin, yclıııd 

kürek mOsabakaları seni yerim.. Anlıyor musun?. 
Ben bu gece paramı isterim. 

l>ün saat 12 de İstanbul muknvc- diye çı!nşmıştır. Hüsamcd-
met kürek şampiyon:ı ı lzınitli ku
rekçilerin \ e istanbulun Galat.:ı a- din tabarıe:ayı görünce kork -
rııy, Güneş B ykoz, Ft:nerbahr;c, A- muş ve Esadın da halinde hid· 
nadolu ekiplerinin i,-ı.tir:ıkile 4 tek det ve qiddet gördüğünden İ§İ 
sitile.iklcr :u·asıncb yapılmıştır. Bey- tatlıya bağlamak istemiştir. 

koz.la Moda arasınd.:ı ol..ın bu yarış- _ Şakayı bır:ık can11D ! Bu-
larda Gal.:ı.t.ıı :n-:ıv 933 deki Beykoza lursam belki veririm. 
nld 1.3G sa .. t ol .. n rc ... oru 1.22 saate 
indirecek blrlncı, zco metre farkla - Hayır fjaka. filan anla • 
İzmit K :>poır, kınd \e (1500) mnm. llle paramı .. Yoksa ka· 
metre w ı.ı d Gun uçuncü gel- rışmam. 

mişlerdir. l "h b k Hü::;amedc in m ayet a ·mış 
Fener Bahçe [], tnkımı ki olacak gibi değil: 

Ankaracla yenildi -!faydi da'Iliş! Şimdi git de 
Anknr.?d:ı y .. ,.ıhln Turkfyc futbol birkaç saat sonra gel.. Tanıdık 

ş;ınıpiyomı md. F"eııcrb:ıhçc takımı larchn gidip baka~ı.ın.. Belki 

Haibuki davaya esas olan 
"tabanca cckır.ck \"C ölümle 
tClıdid,. SUCJları olup prtadn 
bir de tabanca vardır. Müddei
umumi bu ciheti sorunca suç
lu gülm.tis: 

- Efendim, onln:-uı abıınca 

dediklerine siz ne bakıyorsu · 
nuz? Bir kere iste);p tle b:ıksa
ııız a ! .. 

Cevabını vermiştir. Bu sıra
da içeriye alınan aletin, farksız 
bir derecede ve çok ustalıkla 

yapılınıs ve boyanmış olan tah
tadan bir tabanca olduğu gö

rülmüştür. Bunun üzerine müd 
deiumumi f.":.5ada yalnız bir na
sihat 'ermekten başka kanuni 
hiç bir suç görmemi] ve dava· 
cılar da bu işe şaşıp kalmışlar
dır. yenı"Ierek Tu • 1'1'1p yonluğunu bulup bulu~turup veririm. 

Eskişclıirin Deır. • or t:ıkımına 3-lı 

kaybetmi~lır \:~ .... ~ .............. .,.. .......................................... ...,....,'"'"....,_.rr.ICl'l!%Z~ 

'(Baı urafı 1 tncı sayfada) 

hayvanı, sütü ile me§bur biC 
memlekette eti adam başına. 
haftada yarım kilo veriyorlar· 
Fransanın büyük merkezi Pa· 

risde o binlerce otomobilden bit 
biri kalmamış, benıinsiı.likteG 
yerini bisiklete ve el arnbala~ 
terketmiştir. Şimdi koca Parisi.n 
her tarafında el ile sü;ülen kU· 
~ük iki kişilik • çocuk arabalaı:1 
gıöi - garib bir nakil va.sıWSI 
müşteri taşıyor. Şekerden esd. 
kalmamış, bunun yerine a,eayib 
bir tath ve üzümden ya.pılıJJa 
bir nevi §eker sürüyorlar. 

lblyadan gelenle:·, büyük şe_: 
hirlcrin geceleri aydınlık yüıtı 
görmediğini söylüyorlar. J(~ 
mürsüzlilktcn elektrik tasArrtl'" 
fu, geceleri daimi bir alnrro hll .. 
?ine çevirmiştir. Yiyecek ve # 
yecck ayni kıtlıkta. 1 

Jurnale <l'ltalia, bütün genç-' 
Ieri kısa pant:ılon giymeğe d~· 
vct ediyor: "Hem daha. sıhhı, 
hem iktısaclidir,. diyor. Ga}r& 
iki ltanş kuma§L tasarruftur. 

• • • 
Avrupayı bu hale koyan !ıt· 

gilizlerin ablukasıclır. lngi!tctt' 
ve dostlarının limantarındtı" 
gayri hiç bir limana kaçak nı~ 
taşınamıyor. Hnttfı. Fransız Jı· 
manlarına dahi 

Fransızlar kendi müstemleke· 
lerinden bile gıda. maddesi getir
temez olmuşlardır. Bütün .Nı· 
rupa, idhalatının yüzde aıtnıı.Şl· 
nı deniz yoluyla yapıyordu. ııe· 
le ltalya, benzin ve kömürdl'IJ 
tamamiyle mahnım olan bU 
memleket her türlü ihtiyaçlııı'l· 
nı ancak stoklariylc ve kııfl' 
yolundan' temine mecburdur· 
Stoklarının ve bu kara yotunll11 

ihtiyacını ne kadar temin edC
bildiği ve ı;debileceği - hen\lı 
harbe gireli üç buçuk ay oJdU· 
ğu halde çektiği muzayak8' 

d:ın - görünmektedir. 
Bunların içinde en rahatı fil' 

giltcreden sonra Almany:ıdı~· 
Zaptcttiği mcmlekct!eı·in znbr 
resine ve menıbalarına el atnıı$ 
bir müddet daha istikbalini t.e 
min etmiştir. 

Fakat bazı harb maddctcrf 
• ttl var ki bunlar Avnıpada yok 

ve bulunamaz da... Almanyadll 
bu maddeler • ki petrol de bt11t' 

hıra dahildir - stok olarak ne 1'3' 

darılır? Kimse bilmiyor. 1 
Ancak Almanyanm petr0 

membaı olmadığı için Rum:ın)'ıı 
ve Husyadan ihtiyacına nazartl~ 
pek mahdud mıktnrda nld 1~ 
petrolle ıızun bir harbe ı1cı5:1 göğüs gereceğine kimsenin al< . 
ermiyor. lki motörlü bir tn)')"11 

re iki saatlik bir seferde bir tO' 
na yakın benzin yak:ır. Bir tııf 
yareci yetiştirmek için 150 -~ 
ton benzini boşuna yakmak 19 

zundır. 

• • • t· 
Komşu veya uzak mernlc1'C 

. . ı oıcf lerden memlekctımızc ge e 
toprnğımızı öpüyorlar. Yif;: 

k . -· d -·ı b" d Jıl~ ce • ıçeccgın egı , ız e . 
olmıyan benzinin bile sıkıilt&~ 
nı çeknıedimizi için bız gl rır·~ 
kıtlığın lmhirJerıni ::ı.klımızd· 
bile geçiremiyoruz! 

Bch~et SAJ'ı".t\ 
: _,,, 
o Prograrn• 

2S/9/1940 PAZARTESi Vt 
7.30 Proıtrnm ve memlı·ket 

ayıırı. ~ 
7.35 M .. zik: Plaklardan hafif P 

ram. 
8.00 Ajans haberleri. . 
8..10 Ev kadını - Yemek list.cSl·rtll"' 
8.20/8.30 1!:ıfi! mu ikı progr~ 

nm de,;amı (?1) ı;:ı'' 
12.30 Program ve meml .ıcet 

:ıynrı. 

