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Elazığ-Palu 
emiryolu Dün 
ihale Edildi 

Hat, 5 Milyon Liraya Mal Olacak 

ROMANYAYA 
Gelen Kıtalar 4 
Fırkayı Bulacak 

Almanlar, Bir Taraftan 

da Külliyetli Malzeme 

Gönderiyorla~ 

Ye inşaata Yakında Başlanacaktır Petrol Mıntakasında 
11 Ankara, 9 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Elazı~dan başlıyarak 
. hududuna gidecek olan demiryolunun Elaziğ ile Palu arasın
. 70 kilometrelik kısmı bes milvon Türk lirasına Havmil İnsaat 
ıtet Şirketine ihale edilmiştir. 

Pek yakında bu kısım üzerin. 
de insa faalivptine başlanacak
tır. Bu hattın Van gölü kenarın
da Tuğ mevkiine kadar olan 330 
kilometrelik kısmının etü! harL 
talan tamamile ikmal ve çizilen 
güzergahı zemine tatbik edil
mistir. 

1941 senesi sonlarına doğru 
Paludan itibaren Çapakçur kar
şısına kadar olan kısım üzerinde 
faaliyet,. airic:ilP<'Pk+;r. 

DİÔER HATLAR 
Diğer taraftan verilen malU

·mata göre, Adapazarı • İsmet 
Paşa demiryolu hattının Bolu -
Düzce kısmının etüdleri de ik
mal edilmi~tir. Düzce _ Adapa-

~ ...-- zan - Bolu • İsmet Paşa üzerin_ 
afıa Vekili General de muhtelif postalar, etüdlerin 
Ali Fuat Cebesoy ikmali icin çalışmaktadırlar. '-...___ =1 Bozöyük _ Bursa. İnegöl _ Os-

maneli - Varyanti, Bursa • Mu. ovyet Rusya danya geniş h~ttının etüdleri 
devam etmektedır. 

Sumucak • Tosya _ Gümüşha-

L A.- K Ay T cıköy - Merzifon • Amasya ve 
Erbaa • Erzurum hattile Ter. 

lıt canda birleşecek olan kısmın ha-1\Qlab ilİ r mi ? ~~!~a da yakında başlana. 

.......,,,,___~-----------------~~ ıturakının akdi nasıı Sov- Başvekil Ankarada 
~~in men!aati ile Amerika ve 
ı.:1terenln menfaati aruwQ.ak.i Ankara, 9 (TAN) - Başvekil Dr. 
~aiti dnha sarahatle meydana Refik Saydam, bugün 17 de Ha taydan 
"-t~ı§şa. Ahnanyanın Karade.. .,.ehti.mize dönmilJ, merasimle karıı't ınrnesi de Moskovayı Londra lanmrştrr. 
ıa_ \'aşlngtona daha z.lyade yak- Ankara. 9 (TA.?.f) - G!1mr!1k ve 
et. ~ıya ve bu uç devlet arasm- fnhısarlar Vekili Raif Karadeniz, bu 
~},_bir anlaşmayı kolaylaştırmıya akşam saat 21,10 da şehrlınize gel

Bütün lngilizlerin 

Terk Romanyayı 

Etmeleri Bildirildi 
Bükreş, 9 (A.A.) - Reuter: 

Romanyada kalacak olan Alman 
nizami kıtalarının ileri cüzütam. 
ları, son zamanda Macaristana 
terkedilen Transilvanya arazisin
den gelerek hududu geçmişler
dir. 

Bu kıtalarm, tam teçhizatlı 
4500 kişiden mürekkep olduğu 
tahmin edilmektedır. Bunlar, Si. 
biu ve Sigisoara'ya iki trenle gel
mişlerdir. 

Öğrenildiğine göre Almanlar, 
Rumenlerin sualerine cevaben 
evvela Almanyanın bilhassa ala
kadar bulunduğu petrol mıntaka
sını müdafaa etmek, saniyen Ru
men ordusunu, Alman usullerine 
göre talim ettirmek için gelmiş 
olduklarını söylemişlerdir. 

Gene öğrenildiğine göre, Giur
ciu'da, petrol mıntakasında ve 
Buzau'da yapılmakta olan tahki
mat inşaatı hemen hemen bıtmiş 
gibidir ve en son model Alınan 
hava da.fi bataryalarının yerleşti
rilmesi için hazır bulunmaktadır. 

Rumen askeri tayyare mey
danlarının genişletilmesi için de 
Almanyadan hususi teçhizat gel. 
miştir. 

DORT FIRKAYA 
ÇIKARILIYOR 

Bükt"q, 9 (A.A.) - Rcuter: Per
şembe günü Romanyaya gelecek olan 

(Son u. Sa: 2. Sü: 6) ·~ olabilir. Bu bakımdan Va- mlşUr. 
teı nda cereyan eden milzake- ,-------------------------
l' ~hı Amerika ile SovyeUer a-
~dıı başlıyan konuşmaların 
~ehemmiyeti vardır, 

~. Zekeriya SERTEL 

hnanyanm Romanyayı as
aı .... ~erlikçe de nüfuzu altı
.!"lakta olduğu artık teeyyüt 

'1 bulunuyor. Bunun için Ro. 
,.~n askerlikçe işgale lüzum 
A ~tnıemiş, Rumen ordusunu 
~~an ordusu haline getir· 
~olunu tercih etmiştir. Ge
~ herlere göre, bir Alman 

heyeti de Köstence civa
:t.~ Mamaya'da yerleşecek 

OStence limanında bir de 
. \>e hava üssü tesis edecek. 

~llya.nm bu hareketini 
göstermek için ileri sürü. 