12.5<i Ajans habeı lcrl. 
13.05 Müzık : 

13.20/14.00 Müzik: Karışık ptO 

rnm (Pl.) s:ı-l 
18.00 Program ve meın1ckel 

ny rı. (tbr'' 
18.40 Radyo cnz orkestrııst 

him özgi.ir idaresinde) 
19.10 ~fa:tik: Fasıl hc-ycU. J\j:ıtP 
Hl.45 Mcrr.lcket sa:ıt ayarı. 

haberJcri. i<'pd 
21.10 Mliıik: MLLc:iki ı::ılcyd'\i' 

(Şef: H. Ferid Aln:ır). rı«'"l 
L. Van Be illoven: 4 üncu s~J ıı5 
22.30 Memleket saat .ı;ı. arı. · !ı 

hatcrlcri; Zir.ınt, Esh .m - 'f ht l 
Kanwiyo - Nukut Dor ısı (F•Y · .;ı • rıı 

23.25/23.30 Yarınki pro ı • J 
kopamş. 
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Günün politikası 

-Yazan : Hüseyin 
ŞUkrU Baban 

Vaziyet 
--·-- r- 1 

Üç, dört yıldır her gün o ka
dar heyecanlı haberlerle karşı- 1 
laştık ki başka zamanlarda olsa 
)llJarcn dedikodusu yapılacak 
ıiynsi, içtimai ankcri vaziyet ve 1 
İrıkişafl:ın tabii görmeğc ba§l:ı
dılc. Hattn muharebe filmi birnz 
Yavaş dönmeğe başlasa derhal 
llabtr'Sızlanan seyirciler gibi a
Yaklarımızı vurarak yani ka
teınıeri işleterek can sıkıntımızı 
İıhaı· ediyoruz. Arzu ediyoruz ki 
bi?.e her hafta ya bir impara
torluğun, ya bir devletin yıkıldı
ğı hab ri gelsin, hiç olmazsa 
&i ndelik çerezimiz bir zırhlı, 
yı· 7. tayyaı·e binlerce telef ve 
~·alı olsun, sabalıleyhı bu he
YC;..anlı haberleri bulmazsak, 
Y -ni bir Dan·marka i .. tila cdil
n~ş. bir Non cc çiğnenmiş, bir 
Avusturya illıak olunmuş, bir 
Çekya ortadan kalkmış, Fclr.
llteıık yok cdi!miş, Belçika e
Slf olmu,., l'"'ransa aman a·ı .. 
illi.;. Am vuUuk istila edih' ı~. 
ltunıanya parça.lanmış, Bul~,
tistan ahtaı;ot gibi kollar.uı et
tafına saldınnıf': değilse dl•dak
laı1ınızı büküyoruz ve bugün 
bir y yok d;yoruz. 

r Harb Vaz·yeti 
Almanların 

tıkları üç 
askeri 

yap
mühim 
hala 

[Bat tara.fı 1 lnei sahıfcde] 

milerinin pckaz zarar verebil
dikleri de tahakkuk ctmi:;? bu
lunmaktadır. Bu suretle bu 
uğurda göze alınan fedakar
lık asla mntltıb faydayı ha
sıl etmemiRtit'. HalLuki l;u ge
miler ziyan edilmeseydi, ln
giltereyc nskcr ihracı teşeb
büsünde bunlardan büyük 
faydalar görülebilirdi. 

İkinci en mühim hata, mık

natıslı mnynların vaktin -
den evvel kullanılmasldır. 

Bu sayede İngilizler bu ı;iz
li ,.e cidden çok tehlikeli si
lahın sırnnı vaktiyle çöze -
bilmişler ve bütün gemilerini 
buna. r;~re tcchizc muvaffak 
olmuşlardır. Almanlar bu 
sırrı evvelce faşctmC'miş ol
salardı ve çok ade<lde imal e
decekleri bu mıknatıslı m:ıyn
ları gene böyle bir istila te
§ebbüsü anında kulfansalar
dı, lngiliz filosuna büyiik za
rarlaı· vcrcbılirkrdi. 

Üçüncü hntn da :.ıyda lOOO'i 
tecavüz eden t.-ıyyare ve 
4000 i tcc~vüz cdcu tayyare
ci kayıblannı göze almaları 

ve İngiliz şehir.lerini durma -
dan bomb:ılamalandır. 

lki aydır. Bütün şiddetiyle 
dc\•::ım eden bu akınlar, lngi
JlZ lıavu kuvvetlerini imhn. e
decek yeı de Alman h:ıva 
kuvvetlerini yıpratmıştır. Ay 
ni zamanda başda r~ondra 

olmak üzere İngiliz ş<-hirlc1 i
nin hava rnü<lafaalnrının da
ha müessir bir şekilde orga -
nize edilmelerine imkan ,·er-

Balbuki, hakikat halde her 
lfün, anıı l.r..:r için söz ve dü.5ünce
llıizı tcFkil edecek hiıdisclcrle 
doludur. Faraza en dur.gun gi
t;ibı giklın n bu hnfta itinde 
lııgılız ve Almanların birbirine 
savleti askeri, ~;ayri askeri he
deOerin bombalanması ayni 
.Şiddetle devam cdivor. Amansız 
~ J m~~ 

r irnha mücadd~indc gevsc - Eğer Alm::uıya bu üç hatayı 
~ hile yoktur. Fransız Hindi yapmasaydı, ve iyice hnzır
~~ . müstemlekesi Japonların k ndıktan sonra bütün koz
~ı nazarla11nı çekmekten hırını ayni zamanda ortaya 

~ değildir. J.~yup, mıknatıslı mayiıılcrle, 
Çok sarih malumat olmamak- yüzü gec.;cn denizaltı gemhıi ve 

la beraber Fransa inhilôlinden binleri af]an tayyareleriylc 
1$tifndc d rck Tokyo hükfımc- bir r-nda !ngiltereye hücum 
U bu nefis ve büyiik parçayı şu ı tseydi, bu sUrprizler ve yıp
\reya bu şekilde yutmak tasav- ranmamı§ taze kuvvetler kar
~rundadır. Çınle muharebe- şısında bu vasıtalara knrşı 
~ı tesri için buı ada sevkiyatn mfü.ad·~!eyi öğrenmemiş, 1n-
1.1ıtiyacı varmış. Binaenaleylı bir giliz müdafaa sistemini adam 
takım üsler ve miirur hakkı is- akıllı zoı layabilirdi. 
ttnıclrtedir. Çinliler de mukabc- \. ... _________ ,_,./ 

le. için rivayetlere göre Fran ız ~ t R 
~li$t"mlekesi hududu boy1111- 1 uovye - u men 
ta <u:ı'ker tahsid etmiştir. Miis- d d d h " d. 
~ı~eke hükümctinc verildıği hu u un a a ıse 

,_ldıril n Japon ültimatomu 
ılUn akrp.m bitmi olacaktı. olmadı 

Rükrc.c;, 22 ( a.a.) - Rador a
jansı bildiriyor: 

oyun 
[tl;:ııma}tatedcn devam] 

<:elli etmesi pek tabiidir. Halbu-
1 

ki Bulgar hükumeti Türkiye a, 
leylıi2.uc açık bit· vaziyet alacak 
ve tccavüzi biı· harekete g"çe -
cekse lıöylc diişman yazılarla 

evve11en oıtahğn \'ch"clc ver· 
mek ihtiyacında değildir. F:ıknt 
resmi mahafilin böyle bir niye
ti huluıımııyıp da bu yazılar 

Bulgarlıitanda eksik olnuyan 
türlü türlü miifrit mnhafilin bir 
kısmının telkinleri ma.hsulil ise, 
yahud Türkiyeyi bazı fedakar
lıklara razı etmek iç:fa biı teh· 
did fı.leli olarak kullanılmak is 1 

teniyoraa bunun çok tehlikeli bir 
oyun teşkil edeceğini !jimdiden • 
hatırlatmayı faydasız addetme
yiz. 

Türkiyenin ~~nt.."\ja bovun ~ 
ğeceğinc ihtimal verenler, ı!'lı,, 

hakkak bir hayal sukutunr. uğ-ı 
rarlur ve ateş ile oynıyarak tn 
miri inık.insız vaziyetlere yol 
ac:abilirler. Bulgar gazeteleri -
nin Türkiye nleyhindeki · Lu yıı
.zılıırı ancak Türk toprak!aı ının 
bir kısmı üzerinde Bulgnrln· 
rın bir hak davasına kalknııya 

hazırlandıkları manasını ifadGI 
eder. Yahu<! htikümcti lıöylo 1 
bir h:ıttı hareket takibine sevk 
etmek nıaksadını gösterir. Bu 
maksnd mevcud değilse müte
adc!.id Bulgar" mahafil ve gnze· 
telerinin miı.ıın.sız \'C gayesiz 1 
neşriy t ile memleketlerinin ha- j 
rici siyasetini teşviş etmek is-, 
lediklerine hükmetmek liızım 
gelir ki bunn hiç ihtimal vere
meyiz. 
Eğer iş, hak davasına dökü

lilrse asıl sözün ve dnva hakkı
nın 'J'ürkiyeyc düşeceğini bu 
Bulgar muharrirleri unutuyor
lar gibidir. Türkiye mazinin ü-

1 
zerinden bir süngeı· geçirmeyi, 
asırların müessif bir mirası o
lan kin ve adavet hislerini rea-

f ı.~ransa da bir taraftan Amc
bikaya baş vurmuştur. BiiUin 
~ Uzakşark davalan Aıncrika-

Çok yakından ilgilendirir. 1 

~tuyaıtlaıın Mısır toprakla
~ ~a .ilerlemesi Mısır millet ve 
to hın ini müşkül bir duruma 
b· ktnuRtur. Mısır, 1ngilterenin 
~r ~htililli basbrmnk vesilcsi
to gıtib yerleştiği ve 1882 elen 
, 11ra bir daha çıkmak .istemedi-

Sovyet - Rumen hududunda 
s{)zde nsk~r çarpı3malan oldu
ğu hakkında yabancı radyoların 1 
verdiği haberler, kat'i surette 1 
tekzibedilmekteoir. 