~Pler ne olursa olsun, ha· 
'1.ıdur ki Romanya, Sov
. Besarabyayı, Macarlara 
lvanyanm büyük bir kıs_ 

~ Bulgarlara Cenubi Dob
"., Alman yaya da istiklalini 
~ir. Bu suretle Almanya, 

~ltıra ve Karadeniz sahili. 
.\1...:·~ bulunuyor. 
liitQClnyanın, Romanyayı as-
1:aQ ~ nüfuzu altına alarak 
b· ~nize ve Balkanlara inme. 
~ lliııci derecede Sovyet Rus
l~~nra da diğer Balkan dev. sa ltli al8.kadar eder. 
tlll('et Rusyanın büyük dava

de '!l biri Karadenizin, yalnıı 
lt~1 llızde sahili bulunan mem

bo tre ait olmasıydı. Montreux 
b~azlar meselesi konuşuldu· 

i ""ilan, ileri sürdüğü tez bu 
ellliİ boğazların yabancı harp 
ncıa~tirıe kapanması lüzumunu 
.(,) aa etmesinin sebebi bu i. 
gj}~akit Moskova daha ziyade 

a ere ve İtalyaya karşı bo
ll"Ytı.tı. kapanmasını istiyor, AL 

l\l tanın Karadenize inebilece-
ll'i\a a.lıınin etmiyordu. Fakat 
t~a. Orta Avrupayı işgal 
• "Y S<?nra Sovyet Rusya, A1-
trıı 11,~ın Karadenize inebilece. 
,ıl\ b~tınüş ve buna mani olmak 

1t takım tedbirler almak 
iln Uttu hissetmişti. Besarab. 
\ll.11,a, hu malç.satla işgal etmiş, 

b tistanıe ticari ve siyasi mü
lş~tlerini yine bu maksatla 

l~i ettirmiye ehemmiyet ver. 
~. " 
~at işıe bugün Almanya. 
~ ~ j;usyadan evvel davrana

a adenize varmış ve bu su. 
~Sonu; Sa: 2, ·su: 1) 

DakardakiSon 
iç Harekatın 

Yüzü Anlaşddı 
tô' lO 

Zırhlıların Hareketi 
Haber Alınamamış! 
Londra, 9 (A.A.) - Başvekil 

Churchill, Avam kamarasında 
beyanatta bulunarak Dakar'daki 
son hadiseleri izah etmiştir. Chur 
chill bu hareketin evvelemirde 
bir Fransız hareketi olduğunu, 
fakat üç Fransız kruvazörünün 
Vichy taraftarlarından ~a~ılarile 
birlikte Dakar'a gelmesı uzerine 
vaziyetin aleyhte olarak değişti. 
ğini, çünkü bunlann De Gaulle'e 
taraftar olan halkı korkutmak ve 
sahil bataryalarının mües~~r bir 

(Sonu, Sa: 2; Su: 2) 

·Asker Aileleri 
için Y apdaeak 
Yardımlar 

Ayda En Çok 25 
Lira Verilecek 

Asker ailelerine yapılacak yar
dım esaslan dün tespit edilmiş, 
komisyon tarafından hazırlanan 
rapor Daimi Encümene verilmiş
tir Rapor, bugün Daimi Encü. 
men tarafından tetkik edilerek 
kati şeklini alacaktıI"" Bu rapor
da şu esaslar tesbit edilmiştir: 

Kimsesiz bir asker ailesini teş.. 
kil eden şahıslardan birincisine 
on lira, diğerlerine beşer lira na. 
faka ve bir aileye de beş lira kira 
parası hesap edilecektir. 

<Sonu . SA~ 2. Sfü 2) 

Y enideiı 5 Viliyette 
Köy San'at Kursları 

Tesisi Kararlaştı 
r 

Çankırıda dokumacılık kursuna devam eden bir kız iş başında 
(Yazısı ikinci sayf amızdadır) 

. .. 

Jngiliz gemileri tarafından talıri p edilen bir ltalyan tahtelbahlrınin mürettebau kurtarılıyor (gemi biraz sonra batmqtıı'J 

Uzak Şarkta 

Tokyo Hareket 
PICinını Tam 

Olarak Çizmiş! 

Birmanya Yolunun 

Açılmasma Karşı 
-----~o---

Hava Harpleri 

Bremen'e 1,5 
Saat Süren Bir 
Hücum Y aplldı 

lngilizler Çok Geniı 

Bir Saha Üzerinde 

Faaliyette Bulundular T atbikma Geçecek g~~~~=~~=~i.:·--
Tokyo, 9 (AA.) - 18 llktet- E ~"r---•r:====== Londra. 9 (A.A.) -Alınan de. 

rinde Birmanya yolunun açılaca· ı-------~ <-. --- niz iıslerine tevcih edilen hü-
ğını bildiren Ingiliz notasına, J a - --------)= ,,---- ---- cumlar hakkında İngiliz Hava 
ponyanın resmi mahiyette bir ce. N ezaretı istıhbarat bürosu aşağı. 
vap vermiyeceği anlaşılıyor. Do- daki malumatı vermektedir: 
meı ajansına göre Japonya, bu "İngiliz tayyareleri dün gece 
vaziyete karşı koymak için plan- ~ hücumlarını bilhassa bahri he. 
larını şimdiden hazırlamış bulun. ~'====::;:=:======4 deflere tevcih etmişlerdir.Başlıca 
maktadır ve bu planları, lüzu- hedefleri Bremen'le Wilhelnisha· 
mu takdirinde tatbik edecektir. Çine silah sevklyatında geçit yeri olan Birman:vayı gösterir harita ven arasındaki limanlar teşkil et. 