1 lisl bir görüşle ebediyen göme
rek dostane bir hava içinde 
Balkanlarda bir elbiı liği siyaseti l 
tesis etmeyi snmimiyetle clilşün
müştür. Tül'k Cümhuriyetiııin 
bütün harici siyaseti bu halis 
niyetin ve genifj görüşün şahi

didir. Türk - Yunan münasebet
lerinin samimiyeti bu Türk po
litikasının Balkanlarda ne hari
kalar yaratmağa kabiliyetli ol
duğunu isbat odcn bir delildir. 
Komşulanmızın bizden şiküyet 
için hic bir s bcbleri yoktur. Biz 
de mülccaviz bir ı;iy~t takib 
etmesini biliriz. Biz de Osmanlı 
imp::ıralorluğu zamanlarını ha
tırlayabiliriz. Bu hatıralar Bul
garist..and2. istikliılden mahrumi-

1 yet devrelerini 1..-anladırıyorsa I 
Tjirkiy>de Tuna kıyılarındnki 

hfıldmiyet safhalarını yaşabr

lar. Bu ~ok tnUı bir hayalrlit .1 
Fakat Türklcı bazı tanni tc
kfımüllerin tamamen dl~virleıini 

' b• ır memlekettir. Aı:: ı, tatlı 
"'ki liıt : mclerden sonra bir nevi is-
~aı Mısıra vcrilmislir. Mnn
llo 1h askeri bakımdan mühim 
ti;t~ar faraza Siiveyşte 1n
~ı· z ı~gali devam edecektir. ln
t~ tere Mısır toprağında iisler 
h'· bıtec ktir. Buradan İtalyaya 
~ lıcurn eclebıl cektir. ltalya hü
t'~eti de ~fısırl:ı değıl, İngiltc
~le harb halindedir. Mısırlı-
~ a _ paylaşılacak kozu ol-
llih dıgını söylüyor. Fakat 
lıo-aYet bu İngiliz - ltaly:ın 
~ &l.ı..c;rnası Mısır topraklarında 
~ısır için cereyan ed•yor. Bi
Ue . flık ne kadar zor! Büyük 
~l l~etin mücadelelerine kur
llıe gidecek yeni bir bitaraf 
t-,

0 
illi ket daha!. Druıimarka, 1 

~?°' ~. Felemenk, Belçika, lis-
1 bıt.cceğe benzemiyor. 

lıi;sveçde intihabat yapıldı. Dış 
h.;ııet bakımından hep Alman 
Ilı ~ 8adık olan fırkalar kazan
c2sô <>syaı demokrat fırkası 
lta.ı ) tnebusluktan (134) unu 
~:ndı. Sosyalistler hiç bir 
~ ~lye kazanamadılar. Anlaşı
' \'eç,. artık bir Alman taar
~diı-. tehlıkesi kalmadığına ka-

ll. Sükri.i Baban 

Sovyetler birliği hülıfımetinin 
Sovyetler" komşu Moldav mın
tnkalarının silahtan tecrid edil-
mesini taleb etti~'ine dnir ayni 
mcmba1ar tarafından yapılan 1 
şayialar da tekzib olunmaktadır. 

yapını ve lıitame ermiş oldıık

larını tnkdir edecek vo tarihi ce
reyanın tersine yürünı~yi dü
§Ünmiyccek kadar siya.si olgun
luğa erişmişlerdir. Bazı Bulgar 

Cebinden hüviyet varakasını 1 kime nid olduğunu 
uzatarak kendisini tanıttı. \' e: mu? 

bilen yok 1 

- ~faalcscf katilin kim oldu
ğunu hiç kimse bilmiyor, dedi. 
Mnamafih ben kimsenin dı;:a -
rıya. çıkmn ma müsaade etme
dim. Bu cmaycti işliyen kimse
nin aramızda bulunduğuna emin 
olabilirsiniz. 1 

- Ne ile vurulmuş? 
- Tabanca ile ... 
- Tabanca nerede? 
Kemal Kadri kapının sol ta

rafını gösterdi: 
- Buradn .. Hiç dokunmadık. 
- Yerini bozmamanız çok iyi 

olmuş. Peki bu tabanca kimin 
acaba?. 

Herkes yekdiğerinin yüzüne 
baktı. Komiser tabancayı bulun
duğu yerde munyene etti: 

- Müddeiumumi gelinciyc 
kadar ellemiyelim. Tnbancaııın 

- ? .. 
- Pekala! Bunu öğrenmek 

koiay. Hele üzerindeki parmak 
izleıi hakiki 1rntili pek lcola} mey 
dan'! çıkaracaktır. Ne ise bir ta
raftan düğünde hazır bulunan 
davetlilerin hüviyetlerini tesbi -
te başlıyalım. Diğer taraftan bi
raz da yaralı ile me.~gul olalım. 

Komiser Biilendin baş ucun- ~ 
da bulunduğu kanapeye doğru 
ilerledi. Bülende soııdu: 

- Siz doktor musunuz? 
-Evet .. 
- Yaralı nasıl? 
- Çok tehlikeli vaziyette .• 
- İfade verebilir mi? 
- mıt'iyen .. 
Komiserin yüzü ekşidi: 
- Bu fena! Pckfı.lfı hadise 

hakkında kimden tafsilat alabi-

Y ENi SAUAH. 

~l\V UPADA 1 

HARB 
[Bali ta.rafı 1 inci sa.hifede] 

- Ilir çok baynık d:>lgnlanmakta
dır. r"akat bunların hıç birısi, teslim 
iş;ırcti olan beyaz bayrak değıldir. 

İngiliz tuyyart'lt•riııln aı..,nıan 

Londra, 22 (a.a.) - İngiliz ba\'a 
nezareti tebli.gi: 

tı~lliz h:ıv:ı kuvvetler! düşmnnın 
Mnnş limnnlarmdaki istıla uslcrinc 
karşı hücumlanna dün Ye dun gece 
de yine devam etmişlerdir. 

Gumii.ız, bombardımnn tayyareleri 
Flcssinguc \'c mudafaa tcrlıbatını, 
Rott.erdam, Am·crs, Ostend, Hollanda 
Fcrnenzen, S:ıint Omcr \'e Calais ka
nnlında toplu halde bulunan su ke
simi az ı;:emılerlc mn\ nnlara hucum 
etmişlerdır. 

Sahil muhafaza t~kilatına mcnsub 
taıyyareler seyir balındc bulunıın 

duşman ı::cınılcrine muvaffakiyetli 
hareketler yapmışlardır. Boutogne ci
vıırmda 12 gemiden ınurekkcb biıt 

kafıleye bombardıman cdılmiştir. 

Bir kcşıf tayyaresi Borkum cenu
bunda biıyuk tomıjd:ı bir iaşe gemi
sine hucum etmiş \ c bır yangın bom
basının ı:cıniye isabet etUği go
ıiılmü Hir. 
Hollnndnnın Arnelnnd adası civa

rında tnyy::ırcicrimizin hucumunn uğ 
nyan daha kiıçuk iki gemıden bırinc 
tam s:ıbet \akı olmu \ e isabeti mu
teakıb inrıı:ık olduğu ınu~hcde e
dilmi tir. 

Cecc_gurubdan az onradan itibn
TCn hemen şafak kunceye kı:ıdar 

Ostcnd, Dunkerque v Cal:us bom
bardıınan tayy::ıreleriıniz tarafından 

şiddetli bombardunan cdılmişlerdir. 

Bır çok bombaların gemilere mavna
lara ve doklar üzerıne isııbetle ciüş
tu ü 'e hücumları y ngınla.r ve in
fılakl:ır tnkib ettıgj gonılm~tür. Bu 
hnrckata l~t rak eden tayynreleriml
zin hepsi uslerine donınuşlerdiı-. 