Matbuat, Birleşik Amerikanın r--·------------------· -------·-- miştir. Bremen'de bir buçuk saat 
teşvikile yapılacak bir İngiliz • ı ten fazla süren b ir hücum esna· 
Amerikan teşebbüsünden bahset- ' ~ ' Afrika Harbi sında tonlarca yüksek ınfil8.k kud 
mektedir. Asahi Shimbun gaze- A k f y i t retinde ve yüzlerce yangın bom-
tesi, Birmanya yolunun açılması. 5 er az ye baları atılmıştır. Wilhelmshavene 
nı İngitiz _ Amerikan taarruzu ve yapılan hücum da dehşetli olmuş. 
uç taraflı pakta karşı vurulan ilk Sidi Barrani'de tur. 
darbe- olarak tavsif etmektedir. Harp Saha ları Tayyare dafi bataryalarının 

IJULL'UN SOZLERI 1 it 1 K il şıddetlı ateşine ve bir gemiden 
Vaşington, 9 (A.A.) - Harici- G . a yan o arı atılan toplara rağmen hücum• 

ye Nazın Hull, Birmanya yolu- enişlıvor sonuna kadar devam edilmiş ve 
nun tekrar açılacağı hakkında Bombalandı hedeJ uzerıne ıs tondan fazla 
Churchill tarafından yapılan be- 1 Brenner müUkatından sonra bomba atılmıştır. 
yanat münasebetile, Amerikanın' asker! harekAt sahası genişlemiş Kahire, 9 (A.A.) - İngiliz res- EN UZUN ALARl\I 
daha bidayette bu yolun kapan- bulunuyor. Şimdiye kadar Al. mı tebliği: Stokholm, 9 (A.A.) - Afton-
ması aleyhinde bulunmuş oldu- manyamn en büyük prensibi yal- "Mısırda dün sabah bir düş. bladet gazetesinin Berlin muha-
g-unu ve buna binaen bu mesele nız bir cephede harp etmek, bir man motörlü nakliye kolu hafif bıri İngiliz hava kuvvetleri tara. 

tarafta harbi bitirmeden, diğer ·11 · 
hakkındaki Amerika noktai na. zırhlı otomobı erın refakatinde fından Berline yapılan hücumun cephelerde meşgul olmamaktı. 
zarında kimsenin şüphe ve te- olarak Sidi Berrani cenubunda en uzununun ve en erken başla· Bu prensibe sadık kalmak şar- 1 
rcddüt etmiyeceğini bildirmiştır. tile, İngiltereyi muhtelif cephe- Birenba mıntakasında şarka doğ· yanının dün geceki hücum odu. 

AMERiKAN TEBAALARI lerde birden tazyik etmek için. ru ilerlemek teşebbüsünde bulun. ğunu bildirmektedir. Bir çok 
Changhai, 9 (A.A.) - Ameri- müttefıklerinl harekete geçirmiye müşsa da akşam olurken ilk mev. Berlinliler evlerine dönmeden beş 

ka konsoloslukları Washington- karar verdi. Şimdiye kadar har- zilerine dönmüşlerdir. Zırhlı oto- saat sığınaklarda kalmaya mec. 
da Hariciye Nezaretinden aldık. be seyirci kalan İtalya, Mısırda mobillerimiz bir düşman bombar bur olmuşlardır. Muhtelif dalga· 
lan talimat mucibince, Japonya, Ingillzlere karşı taarruza geçti. dıman tayyaresi düşürmüşlerdir. lar hal.nde gelen IngHiz tayya. 

1 k l Şimdi de Uzak Şarkta bir harp S (c:- c:- 2 s- 3 Japon müstem e e eri, Mançu- ihti li ,.a ( .. on u. Sa: 2. Sii· 5l .;,onu. ~a: . .. 11: l cephesinin açılması ma ço6 -
ko Çin, Hongkong ve Hindiçi- lıyor , 
nide bulunan Amerikan tebaala. · İngiltere, Japonyayı kızdırma. 
nnın muhtemel bir tahliyeye ha- ~ olmak için, Çinlilere yardımı-
zırlanmalan için vcsayada bu- nı kesmiş, hattA Çine lthalltın en 
lunmuşlardır. geniş kapısını teşkil eden Bir-. 

• manya yolunu kapatmııstı. İngiliz 
Va~ington, 9 (A.A.) - Cümhurre- Bı.:svckili evvelki günkü nutkun-

isi Rooscvelt Amerikanm Şanghayda. cia bu yolun tekrar açılacağını, 
ki krtaatını geri alacalı hakkındaki !ıatta açıldığını bildirdi. Bu yolun 

T. Hava Kurumu iş 
. Programını On 

Misli Genişletecek şayiaları tekzip etmiştir. açılması, Amerika ve İngiltere-
• nin Çine geniş mikyasta yardıma 

Londra, 9 (A.A.) - Birmanya yo- devam etmesini temin edecektir. 
!unun açılmrya karar verilmesi umu- Japonya da buna karşı !Akayt 

(Sonu. Sa: 2. Sü: 7) kalamıyacak ve Amerika ne de
Kurum Reisi, Bu Hususta 

Cümhurreisimizin 

lstanbul Halkına 

Yüksek iltifatları 
Ciimhur Reisimiz İsmet İnönü, 

İstanbulun kurtuluş bayramı 
münasebetile Vali ve Belediye 
Reisi Dr. Lutfi Kırdar tarafından 
çekilen tazim telgrafına şu ceva. 
bı göndermişlerdir: 

1 
"Kurtuluşun yıldönümü müna

sebetile sayın İstanbul halktnın 
samimi duygularını bildiren tel-
grafın ızı memnuniyetle aldım. 
Teşekkür eder ve İstanbulun 
kurtuluş yıldönümünü muhab. 
betle tebrik ederim.,, 

İsmet İnönü 

ğilse bile, İngiltere ile harbe tu. 
tuşmıy1& mecbur olacaktır, 

İngiltere Ue Amerika arasın
daki anlasma mucibince, bu sa
hanın müdafaasını Amerika de
ruhte etmiştir, Binaenaleyh Ja
ponlar. İnglllz müstemleke ve üs
lerinden her hangi birine taarruz 
ettiklP.rl zaman, kju·şılannda A. 
m.:·lkan donar.masını bulacak
lardır Bu da harbin Uzak Şarkı 
sirayetine tebep olacaktır. 