--:ııııc--

Ribentropp Romadan 
ayrıldı 

[Baı; ta.rafı 1 inci sa.hifcde] 
m:ırşlnn \•c ynşa sesleri nrasında aal 

1 
16 da hnrckct etmiştir. 

l~iblrntropun \'edaı 

Roma, 22 (n.a.) - D. l". B. bildiı i
yor. 
Alınnnya hariciye nnzın B. Von 

Ribbcntropun veda Mmek uzerc Du
çeyi ziyareti bir sa:ıttım fazla sur -
niu5tür. Bu dostane muliıkntta İtal
ya hariciye nazırı Kont Ciyano, Al
manya sefiri B. Von Macken...c-ein \'C 

ttalynnın Berlin sefıri B. Alficri h -
z.ır bulunmu~ardır. 

muharr.irlcıinin bu esash haki

Transilvanya 
meselesi 

Macar başvekilinin 

neşrettiği bir makale 
-<>---

Bükreş, 22 (a.a.) - Rcuter aj:ın ı 
bildiriyor: 

Rumen basımının ci t;nl cdılcn 

Tnınsıh ny::ıda M:ıcnr mcz:ılımı ola
rak tavsif ettiği hfıdıscler hakkında 
Rumanyanın mih\'erc ınurncaat et
mesi muhtemeldir. 

Rumen h:ıberl~ine g re, halen 
Macar rejimi altında y:ışıyan Ru -
menlere karşı, karın dcı mek, işkence 
yapmak, kaseli yangml r çı,karınak 

hiidiselcrine de\ pm olunmnktadır. 
Curı.mtul gazetesi diyor kı: 

cMacarl:ır, diğer. milletleri idare 
edecek kadar medeni d •.llcrdır. 

Dün na~ırl:ır heyetinde, mczalllll 
haberlerinin hcnuz teyıd edilmiş ol
madıgı tcbaruz ettirilmiş bulunması
na ragmcn, Rumanya unı" ersitclcri, 
B. \Ton Rıbbcntropa şiındıden pro
testo telgrafları göndermi lcrdır.• 

Curentul gazetesi, bu \ ukuattan 
Macar hlıkümetinin tnmamile mc,,-ul 
bulunduğunu s(iylemektcdır. 

Bu Mncar aleyhtarı iddelli neşrl
yatın mantıki neticesini, her halde 
yeni lıududd::ı tashihler ynpılması 

hakkındilki bir 'Rumen talebi teşkıl 
edecektir. 

Diger taraftan Bukrcştc bazı mah
filler, deldi bir k.a\ga çıkarsa, mıh
ver del. lcUcrinin her ıkl merolekclı 

de işgal fc.n bunu bir b hane telakki 
etmel~rinden korkmaktadır. 

Devlet 
--ıuı«--· 

tahsilatındaki 
inkişaf 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 
dan doğruya ,·erğilcrden \'C em
sali normal m.embalardnn elde 
edilen tn.hsilat fazlasını 7 milyon 
lira kabul etmek lazım gebnck -
tedir. 

Ancak, diinya buhranı yü
zünden ithalatın azalmıs olnıası 
dolayısiyle yalnız gümriik res
mi ve ithalat muamelesi vergi
sinden bu müddet zarfındn 19 
milyon liralık noksan varidat el
c1e edildiği gözöni.inde tutulursa 
bu neticeye varabilmek için di
ğer vergi talısilatı ve varidatın 
2G milyon lira kadar artmış ol
ması icab eder. Nitekim 1939 
tahsilatı iizerinden yapılnn tah
lili tedkiklere göre bu sene için
de kazanc vergilerinde 6 mılyon 
sınai ''C mali mües.,.eseler vergi-

kihova ç 
1 AFRIKADA Osküdar çarş ı

sından evli bir 
kadını kaçırd ılar 

1 

1 HARB 
1 

[Ba.ı tuafı 1 inci sahifede] 

Mahmud Holıs p.'lş:t, tic ret n:ızırı 

AIJdülh:ıdi Bey ve dc\let nazırı Ali 
Eyüp Bcydır. 

Bundan evvel d('\; let nazırı olan B. 
Abdulhamit Suleymnn maliye nazır
lı •ına, bt.ınd:ın C\'Vcl yuıc de !et na
zırı olan B. 1brnhllll Mecıt, lc'l.-azım 
nazırlığına, vak.tile ı~ oız:ım nazırı 

ol n B. Stılıs Sami, tıc:aret ve endus
tn nnzırlıgımı, B. Huseyin Sım n:ıfiıı 
na:ıtrlıgına ~ tir~<;\ir. B. Uu eyin 
Sırrı, ayru zamanda munakal t ne
z:ırcli irlerıni de tech'ır edecektir. 

--ı.ııa:--

Japonyada me .. 
mnuniyetsizlik 

(Ba~ tarafı 1 ınei aayf:ıda.) 
denız iıssunun Amcrik ya de\ ri yal
nız Amerikanın Avrupa harbine bil
:f'.ul islı.rakıne dcğ,11 fukat aynı za-
~mda pasifıkdc Japon Mkimyetnc 

de buyük bır tehdıd de delı\let eder 
dıyor. G<ızete, Jnponyanın, 1n,.iliz 
Amerıkan bzyıkine k:ırsı koyrruıya 

h:ızırlarumısı Jjzım gcldıgını Ilive 
etınektedır. tngntc-re ile Amerikn 
orasındaki i;>Öırliği miısbet bir şekl 
almaktadır. Japonya askeri \C sıyasi 

sahalarda ihtıın;ıllerin hcpsmı k fi\-

1.:ıım:ıya hazır buhınmalıdır. 

0.1741 Shınbun gazetesi d tn iliz
Am rık:ın i bırlığınin J po y:ıyn 

k~ br Amer kan tahnki tcU ı c
dılmC'Sı icrıb et •inı y::ınıkl \ e 
Sıngapurun Amerikan don nn' ı 

t.ırnfından kull:ııulma nd n d abi-1 
kcek ihtimallere karşı Japo y ııın 

k..ı l i bır azim le mukn\ C!li "t ctmesı 
lazım celdı ını royleme ded • 

[ a-=., tarafı 1 rncr sattlfede] 

Evv iki gün d y:ı.nma 7 
§1I1d ·ı ~ö-unu alarak pa
zara inmü ve bl1 sırada Hayri 
ile Hüsnü gene peşine ta.kılını~ 
!ardır. 

Çarşı caddesine inildiği za
man bunlardan biri bir otom9-
bil ~evirmiş ,. ikisi de kadına: 
yaklaşıp otomobille bir gezinti 
yapmayı teklif ctmü l rdir. re
riman bu kadar acık yapılan te
cavüze karşı tnhammül ed mi
yerck ikiSini d t rslemiye kal
kınca iki genç derhal kadım ve 
çocuğunu yakla.yıp otomobil 
a lar ve sür'atle Pa.cıalima-

nına doğru u.zalrlasmı.şlardır. 

Ba v~ziycti gören halk he
men polise haber ·ermi ve di
ğer b"r otomobille takibe çıkı
larak Çengclköy ile Jkyle:rb yı 
arasındaki Hannaııbası mevki
inde mütecavizler yakalanmış • 
!ardır. 

Neriman ,.c küçük cocuğu 

korkudan baygın bir 'aziy lte 
olduklarından Beylerbeyinde 
ilk tedavileri y pılmı ve Üskii
dara dönülerek tutulan bir 
cünnümeshud zaptı ile Üskü
dar müddciumumiligınc götü -
rülnıüşlerdir. 

Bu davaya bugün · · J olduğu 
mahkemece bakılarak suçlular 
cezalnnclırılacakl rdır. 

iun-apur m lesi ve Japon --»ııtt--

miitaleası Almanyanın Moskova 
Tol,yo, 21 (a.:ı.) - Stt-' nl .j nsı Elçisi Berlinc gitti 

bıld rıyor: 
Gıızctek • Sin,gapur mesel ı.n· et- M;sko•:a, 2::! (a.a.) - Al-

rnfılc mutalca elmel.te \C ı g lız manyarun Mo kova büyük elçi i 
Amerikan ittifakının s:mh b r uret- Schulcnburg bu sabah tayyare 
le Japonyanın ::ılcyhine oldu :u a i- ile. Bcrline hareket etmi tir. 
ş.-ıret ederek p:ısifıKdc sulhun mu - Sehulcnburg on gün 1zinle. ıuı
h:ıfnuısın:ı h:ılcn imk.ııı ı b olmı- zi şefleriyle göı fü•mek üzer" 1-
y:ıc:ı •ını sorrn:ıkfadır. 

!erinde 3 milyon, istihlak 'ergi
lerinde 7 milyon \'C diğer ''ergi
ler ve varid tta da 10 milyon li
ra gibi biiyük tczayü-dl r kayd
edilmiştir. 

· Varidatta görülen 60 milyon 
liralık tezayüdc mukabil bütçe 
saıfiyatı da 316 milyon liradnn 
3 1 milyon liraya çıkmak su
retiyle takriben 65 milyon liralık 
bir te1..ayiid nrzetmistit'. 

manyaya gittiği zannedilmekte-
dir. 