Bundan maada Almanya, Ro
manyaya dört fırka asker ııönde
riyor. Bu askerler daha ı.iyade 

· petrol sahasına ve Besarabya hu
duduna yerleşeceklerdir. Binaen
aleyh Almanlar burada Sovyet
ler tarafından Rumen petrol sa
hasının anJ bir surette lsgal edil
mesinden korkmuılar ve buna 

Türk Hava Kurumu Başkanı 
Sükrü Koçak, bugün İnönü kam
pına giderek. bu seneki tedri
satın kaoanış merasiminde bu. 
lunacaktır. Sükrü Kocak, Türk 
Hava Kurumunun faaliyeti ve 
hava kongresinden alınan neti
celert: dair dün bir muharrirlmi
ıe izahat vererek demistir ki: 

1 "- Son dünya hadiseleri Türk 
milletinin havacılığa verdl~i e. 
hemmiyetin ne kadar yerinde 
ı>lduğunu açıkça ~östermiştir ve 
bu hadiseler. bugün milletimizi 
daha cok çalısmıva. bu mevzu
da daha sıkı tedbirler almıya 
zorlamıştır. Son umumi kon~ 
mizden sonra Hava Kurumuna (Sonu. Sa: Z, Sü: 7) 

tıı... ~ yardım hareketleri büyült öl~ 
'"--------------- <Sonu . S a: 2 ~ii: 4) 

izahat 
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Ben bu iş hakkında hiç bilgisiz de. 
ıldlm ve böyle bir lal b~arabllme-

1\ı n oldukça bfiy{lk bir sermayeye 
rınutevakkıf bulunduğuna vAkıttım 
l'Bu itibarla İbrahim Beyden beni ma~ 
kıur ıönnesini rica etUm. Fakat o. 

ana mahlyeUnl pek iyi bildlflm bu 
~ n çok basit oldutunu söyledi. Ser
Jlııaye vereceiini vaadetU, kabulümO 

temelde mıwr davrandı. Ben ya
ınıyacatım bir vazileyi üzerime at
aktan tamamen kaçmıpmdır. Bu 

1, barla, lıu ısrara ratmen, kendisine 
bJ gün, "evet" cevabım vermedim ve 
:l ışünmek için bir hafta mühlet is. 

dted m. Memduh Şevket Beyin kar
f'.Şi Refet Beyin, bu işten anladığını 
Uyordum. MalOmat edinmek ve 1-
bında yardımını istemek üzere, 

endlsinl bir mektupla İstanbula ça
~eım. Refet Bey o sırada Çorluda 

cndilerine ait bulunan çtfUlll idare 
mekle meşıuldil. Mektubumu alır 

• lmaz, hemen tstanbula geldi. KeyfJ
eti kendisine de anlattım. Refet Bey 
uşünQp, hesapladıktan sonra, "bu 

çok kArlıdır., dedl, evvel Allah biz 
:le bu işi becerebiliriz. Fakat lAakal 
O bin Ura sermaye1e ihtiyaç var." 

Bu konuşmadan sonrn, Refet Bey
blrllkte İbrahlm Beyi tekrar bul. 

ık. İbrahim Bey: 
"- Sermaye benden! dedi . ., 

B iz, onun bu vaadi ve tavsiyesi 
ilı.erine, bir defa da yerinde 

t-t !katta bulunmak Ozere Refet Bey 
e birlikte Bozöy{lfe gittik. İbrahim 
eyin biltQn ormanlarını gezdik. İ
P ed@n]erle r~rQşOp, anlaştık. fs-
nbula avdette, İbrahim Beyle bir de 
ukavele yaptık. Blı., bu mUteahhlt
i, Refet Beyle birlikte yapacaktık. 

e hemen işe başlamamız. vııkit kay 
etmemiz • Hızım geliyordu, Fakat 
ende para yoktu. Refet Bey de be
ım vazlyetimdeydi. Vakıa taposu-

• b!rad~rile birlikte sahip bulun. 
uklan bir çiftlikleri vardı. Fakat 

kit parıılnn mew;11t değildi. Biz, 
Ik çırpıda bir sürü testere, kama ve-

re satın almak mecburiyeUndey
k. Bunlnr için Dk tahtada on bin 
ra - en aşağı - iktiza ediyordu. 
İbrahim Bey ise, ellmize bes y{lz 
a verip bizi gönderdi ve: 

~ ·•- Ben arkanızdan üstünü yetiş
r'rim.,, 
Dedi. Bizim bu para ile işe b:ışta

nır . .ıa.ırıamız milmkün değildi. Fakat biz, 
rç harç işe giriştik. 
Bir gün pek sıkıştığımız bir sır:ı
. İbrahim Bey tarafından teıırana 

~nk ~,.a çağırıldım, İbrahim Bey 
-,q:•~....,,.na: 

"- Sen, dedi; İş Bankası mndürli 
!Al Beyi (eski Bıışvekil) tanırsın. 
u s6r. Yirmi, yinni beş bin lira 

adar iste. Eğer Ticaret, Ziraat, Em. 
" Osmanlı Bankalarından da 

rmı bet bin lira kadar temin ede
Wrsen. ben hepsine kefil olurum. 
amanı gelince de öderim.., 
Ce1Al Beyi mücadele yıllanndan 
nırdım. Biz.zarure kendisine gitUm. 
Qşkiil vaziyetimizi anlattım. Celal 

25 bin lira l~tfetUler. Diğer say-

SOVYET RUSYA 
Lakayt Kalabilir mi? 

(Başı 1 incide) 
tle Karadenize yabancı bit 

;levlet te karışmış bulunuyor. .. . 
A lmanyanın Romanyayı bir 

nevi işgal altına alışının 
iki sebebi olabilir. Birincisi Re> 
:nanyadan almakta bulunduğu 

trol ve hububatı sigorta altına 
lmak, petrol kuyularının bir 

. vaki ile yarın Sovyetler ta. 
dan işgal veya imhasına 

Ani olmak; ikincisi Karadenize 
erek ileri hareketler için Ro
anyayı bir basamak olarak 
ullanmak. Her iki takdirde de, 
fJmanyanın bu hareketi Sovyet 

usyaya müteveccihtir ve MoS
vanın bu emri vakii iyi gözle 

ıormesine imkan yoktur. 
Vaziyetin bu kadar açık ve sa

olmasına rağmen, Sovyet 
usyanın bugün Almanyaya 
rp cephe almak istiyeceği tah

:nin edilemez. Gerek Almanya 
~ gerek Sovyet Rusya, yann 
<arşı karşıya geleceklerini bilL 
vor ve ona göre kendileri için 
üzumlu gördükleri üsleri elde 
tmiye çalışıyorlar. Fakat bugün 
in iki taraf .ıta harbi göze ala
dıklan için, yekdijterlerine 

urşı müsamaha ile hareketi ter. 
ih ediyorlar. Nasıl Almanya, 

!llFM'r"vyetlerin Baltık devletlerini 
gal etmesine, Besarabya ve Bu. 

1:ovinayı geri almasına ses çıkar. 
amışsa, Sovyet Rusya da Ro
anyada Alman hakimiyetine 
f11 şimdilik sesini yükseltmi· 

vecektir. 
Fakat üçler ittüakının akdi 

asıl Sovyetlerin menfaati ile 
~rika ve İngilterenin menfa. 
ti arasındaki iştiraki daha sara. 
atle meydana çıkarmışsa, Al
anyanın Karadenize inmesi de 
oskovayı Londra ve Vaşingto
daha ziyade yakla~ınnıya ve 

bu ü~ devlet arasında bir anlaş. 
ayı kolaylaştırmıya sebep ola. 
ılir. 
Bu bakımdan Vaşin~onda ce
yaıı eden müzakerelerin, Ame

ile Sovyetler arasında başlı. 
n konuşmalann büyük ehem. 
'yeti vardır. 

HAKKI BAŞAK 
dıtlm bankalardan da yirmi bca bin 
lirayı alıp İbrahim Beyin yazıhane
sine döndQm, İbrahim Bey bu para. 
nın 45 bin lirasını alıkoymak ve yal
nız beş bin llrasını bana vermek is
tedi. Kendisine: 

"- Bu da ne? dedim.,, 
O, muhtelit bankalara boTçlu bu

lunduğundan b:ıhsetti. VAdelerl gel
miş bulunan o borçların mutlaka ö
dcr.mesi !Azım geldiğini söyledi ve: 
"- Sen, dedi; bu beş bin lirayı a. 

lıp Bozöyüğe git, ben arkandan y~
Uştlrirlm,,. 

(DEVAMI VAR) 

Sanat Kursları 
Ankara, 9 (TAN Muhabirinden) 

Maarif Veklleti, İzmir, Samsun, Es
ki$ehir, Kayseri ve Sıvas vilayetlerin
de köy sanat kursları açmıya karar 
vennlıtir. Kuralar, iki kııun olacaktır: 

1 - Tahsil c;ağmd& olsun olmasm 
bütün köylü kadınlara biÇlci, dikiş, na. 
kıı ve çocuk baJtımı ıibi işleri öfret
m!ye mahsus seyyar köy kadm lı:urs
lan. Bu kurslar 6 ay sürecek ve mü. 
tealnbcn mmtakanm diicr köylerinde 
faaliyete ıec;ecektir. 

2 - Demircilik ve marangoıluk 
kursları: Maksat, her köylüye kendi
ne Hizrrn olan iletlerln bir lnımıru 
bizzat yapabilmesini ve bazdarmı ta
mir edebilmesini öfretmektir. Kursu 
ikmal edenlere lüzumu olan avad&n. 
bklarm temini için fU usul takip edi
lecektir. Bazı iletler koylllye temrin 
olarak yaptırılacak ve kurs ıonunda 
bunlar kendilerine bırakdacaktır. 

Geçen yıllarda tecrübe mahiyetin
de olarak Ankara, Edirne ve Konya. 
da açılan bu kurslardan fevbllde iyi 
neticeler almmı,tır. 

Asker Aileleri için 
(Başı 1 incide) 

Bu sureUe mesel4, Uç kfşillk bir 
~ileye yirmi lira nafaka ve beş lira 
kira olmak Uzere ayda yirmi beş lira 
vcrllccekllr. Fııkat aile efradı üç ki
şiyi ne kadar tecavüz ederse etsin; 
yapılacak yardım yirmi beş Uradıın 

fa:z.la olamıyacaktır. 
Bandan başka mali vaziyeti müsait 

akrabası bulunan asker ailelerine yar
dım yapılmıyacak, bunların iaşesi bu 
kabil kimselere bırakılacaktır. 