--ııııtı:---

İngiliz nazırı 
diyor ki : 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

- T arruz rr :ıJ :ı te\ Cl!ı c<lıl

diğındcnberi cndı e ıçınde hart 1 r 
geç:rd.k. Enc!•şe b .. k. fır. Fakzıl hu; 

kati idrak etlemiyerek, bugünkii 
1 
~,--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijeiiuRGfOOiuJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Türkiy yi anJamıyarak hala •• O p E R A 
Türkiyeden toprak koparabile- Kadıkoy Sinemasında 
ceklcrini ümid etmeierini ger
çekten esef edilecek bir hata te
lakki ederiz. Türkiyenin feda 
edebileceği bir karış toprak 
yoktur. Çünkü. Türkiye hiç bir 
milletten yer zaptetmemiştir. 

Bulgaristanda Tiirkiyenin ta
mamen unutulmuş olduğunu zan 
nederiz. Türkiyedc: .. Dimyata 
pirince giderken evdeki bulgur
dan olmak,, diye bir atalar sö
zü vardır ki bahsettiğimiz Bul
gar muharrirleri bunu hatırlar
lar ve üzerinde dü ünürlcı'Se bir 
zarar görmezler. 

Jlüse~in C'ahiıl l' AlJÇ'IX 

- 11 -
leceğiz?. 

Billcnd boğuk bir seSle cevab 
verdi: 

- Bilmiyorum. Başkalarına 

sonmuz. 
Bu esnada Osman Kadrinin 

kardeşi komisere yaklaştı; 

- Bildiklerimiz cok basit •• 
Bir silah atılmış.. Ben kendi 
hesabıma bunu duymadım. Fa
kat bazı kimseler duymuş. Caz 
çaldığı için silah sesini farket
memekte mazurum. Sonra bir
den bire bu odanın zili uzun u
zwı çalındı. İçeriye koşan hiz -
metçi kardesimi yerde kan için
de, refikasını da baygın bir §C· 

kilde bulmu~. Odada başka hiç 
kimse yokmuş. Hemen koşarak 
bize haber verdi. Biz de sizleri 
çağırdık. İşte hadise bundan iba 

İki büyiik film birden 

MADAM ve ŞOFÖRÜ 
CO~ST~~NCE UEı.'\"NETT - Bİ.\N AHI<;IU\~ 
tarafından yar:itılmı:J aşk ve heyecan filini ve 

FRANK İŞ TA YEN'in. OGLU 
BOR t S K A R L O ı~ F ' un Şalı eseri 

24 9 940 salı günü saat 21 de 

BİR MUHASİP ARANIYOR 
Şehir Tiyatrosu artistleri tarafından 1 

! ...................................... ~ 

~ 
AD SE TO~LU 

rettir. 1 
- Bu mühim .. Demek oluyor 

ki hizmetçi orada Osmo.n Kad
ri beyle refikasını yalnız bul
muş öyle mi? 

- Evet!. 1 
- Koridorda falan kimseye 

rastgelmcmiş mi? 
- Hayır .. 
- Pekfilfı bu hizmcılciuin is-

mini tesbit edin ve kendisini 
tecrid edin. Onu bilahare istic
Yab ederiz. Gelelim hanımefen
diye .. O da yaralanmış mı ? 

- Hayır, hayır .. ,Anlnşılruı sa
dece heyecandan bayılmış .. 

- Dcm.:!k kendisine kurşun 
filan sıkılmamış .. 

- Öyle zannederim. Fakat 
bu noktayı iyi bilmiyol'llm. Çıin
kü ker:.disine soramadun. Mn
lfım ya, b:ı.yılmışb. 

- N crede kendisi? 

- Yatnk odasında olacak. 
Hizmetçiler ve arkadaşları ken
disini ornya götürdüler. Her 

halde şimdiye kad:ır ayılmıştır. 
Bitt bi kendisine bir şey sora -
madık. 

Komiser Bülende döndü: 

- Doktor bey, siz haıum e
fendiyi muayene ettiniz mi? Na
sıllar'? 

Bülend bulanık gözler.ini ko
mise dikti: 

- Hayır.. Görüyorsunuz ya, 
sadece yaralı ile meşgul oluyo
rum. 

J{omiser, kendisine dik dik ba
kan Biilende karşı kızar gibi ol
du: 

- Bunu sormakla kabahat et
medik her halde. Niçin öyle ak
si nksi bakıyorsunuz? 

(Arka ı \nr) 

l.ı:ı 

uslerlnc, f !:>nk:ıl.lrlnn c!eool:ırı ı \ e 
teşkili tına yn •·' l rı l l!n etli hu
cumlarl.ı. !aifuyctlerlni g tcrmck
tedırlcr. 

Duı nın yap\Jgı hu umlartn ne-
ticelerini &:ôrebıliyoruz. Bunlar c.ıd-

t:ı~ ~ arclenmizın du 
mcınb l:ınna \ erdırdıklcrı mu:ızz.,ın 

ha rı biliyoruz. Uzun uı landır m~m 
lckctın beklenen i liı ı )lllC teh r 
ccl imi lir. Jstıhıyn yiıı de tescbbu 
cdeb lır. Fakat B. HiU brıfes' de 
ged.km ştir. Her geçen h ftı tJ:\ 

aı1tır -

bu 

ol-
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KEL ALiÇ9NUN 
SON GüRE lERi 

VATILI Boğaziçi r seleri VATISIZ 
KIZ ve ERKEK TAL};BE Al'RI BÖLÜKJ~ERDE 

Kazan dibine ilk evvela gelen 
Filibeli Knra Ahmed oldu. Pe
einden Katrancı gözüktü. 

tır . 
Öyle, Aliço eşini bulduk -

tan sonra, ötekileri birbirleriyle 
efileşmek kolay olur .. dedi 

Ana, ilk, orta ve lise smınarı için eski talebenin kayıtlarım te;;dlde \ e yeniden talebe kaydına başlanmıştu-, 
Kııyıt için tatil günlPı".İnden manda her rıin saııt 10 dan rn c lrndnr ınrtktebe müracaat edilebilir. 

tstiyenle;-ı' tarifname gönderilir. Telefon: 36 - 210 

J{ntrancı iri ve kalın gövdesini 
iki tarafa sallaya sallaya geliyor 
du. Kazan dibine gelir gelmez .. 
Kafadaı ı ihtiyarcağıza selam 
vererek : 

__ ii:a ____ iiım __ Arnavutköy - Çiftesaraylar--~-~391!!~-lllliBSl!I 

(Sonu var) ------, İLAN 
YATILI - YATISIZ • KIZ - ERKEK 

AYRİYE LaSELERİ Esklfehlr Belediyesinden: 1 
- Usta, buglin yine kur'a ile 

mi giir~fi tutacağız? .. 

1tCaiycmizde mevcut op<!l ına.rka iki 
ar:;ızöz için sulama tertibatlı \ c yal
nız yangınlarda kufüınılmak uzern ;
ki tnne SantrlCuz pompa alınacak-' 

Sara~haneba.:;ında Horhor Cad<lcsinde Telefon: 20530 

ANA I L K ORTA LI Sc Dedi, Çazgır cevap vermeğe 

hazırlanırken Filibeli Kara Ah
med atıldı: 

tır. Bu işle al:'ıkalı müesselelerin Eski ve yeni talebenin kayıdları herı;ün s:ıat 10 - 17 ye kadar yapılır. 
Eylül 9·10 sonuna kadar belediyemize Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren başlanır. Son sınıftn !en şubr'si de vardır. 

- Yoo.. Abc bugün Ali<~oyu 
ben tutmalıyım dedi. 

~te~k~l~if~tc~b~u~l~u:n:ın~a~l~ar~ı~il=fı~n~ol~u~n~u~r.:_. _ _'..!!!~~!:!!~~~Talebtı mektebin hususi otobüs ve otomobilıle evlerine nakledilir. 

Halbuki, Kntrancı da Aliço 
i1c güre~mell istiyordu. Muka
bele etti: 

- ) oo .. Ben tutacağım! .. 
- Abe ne bıkmazsın be?. 

• • 
~ stı 81 Lisesi~ 
Kız ve Erkek 
Talebe kaydına 

Leyli ve nehari 
devam olunmaktadır. 

Şehzadeba§ı Polis Karakolu arkasmdn, Telefon 22534 
ka tır tutarsın ihtiyarı be? Hep 1 
berabere kalırsın be!. Bırak bir 1 
d biz tutalım.. :::;:.================================================ 
Uı)e r.oylendi. Fakat, Katran- lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

cı inatc;ı ve çenebaz olduğu için Satınalma Komisyonundan: 
cevap verdi: Mcd.czimiz ve mulhakat ile Çanr kkale merkezi ambarlarına teslim 

- Olmaz be!. Ben tlıtaca- edilmek ş:ırtile 470 ton kriple maden ı:ömurU ile 23.5 ton yerli sömikok 
ğım ! . kömlirü kapalı zar! usulile satın n1ın&caktır. 