Asker ailelerine yapılacak yardım 
için verilecek para, askere gitmiyen. 
lerin verdikleri vergiler esas tutula
rak tahsil edilecektir. 

BUGUNKU PROGKAM 

ı.oo Prorram 
a,oa ııazlk (Pl.) 

s.ıs Haberler 
ı.so ıııızıı. (Pl.) 

ı,so Yemelt
0

liıtesi 

• ı :z,ao Proıram 
12,U Şarkılar 

12, 50 Haberler 
ıs.as Ttlrkiller 
13,20 MUzik 

• ıa,oo Prosram 

18,03 Orkestra 

ı8,40 Su 

ııı.ıs JConu•ma 
ı9,SO Haberler 
19,45 Su 

ıo. ıs IUdyo caıcıtsı 
20,45 Plllt 

21,00 )ıl'.Urik 

21,so Konuama 
2ı,4s Orkestra 

22,SO Haberler 
Z2,4S Cuband 
U,25 Xapanıı 

Dakardaki Harekat 
(Başı 1 incide) 

surette teçhiz edilmesini temin 
etmek maksadile gönderildikleri. 
ni söylemiş ve demiştir ki: 

''General De Gaulle'ün hnreketi 

. . ··-·-.. --·--·-·- .. ···--· 
Recmedelim ! 

Y aza11: Naci Sadullah 

B ayan "Zafer,, bir mikrop. 
muş!.. Bu teşhisi kofan 

Yatandac; diyor ki: 
"- "Onlar,, ın hepsi birer "Zafer,, 

dlr. Hepsinin babası ya yüksek bir 
memur, ya zengin bir tQccardır. Hep
si de gQnün birinde, "içtimai mevkii 
yUksek" blr gencin tuznğına dU5Up, 
ihanete uğrarlar: NeUcede ise, arka. 
Jannda bir nlle kapısı kapanır, ve 
ka~ılarında bir umumhane kapısı a
çılır. 

Ve onlar kimbillr kaç budnlaya 
dinlettikleri bu masala artık kendl
leı i d" inandı klan için, belki de hün
gür hüngür aflıyacaklardır. 

Evet .. "Zafer,, bir mikroptur ve bu 
mikrobu sosyeteye, merhamete lAyık 
bir matah gibi g~stermek, şuurlu bir 
kalPmden umulabilecek marifet mi
dir~,, 

Bu suali soran Bav. haksız de. 
eildir: Çiinkü hakikaten, "Za
fer .. lıir mikroptu. Ve telakkile
ri de~ic;miven bir cemi~·etin 7ft

yıf biinyesinden hiçbir zaman 
cksilmivec:ck olan bir "mikrop .. a 
acımamak lazımdı. Onlann hep. 
i de yalan siiylcrler. Bahaları 

\•iiksek bir memur, büyük hir 
tüccar değildir. Tu7ağa. diişii'rü
lüp, ihanete uğradıkları asılsız
dır. Aile kapısının kapanması 
masal, umumhane kapısının a. 
çılması mavaldır. Ve uydurma 
mazilerinin bevlik romantnı an. 
latlrlarken, uykusuz göz.lcrinde 
biriken damlalar. sahte bir ina
nı~ın tezahürüdür. 

Hakikatte hepcıi de miic;fik bir 
ccmivet içindedirler. Ailelerin
den her c;cşit ihtimamı görmü~ 
lcrdir. Fakru sefalet. onlara 
mektep kapılarını kapatmamış. 
tır. Giiniin hirinde hayatta yap
yalnız kalsalar hile, tutunahile. 
r.cklcri, hir siirii rnc rn destek 
\'nrdır. Kimsesiz kızlan bağırla. 
rına bn~nn ic;timai miicsscscler, 
arı ko,•anlan "'İhi islemektedir. 
Kaldırımda kendilerini tutacak 
hir el anyanlara dol:'Tu yolu l!Ö<ı
teren az insan mı vardır? Ve bir 
km, bir kadını fuhşa siiriiklcn
mekten koruyan cıebepler. cıavı. 
lamıyacak derecede bol değil 
midir? 

Evet .. "ZafeT,, bir mikroptur. 
Ona ve onun kadar mesut mik
roplara aC"ınır mı? 

Yeşil sanğının her kıvrımın. 
dan keramet saçılan nurani <'eh. 
reli irticaın hakkı varmış: Rec. 
mcdclim kaltakla .. ı? 

RAMAZAN: 8 
10 • 10 • 9.10 PERŞEMBE 

S. D. 

iMSAK 4 21 
1 O!le 12 Ol 
1 ikindi ıs ıı l lFTAR 

Alı:ıam 

Yattı 

8. D. 

17 37 
17 37 
ı9 oa 

Hava Harpleri 
(Başı 1 incide) 

releri aydınlatıcı fişekler atmış. 
lardır- Bir çok infilaklar işitil
miştir. 

. l~GILIZ TEBLIGI 
mevkii tatbika konulduğu bir sırada, Londra, g (A.A.) - Hava Nezare-
bu Fransız gemilerinin her hangi bi- tinin tebliği: 
risinin Dakar'a vasıl olmasına mil. "Bombardunan ve sahil müdafaa 
manaat etmenin çok mühim olduğu servislerine mensup tayyareler dün 
tabii bulunmaktadır. Cezalandırılmış ıündüz Boulogne ve Loricnt limanla. 
olan baı.ı hata ve bir scr1 hfıdisat do- rma taarruz etmi:ıtir. Dün gece baş
layıslle, ne Amirallik Dairesi ve ne hca bombardıman taarruzum112 Bre
de hükümet, bu gemilerin Ccbclita- men ve Wilhelmshaven limanlarına 
rık Boğazını geçmek üzere yaklaş- ı tevcih ve ıeniş basarlar tevlit edil. 
makta oldukl.nnndnn haberdar edil- miştir. Diier filolar Batı Almanya
mlşlerdlr. Haber alındığı zaman, mü- ımda, Hollandada ve işgal altındaki 
dahale için vaklt ıeçmiş bulunmakta Fransada bliyük bir bölge üzerinde 
idi, Hatalar hakkında ise kati suret. aıkerl hedeflere taarruz etmişlerdir. 
te takibat yapılmaktadır. Bombardıman edilen hedefler arasm-

"Bunların Kazablanka'da tevkif e- da Hamburg'ta ve Gelsenkirchen'de 
dilmelerl ve orada tevkif edilemcdik- benzin tasfiye fabr.ikalan, Kielde bir 
teri takdirde, Dakar'a girmelerine elektrik santrali, Essen'de Krupp fab. 
mdni olmak için derhal emirler ve- rikası, Hanau'da bir maden fabrikası 
rlldl. Bu gemlleri orada sıkıştırama- Amsterdam'da Fok'ker tayyare fabri~ 
sak dahi, girmelerine mfıni olabllece- kalan, Mannheim ve Gremburg'dcı 
ğimizi ümit ediyorduk. Bu emrin i_ Marşandiz garları ve bazı düşman ha
tası için gayretler snrfedilmlş ise de, va meydanları vardır ... 
muvaf!ak olunamamıştır . ., INGILTERE UZERINDE 

"Dakardaki muharebe oldukça çe. Londra, 9 (A.A.) - inglllz Hava 
tin olmuştur. Donanmaya tecavüz e- ve Dahlll Emniyet Nezaretleri tebU
den iki Viıi denizaltısı batırılmıııtır. ğl: "Bugün İngiltere üzerine çok yük
Bunlardan bir.!iııin mürettebatı kur- sekten uçan küçQk düşman filoları 
tartlabilmiştir. İki Fransız destroye. taı:afından yeniden hOcumlar yapıl
r.inde yangın çıkarılmıştır. Kruvazör- mıştır, Düşman tayyarclcrlnden çoğu 
ferden birisine ciddi surette: isabetle· Kent ve Essex kontluklnrından öteye 
vlki olmu$tur. Richelieu zırhlııı dahi ıeçcmemiştir.Kent ve Essex Kontluk
yeni hasarata düçar edilmiııtir. İki gc larında bazı şehirler ve köyler üze. 
mimiz, bir %1rhlı ile bir kruvazör, mu- rlne bombalar düşmüa ve t.All dere
harebe etmelerine ve yollarına devam cede hasar olmuştur. Haber verHen 
eylemelerine mini teşkil etmemekle zayiat azdır. MUnfcrit uçan bir dlla
beraber hasara uğramışlardır.,~ . . man tayyaresi şark sahilini aşarak, 

Churchill, sözlerini şöyle bıtınnış. Mı:dlandda bir fabrika Ozerlne bom-
tir: . balar atmıştır. Hasar azdır. Cenup 
"- Muvaffalnyetsizlikler bizi daha sahilinde bir şehre yapılan hücumda 

iyi mücadele etmiye sevketmelidirler.,. birçok evler yıkılmışsa da zayiat az
dır. Gündüz birkaç düşman tayyaresi 

Almanların Romanyayı elleri. 
ne alışlannın Balkanlardaki te
sirine gelince, bu hadiseyi Bren
ner mülakatında Balkanlar me
selesinin de tasfiyesine karar 
verildiğini gösteren bir işaret o. 
larak nazan dikkate almak la
zımdır. Romanyadan sonra Yu
goslavya ve Yunanistanm da taz
yik edilmesi ve mihver devletle
rinın bu yoldan Akdenize inmek 
istemeleri de ihtimal dahilinde
dir. 

Bu sebeple Balkanlardaki hL 
diselerin inkişaf seyri pek me
raklı bir safhaya girmiş demek. 
tir. 

Londra mıntakasına geçebilmişse de 
az bomba atmıştır. Zayiat azdır. 

- Yurttaş: 
Milletimizin ileri atılmalnrile 

d<>ıu olan. yaşnma kudret ve 
hakkını yaya tanıtan bir de.. 
virde yaşıyoruz. İnklşafiarımızın 
ölçOlmesi Jçin içinde bulunluğu
muz, üzerinde ehcmmlyeUe du
racağımız işlerden birisi de mu
hakkak ki: 

20 İLKTEŞRİN PA7..ARA Ya
PILACAK OLAN GENEL NÜ
FUS SAYIMIDIR. 

:BA6VEKALET 

htatlstlk Umıım KDdarlOj11 

1 

TAN 

Narhtan Sonra 
Beyaz Peynir 
Ortadan Kalktı 
Beyaz peynire narh konduktan aon.. 

ra tüccarlar piyasaya yailı peynir 
vermemiye başlamışlardır. Halbuki, 
peynir en çok aranan ve sarfedilen gı
da maddelerinden biridir. Bu yıl pey. 
nir istihsalinin yüzde elli fazla olma
sma rafmen, dün bir kısım bakkallar. 
da peynir bulunamayı15ı, tnccarlarm 
bir nevi tröst yapmalarmdan ve buz
hanelerdeki yağlı peynirleri piyasaya 
vermemelerinden ileri ıeliyor. 

Bakkalların iddiasına ıröre dün pi. 
yasaya sadece imansız peynir denilen 
yatsız peynir çıkarılmıstrr. Bakkallar 
bu peynirleri alıp satamakta, bu yüz
den de dükkinlanndan peynir arıyan. 
lara "yok,. cevabını vermektedirler. 