Ji':ilibeli dayanamadı: 1 - Tahmin bedeli kriple maden kömürünün 18 lira 84 kuruş 51) 
santimden ve sömikok komurüniin beher tonu 25 lira 70 kuruııtan umu

- A be, kaburga kemikleri muııun tutan c9461> lira 10 kuruştur. 
kırılan sen dcğılsin be?. 2 - Şartname merk('7.imiz levazımn:dan parasız alınır. 

Diye bağırdı. İhtiyar Cazgır 3 - Eksiltme 3/10/940 perşembe guııii saat 15 tc Galalarla Karamus• 
biç .S('S "lkaı nuyordu. taC:;ıpaşa sokagında mezkur merkez &.ıtınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Bu Hırada Aliço kazan dibi- 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yupılııcagından ıst,.,klılerin eksiltme 
bn,lamadan bir saat evvel teklı! mcktublarııu ve temin::ıtlanııı yatırıp 

ne gel<I'. MUn 1 knı:ıanın son ke- makbuz almaları şarttır. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. • 
Jiınclerini i~itiı• gibi olmuştu. 5 - Mczkür kömılrlcre aitl teminatı mu\·aklrnte parası 709 lira 59 

Çok zeki olan Aliı'o, kendisinin kuruştur. 
bir türlti pay edilemediğini bili- G - Eksıltmeye gircct:klerin kömül' tüccan olduklarına dair 1940 ı;e-

ncsi Ticaret Odası vesikalarını gostermcleri şarttır. (8733) yurdu. Pehlivanlar 
İlk cvYcla kendisiyle boy öl

~iişmek istıyorlardı. 

Alic:o. selam \'erdikten ::;o:ıra, 

söylendi: 
-- Abc "kızanlar gene paylnşa

mıyot musunuz be? 
l<atrancı cevnb verdi: 
- lfsta, ben tutmak istiyor-

" . uum senı .. 
Alico, biraz duraladı. Muka

)-ı('Jc etti : 
- Abc ahiı etlik bıkmadın mı 

be? 
- Neden bıkacağım usta? . 
- Tehcy ! Bu akta başkaları 

tutsun be!. 

- Olınaz .. 
- Abe sen meydandan çıka-

ramazsın beni be? 
- Allah bilir usta .. 
De-yincc Ali<•o; Filibcli Kara 

Ahmedc dönerek: 
- Ahme<l be! Ne deı'Sin be? 
- Ne ıJiy yim usta! Bak be-

nim derim .. 
- Dogru be Ahmed .. 
- Katrancı J.::.ıbul etmiyor. 
- Yoo . Bıı~nbt>n seninle gü-

f~ C<'ğim.. 1 
- Ben de böyle istiyorum .. 

dedi. 
Katrancı söyleniyordu. Bu sı

rada I<oca Yusuf, Adalı Halil, 
Dıramalı Mustafa, Ç&kır Os
man Rüstem kazan dibine gel
mişlerdi. 

Pehlivanlaı· yağlıınmağa b:ı.5-

Jadılar. J(iınin kiminle tutuşa
cağı malı"ım değildi. 

İhtiyar Cazgır hakem heye-
tine gidip sordu: 

- Ne yapaca~'lz? 
- Kur'a atalım .• 
- Olamıyacak .• 
- Neden? 
- Aliço, T<'ilibeli Kara Ah-

medl tutu~ak istiyor. 
- ö~ le ise mesele kalmamış-

Av vergileri müdürlüğünden : 
Av \"ergiled müdiriyctl akliımınd:-ı yakılmak Uzere satın alın«cak "18,, 

ton ZollglJldak sömikok ve (1000) kilo mnngal kömüıü ile "3500'1 kil<> ke
.sllmlş gürgen odunu 12/l-;ylül/1940 tarihinden 2/Teşrinie\'\'eVl940 Uıri

hıne kadar 20 !!Ün muddctlc nçık eksiltmeye. konulmu~tur. 
Muhammen bedeli 514 lira mu,·akkat teminat 38 lira 55 kuruştur. 
2/IQ/940 Çarşanba günü saat "H,, cic av vergileri müdurlyetlnde ihale 

edilecektir. Talib olnn şartnnml'vj gôrmek lizere hergün av vergıleri nılidü-
ri) etine rnür:ıcaatl::ırı Uıin oluı1ur. (8618) 

Teknik Okulu müdürlüğünden: 
1 - Mühcııdi& kısmı gırlş lmtihr.nları 1 teşrinievvel 940 salı günil yapı-, 

Jacaktır. Ka.) ıd olunanların karnelerile o gün saat f.ckiz buçuktn 
ruektebde hazır bulunma1an. 

2 - Fen memuru kısıııı giriş imtıhanları günü ayrıca lifin olunur. 
3 - Tedrisata 21 T~:;rinlc\'v~ı 940 pazarfesi günü başlanaeagı ilan 

olunur. (899i) 

Fen Fakültesi Dekanlığından : 
Fai.ültemlzin 15 lira asli muaşlı kimya laboratuvar meınur!uğunn 3256 

sayılı kanun hukumlerl dnh!lindc r.ıemuı· aluıacağındıın isteklilerin fakül-
te idaresine muracaatları ilfın olunur. (9001) 

Beyoğlu İstiklal caddesi No. 437 

Tuvaletlerine itinalı bayanlar için gayet mühimdir. 
ı ti ıı:ıen celbedilen PARICIN CLAVERIE korseleri, 
KESTOS aütycngorJları ve SKANDALLAR! stok tü. 
kenmedcn e\'\ el tedarikte isüenl ediniz. • 

Şık ve znriC biçimi ile m05hur \'e tecrübeli RUS KORSE MOTEHAS
SiSi tarafından olçü üzerine \(orse ve sıityengorjlar imal edilir. 

Bir ziyaret knnaat kesbetmek için kaficHı-. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden: 

ı - Muhtchr cins \ e mikdanla Ştıılpanser borusu maa teterrüat 
mektupla teklif istemek suretilc satın alınacaktır. 

2 - MU\·akknt teminat maktuan 1000 liradır. 
• 3 - Tekliflerin levazım dan parasız tedarik edilecek ş.ırtnamesindeki 

ta.riCUUI uygun olar.ık 30/9/1940 pazartesi günil sa:;ıt 17 ye kadar Metro 
h:mının 4 iıncti katındaki Levazım !\'lürüliığüne imza mukabilinde verilmiş 
olmnsı lfızımdır. •8935> 

Lüleburgaz belediyesinden: 
Belediyemize ald sinem:;ı ve ga2.lno binası ve bodrum kısmı da dahil 

olmak üzere yeniden 11/9/940 torihindcn itiboren 21 gün müddetle mü
zc:ıyedcye çıkarılmıştır. Talihlerin belediyeml.ze müracaatları illin olunur. 

•8750> 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. 
Komisyonundan: 

Alınacak ve yaptırıl•· 
cak işler 

Muhammen' 
bedeli Teminatı ihale günü ve saati 

Laboratuvar tecrübe hay
vanları için dört k:ılcm 
sebze 3250 244 28/9/940 ıo cumartesi 
Gurcba dahiliye anfisinde 
kıılôn!er tesisatı 

Univcrsite merkez bina
sında kalörifer tesisatı 

truniri 
CeıTahpaşa birinci şirurji 
kliniğinde elektrik, zil 
telefon tesisatı 
F..czacı okulunda d:ım ta
miri 
Merkez bina nrk:;ısınchıki 

eski mutfak dairesinin sı-

4980.25 

565.80 

3967.50 

992.99 

374 

43 

298 

75 

10-15 > 

J0-30 

)1 > . ' 
11-15 

nıf haline ifrağı. 9253.68 695 > 11-30 > 
Yukarıda yazılı altı iş ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmu:tur. İstek

lilerin dosyalarında yazılı vesika, 940 Ticaret Odası vesikaları ve teminat 
mt.kbuz.larile. ihale günü Rektörlükte toplanacak komisyona gelmeleri. Adı 
geçen işlere aid şartname, mukavele Projesi, keşif vesair evrak Rektörlükte 
gbıiilür. •8615> 

Yozgat Nafia Müdürlüğünden: 
Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan i~: 

Yozgat - Maden yolunun 35 inci kilometresinde in~ edilecek (1047G) 
lirn 60 kuru~uk köprü inşaatıdır. -... 

2 - Bu işe aid şartname ve e\Tnklar şunlardır: 
A-Eksiltme §arlnanıesi 

B-Mukavele projesi 
C-Nafia tslcri genel şartnamesi. 

D-Şose ve köpruler fenni şartn:ımeıt 

E-Hususi şartname 
F-Keşif cedveli, tahlili :fiytıl, metraj 
L-Projc 
İstekliler Yozgat dnlmi Encümeninde bu euak ve şnruuımeleri gö
rebilirler. 

3 - Eksiltme 5/10/940 eumarle$i ı;ünü saat 10 da yozgat daimi encüme
ninde ,Yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için Mclılilerin 785 lira 74 kunıs muvukkr.tı 
temin::ıt vermeleri \'e bundan b<ı~ka aşağıdaki vesaiki haiz bulun
maları lazımdır. 

A-En a7. yedi bin liralık yol köprü inşaatı yapmış bulunması. 

B-ihalesi tarihinden sekiz gün evvel miiracaaUa vilayetten eksiltme
ye gireceklerine clair vesika almaları. 

5 - Teklif mcktubları S Uncu maddede yazılı saatten bfr saat evveline 
kadar Nafia dairesine getirilerekkomisyon reisliğine makbuz mukabi
linde verecektir. Posta ile gımdcrilecek mektublann nihayet 3 üncii 
maddede ya7.ılı saate kadar gelmiş olması ve dış uırlının miıhür 

lrıumu ile iyice kapatılmış olması §arttır. Postada ol,;ın gecikmeler 
kabul edilmez. (8635) 

Fen Fakültesi Dekanlığından : 
Galcnik enstitüsüne aslston alınacağındtın isteklilerin :Cnkülte dekanlı-

ğına müracaatları ilan olunur. (9002) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Fen Fakultesinde cGalenik> doçentliği açıktır. Namzedlerin yabancı 

dıl imtıhanları 2 birincikaııun 1940 pazartesi günü yapılacnkbr. İsteklile
rin sıhhat raporu, beş fotoğraf, nüfus tezkere.si örneği ve hüviyetini gös
teren fiıılerile dieler tedris işleri kaleminden istenecektir.> 15 ik1nci teşrin 
akşamına kadar Rekt.örluge ınüracaaUarı. •8954> 

ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 1 
142 ton benzin alınacak , 

Tahmin edilen bedeli c52540> lira olan 142 ton benzin Askeri Fabrika
laı· Umum Müdurlüğü merkez satın alma komisyonunca 7/10/940 pazıırlesi 
günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (2> lirn cl2> ku
ruş mukabilinde komisyondan \erilir. Talıblerin muvakkat teminat olan 
•3377> lirayı ha\ i tekli! mektuplannı me1.kur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kcndıleriııin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3, 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu i5le alôkııdar 

tücc;ırdan olduklarına dair Ticnret Odası vesıkasUe mezkür gün ve saatte 
komisyona müracaatları. •8883> 

- Ntısıl hırsız? D <'ıl<.>rl de otl.'ye b~nye t:ıksıml' 
olclul. r. K;:ıpıJ a otur.ınl ırd:ın biri 
it<"' une bir k kına vurup eHn<lcn 
km tuldu um • dandı. 

llc• .f n h ddetinı gôrmcli· 
- Ah • pkın! Dır defa elime geç- ı 

Bir çalgıcının seyahati 
52 

- Diın akşam komşunuzun evine 
giren. 

- Vay, vay! .. Galiba o herif bizim 
kapıyı da kurcalam~I Aman yaktı
Jarsaım: bana da haber verin. B.:ışm
dan aşağı bir fıçı halis Munih birası 
dökiiverelim. 

sc b. 

duydukça ne hale 1 

ı.uz. Ya bir de "V 

< lurs."\ o z.-ıınnn 
ı d. h:ı fe d gıl m ~ K.ıpmın ar
ka mel. n oy. lamı~ordunı. Karanlık 
t:ı y:ınlı lılda bir şey daha de\ ire
cek olur UM o uımnn hem j:;ındar
mabr; hem de ev sahibleri duya -
cakla-, beni ı:-. hemchnl yak:;ılya -
c .. klardı. K. pının arkasında bir sn
;-ttcn zı) dC' tıtriyordum. Bir tıırnf
to.n korku. d <:ı· taraftan gecenin 
ayazı, :ırho l tl'l<ın eser kaldı mı 

1 
:zanncdı)o unuz? Ne gezer? Çokt:ın 
ayılmıştı • Bır saat sonra iki ja:ı
darmad:ın bin: 

- Bir yak s i var. 
Dedi. Dognı u buna pek sevindim. 

Cıııık ı · nd. 1 .. r nyak se ini al
dık'.,r n fan.t 1Xii1 ıanncdcct'•lcr ve 

takibe koyıılacnklar. Fakat i§lm bu I 
akşam pek aksi gidiyvrdu. Çunkii 
jand.ırm::ıııın refıki: ı 

- Haydi sen .uradan bak l.imdiı-. 
Ben yerimden ayrılmam, zira scı e
ri hc:rlf tam bu mahalde meydandan 

1 

kayboldu. Kııçırmıyalım .. dedi. 1 
Kul::ık verdim. Ayak sesini ben de 

i ıttlın. Hem de jandaımııların bu - ı 
lunduğu tarnln yakla.,ıyordu. Beni 
ynknlam:ık istıyen jand:ırma al'ak 
wC İ gelen tarafa dikkatli dikkatli 
baktıkfun sonra: 

- Adam o dogil imi ! Sarhoşun 

biri yıkıla, ~ ıkıl.ı geliyor. dedi. 
- tyiya! Du adam kim onu da on

J,ıyalım. 

- Biraz bekle bu ta.rafa geliyor. 
iki dakikn sonra takl:ındı •ım c\ in 

5nUnc gclcn bir dam geldi durdu. 

Ktıranlıkta kim olduklannı anlıya-ı 
madığı Jandarmaları görür görmez: 

- Vay! Vııy.. Hey!. Siz kimsiniz. 
be? j 

Dedi. Kapının üzeri demir kaCes 
ile 0rtühi bulundugundan sokak gö
rülebiliyordu. Gözümü kafesin deli
ğine uydur::ırak dıparı baktım. Fır

tınnya tutulmuş Bahrimuhit vapuru 
gibı durduı,'lı yerde iki tarafa yatıp 
kalkan br adam gördılın. Jandarma
lar ayaga kalkarak sarhoş herifin 
yanına yukltıştılar. Kim oldugunu 
derhal tanıdılar. Jandarmalardan 
biri: 

- Siz, mısiniz Mösyö Rinker? 
Dedi, sarhoş iki tarnta, otuz dere

ce b~r zaviye teşkil edecek kad:ır bir 
yalpa \'urdukan sonra: 

- Ha ... Benim. J.'rıkat seni tanı-

yamadım. Gözüm de 1sırıyor. Dur, 
dur tanıdım, jand::ırma, j, ncl.ırma ... 
ismini bulamadım. 

Dedi. 
- Znrl'rı yok. 
- Pekı ıımma evimin kapısında ne 

oturuyorsunuz? 
Du sual beni o derece ş<ı:ıkınhğn 

düc:ar e'.ti ki tıırif edemem. M<'ğer 
ben sarhoş mösy5 Rinkerin evine 
&lklnnmııı. 'fabi herif imdi kapı

yı açaeuk, beni gıkür görmez bağı
rıp çağır:;ıcnk, jaııcl.ımıalar da ynk::ı
lıyacak. Vakıfı korırlor gayet karan
lık oldugundıın heı-iC beni göremez 
idi. Fakat mcrdi\•cni görmek için 
bir kibrit yakrıctık ulur a o z~ınıan ne 
yapmalı? .Jandarrı~· 

- Bir hırsız k ,. d·'· Oın yııka
lıyac"!ğı7., dedi. 

Do;inısu sarhosun tertib eylediği 

reza da çekilir şeylerden değil! Bu 
ayazda on beş lıtreden ~şe.ğı gelmi
ycn bir fıçı bira ile ıslanmak hiç de 
hoşa gider bir şey degildi. Sarho:ı 

(Rinker) jandarmalarn: 
- ister iseniz bi1.im eve girelim 

de hırsızı pençcrcdcıı bekleriz. Hem 
ben şimdi yalnız e\'İme girmese ce
saret edemem. Çnpkın herif evime 
saklandı ise? demez mı! 

Benim, evlnc snklıındığım kalbine 
doğdu. Bereket •crı:.in jandnrmnlar 
sarho5a ehemmiyet vermediklt.:rin
den: 

- Hayır, hayır mösyö (Rink~r). 
Rahat ı·ahat evinize girip yatabilir
siniz. Takib eltigımiz herıf kaçtı 'de
diler. SarhoŞ Rinker kapının <.imine 
ge1di (Sonu var) 

23 EYLUL 

OEnİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARI 

1200 adet matra 
4 > Tampo marka kamyon dı.ş lastiği 

4 .> > .> > > 
50 met. Dok bez. 

1250 met. haki işbaşılık kumaş 
1 adet kaznn 100 kişilil: 
2 , Çay güğümü 50 kişilik 

20 > L"ru 
15 > Trampet 

1000 met. hortum cMotorpomp için52 m/m,, 
20 adet demir saç levha 1200 x 1200 xa: 9 mim 
35 met. demir köşebend 120 X 80 X 9 
50 met. demir Hlına 50 X 5 
20 > demir çubuk 30 m/ın kutrunda 

400 adet llavşa baş civata mna somun 3/8 pusluk 
400 > demir cıvaUı man somun 3/8 
500 > perçin 1/2 pusluk 4 s/m boy 
100 > Demir çatal pin 5 m/m kutur 5 S/m. 
100 > demir pul 5 nı/m s1han 
20 > lavmana komple 
25 > lavmana aynası 

2 > Pirinç havluluk 
300 > Beyaz :fayans 

2 > Dosya dolabı 
20 > Portatif y:ızı masası •açılır ka~rıır.> 
20 > Dolap c50 gözlü> 

1 > Saçtan m:ımül harici levha c5X25 ebadında> 
ı > Araba •lastik iiç tekerlekli>. 

10 > Yemek masası muşanıb:ısı 
Yuk:ırda cins ve mikdarları yazılı eşyn ve malzeme 24 Eyliıl 940 r,.-ıb 

günü saat HS don itıbaren pazarlıkla alınacnktır. İsteklilerin bP.lli ı,'\in v• 
snatte Kasır.ıpaşada bulunan komisyonda hazır bulunmaları. (9005) 

* * * 
'ı - Tahmin edilen bedeli c212.245> lira olan cl 70.000> kilo sade ya· 

ğının 26 eylül 940 pcrjjcmbe günil sant 11.30 da kapalı zarfla eksiltme!'! 
yapılacaktır. 

2 - tık temin:ıtı dl.862> lira 25> kuruş olup şartnamesi her gun 
komisyondan cl062> kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - tstcklileıin 2490 sayılı k:ınunun istediği belgeleri ha\'i tanz.inf 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saa\ 
evveline kadar Kasımpaşada bulunankomisyon ba:ıkanlığına makbuz mu· 
kabilinde vermeleri. •8120> 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli •75.400> lira olan c130.000• kılo u-vtirv:ı• 

ğının 25/EylüV1940 çarşamba günü saat d5.30> da kapalı zar1fa ek ı• r; 

yapılacaktır. 

2 - ilk teminatı «5020> lira olup ıı::ırtnamesi her gün komisyond::ıJJ 
c377> kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun istt.'<li~ belgeleri hn' i taıızLm 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli giin ve sa:ıtten bir !!aAt 
evveline kadar Kusımpaşada bulunan komisyon b~kaııJığına makbu:: mu-
kabilinde vermeleri, •8117> 

* • • 
1 - Tahmin edilen bedeli •7766> lira c25ı> kuruş olan c 1500:> kılo ç:ı

yın, 25/EyluV940 çarşamba günU saat 17 de kapalı zartla eksilbnctıi y•
pılacaktır. 

2 - ilk teminatı •582> lira •47> kuruş olup şartnamesi heor glin 1'<>-' 
mbyondan parasız olarai<: alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun islediği belgeleri ha\1 ı.-ıw.iın 
edecekleri kapalı zarflarını be.lli gün ve saatten en geç bir saat CV\ elifle 
kadar KaSlmpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabıtınde 
vermeleri. •8122> 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli •52.507> lira olan d30.000~ kilo sabunun 

25 eylı'.ıl 1940 çarşamba günü saat clb de knprJı zarna eksiltmt'Si yapı· 
lacaktır. 

2 - tık teminatı c3875> lira c35> kuru~ olup şartnamesi her gıin ko
misyondan •263> kuruş bedel mukabilinde :ılınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun islediği belgeleri h~vi tanziı:ll 
edecekleri kapalı zıırnarını en geç belli gün \'e saatten bir snat e\'VdinC 
kadur Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermelel'i. c8118, 

* • * 
1 - Tahmin edilen bedeli 4103.410> lira olan •300.000• kilo pir,ııclll 

26 Eylıil 1940 perşembe günü saat 17 de knpalı znr!la eksiltmesi y~pıı:ı
caktır. 

2 - 1lk teminatı •6420~ lira ~50~ kuruş olııp ljarln:?m~ı her gun ıtır 
misyondan c517> kuruıı mukablllnde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 .sayılı kanunun istediği belgeleri hn\•i tan1ifil 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını belli gUn ve saatten bir saat' e,..,·el -
ne kadar Kıısımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz muknbılıJl-
de vermeleri. dl19• 

* * * 
1 - Tnhmin edilen bedeli <24.33 h lira olan cl30.000 kilo Z<'~ uıı.ill 

26 Eylul 1940 perşembe günü saııt 15.30 da kapalı zııı fia eksiltme!:!i yapı-
lacaktır. · 

2 - İlk teminatı c1825> lira •20> kuruş olup şartnamesi her güıı JtO
misyondan parasız olarak alınnbilir. 

3 - tstcklileıin 2490 sayılı kanunun istediği beJgeleıi h;ı' i tan~1~ 
edecekleri kapolı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir s:ı 

evveline kador Kasıınpaljada bulunan komisyon başkanlığına makbuz ın 

kabilinde vermeleri. (8121) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Ortaöğretim müesseselerine yabanc dil öğretmeni yet.iı:tirmek 111a1'S7~ 

dile geçen yıi İstanbul Ü'ııiversitcsinde açılmış olan !ran51zca, lngıllzcc ~ 
almanca kurslıırına bu yıl da n5ağıda yazılı şartlar dahilinde :reııiclcn 

tnlcbe alınacaktır. 
Bu talebe bir yıl tstanbul Universiteslndeki yabancl dil kurslarına de'° 

vam edecek bu müddet zarfında her birine ayda 30 ar lira harçlık 'erılC' 
cektir. Bu bir y.llık tedrisatt."l muvaffak olanlar siyasi vaziyet norınallli~ 
tiği takrlirde tahsillerini takviye etmek üzere, bir yılda dilini ogrendııdcfıı 
mc."lllcltc!e gönderileceklerdir. Bu talebenin seçme smavları 5 - i tt'~rı 
g(ın terinde lstmıbul üniversitesinde yapılııcaktır. 

Sına\•a iştirak 1..'<lcbilmek için: 
1 - Türk olmak, 11 
2 - Yerli veya yabancı bir kolej veya liseden veyahud biı· öı;rı:trııc 

okulundan mezun olınnk colgualuk> şart degildir. i5' 
3 - üniversitede 3 Birinci tesrin 1940 dn teşkil edilecek sağlık k0111 t>lf 

yonunca muayene edilerek tahsile mtini bir hali olmadığını bıldiren 
rapor olmış bulıınmalc !jarltır. fC' 

Sınavda muvaffak olanlardan tııhsil müddel!erinin iki misli M:ıar f ~, 
kfıle•i emrinde çalışacaklarını tcsbit e:lt>n bir fanlıhütnamc alınacaktır. 'f ,. 
rlsat her b<iln Univcı-sitcde sabahtıın akşama kadar devam cdr.ec1'~" 
Kurs tıılebesinin hariçte bir işle meşgul olmımnsı şarttır. Sına\ a sıı r reci 
talih olanlıırın en geç ı. Teyin 1940 akşamına kadar 1st.aııbııl Uni''"1 1:cr1 
Rekllırluğüne tahsil vesikaları ve 6 fotoğrafla birlikte müracnrt eitı c 
lazımdır. c8955l) 

Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe 
Kabul Şartlar' 

ddcıl 
Lise öğretmeni yetiştiren okul, yat.lı ve parasızdır. Tahsil r.1u ıııJ 

4 senedir. Okulu gin•bilmek için li•eolgunluk diplomasını elde etn1 ş 
lunmak ve knbul imtihanında muvaffak olmak Hlzımdır. 

Namzet kaydı 11 Eyliıltl~n 12 biriııcitesdne kadar salı ,.e curtı0 ı;~~: 
leri y::ıpılır. Kabul imtıhanı 14 blrlnciteşrin günü başlar. Daha f, ıJ.ı lcril' 
Jümat istiyenler okula müracaat edcb!llrlcr. Yazı ile mtirae;aal ede•;) 
6 kuruşluk pul gQndermeleri H\zımdır. (84~ 

~ 
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