Yine ,bakkalların iddiasına göre, 
tüccarların bu ıekilde hareket etme
leri peynir narhına biraz zam yaptır. 
mak içindir. Hakikatte tüccarlar, elle
rindeki peynirleri yüksek fiyatla al
mış deiillerdir. Bu itibarla, dava, bak. 
kallarm iddiasını te)'it eder gibi gö
rünüyor. 

Maamafih, bugünkü narhta ısrar e
dildiii takdirde bile, peynirin daha 
fazla saklanması imkansızdır. Çabuk 
bozulur bir madde olduğu için tüccar. 
lann ellerindeki malları ister istemez 
piyasaya dökecekleri tahmin edilmek
tedir. Fiyat MUrakabe Komisyonu, 
bu~n bu işi tetkik edecektir. 

HAVA KURUMU 
Faaliyeti Genişliyor 

(Ba~ı l incide) 
de artrnışhr. 

Buna muvazi olarak HaYa Kurumu
nun, ıençleri tayyareci olarak yetiş. 
tirme teşebbüsleri de hayli inkişaf 
ıöstermiıtlr. Bu sene bir lı:aç bin gen 
ce İnönü ve Etimesut kamplarında 
çalışmak ve hava sınıfında vazife ala
cak derecede yetiıımek imkanı veril
miştir. 

Sayım Memurlarına 
Radyo ile Bir 

Konferans Verilecek 
Sayım Memurlarının Zarfları Gönderildi 

Sayım günü şehrimizde vazife alacak memur ve kontrolörle
rin adedi 16 bini tecavüz etmektedir. Bunlar için ayın on ikinci 
günü saat 12,45 te radyo ile bir konferans verilecektir. Bu kon
feransta memurlara, kendilerine verilen vazifenin ehemmiyeti 
anlatılacak, ve sayımın nasıl yapılacağı hakkında izahat verilecek
tir. O gün bütün memurlar sinemalarda ve mekteplerde toplana. 
caklar, bu konferansı dinliyeceklerdir. Bundan başka ayan on aL 
tıncı günü de gene aynı şekilde bir konferans daha verilecektir. 

Dış 
-~ Sayım günü çalışacak memurların 

P
• zarfları kaymakamlara ıönderilmiş, 
ıyasaya deniz ~asıta.lar~n~a çalışacak memur

lar tayın edılmıştır. Bu memurlar De. 

Pik Demiri 
Satacağız 
Knrabük fabrlknlarının pik demir 

istlhsalıltı artm ktadır. HükOmet, pi
yasanm muhtaç olduğu maddeleri 
tedoriL etmek için mukablllnde çivi, 
kalay verilmek şıırtlle pik ihracını 
muvafık bulmustur. Ecnebi firmalnrı 
nrnsında TürkiYeden pik al:ırak, ye. 
rin" bu kabil maddeler vermeyi tek
lif edenler vardır, 
ISVEÇE BiR HEYET GİTTİ 
Stokholm Ticaret mümessUlml-

zin riyasetindeki blr heyet dün ak
ş:ı..'ll İsvcçe harC'.ket etmiştir. Heyet, 
İsveçle aramızdaki ticaret münase
bcUerinln inkişafı için, ağır sanayi 
miiesseselerile temn61ar yapacaktır. 
1svcçtcn mndent eşya, at nalı, çivi 
gibi malları, Türk malı mukabilinde 
almak kabil olacaktır. 

isvcç, Tilrklycden en ziyade tütiln, 
kuru meyva, sllnger glbl mallar iste. 
mektedlr. İsveçle ticaretimizi temin 
etmek için, Almanya ile transit mu
amelesi yapmak kabil olacaktır. Sov
yct Rusya, İsveç mallannın transit 
bedellerinin Moskovada peşin olarak 
tediye edilmesini ileri sürmü§tür. A
lakadar U'ıcirler, bu tediye şnrtına ra
zı olmadıkları için Almanya yolunu 
terciL etmektedirler. 

niz Ticaret Mektebi talebesinden 80 
kişidir. 

Dün Sütçüler Cemiyeti Reisi ile 
görüşülmıiş şehrin sütsüz kalmaması 
için sayım saatinden önce bütün ıüt 
satışının bitirilmesi istenmiştir. 
Sayım günü hııstnlarm tedavisi için 

nasıl yardım yapılacağı da bir tali
matname ile tayin edilerek kayma
kamlara bildirilmiştir. Bu arada ııer. 
best doktorlardan da istifade edile
cektir. Umumi hizmet müesseselerin
de çalışıp ta sayım gunu vazifeleri 
başında bulunnıaları icap edenlere ait 
vesikaların doldurulmasına yarın da 
devam edilecektir. Şehrin ıazete ihti. 
yacı göz önünde tutularak müvezzile
re çalışma müsaadesi verilmiştir. Yal
nız müvezziler Pazar günü sabahı vi. 
Uiyettc toplanacak ve tescil işleri ya
pılacaktır. 

Piya~ada: 

lktısat Vekili 
Tetkikler Yaptı 

"Geçen seneye niıbetle bugün vari
datımızm iki misli arttıfmı söyliye. 
bilirim. Çalışma proı::ramnnu:J ise on 
misli büyütmek zaruretini duymakta
yız. Cömert ve hamiyetli halkımızın 
ve Hava Kurumunun göze çarpan bü
tün gayretlerinde. bu on misli geniş 
programı tah.ıkkuk ettirecek varidat 
temini gayesi vardır. Memleketin her Müteferrik : 
tarafında olıluğu gibi İstanbulda da 
göze çarpan canlı hareketler bize bu 
gayretlerimizin müsbet neticeler vere 
ceğini müjdcliycce'k kadar kuvvetli ve 

İktısat Vekili Hüsnii Çakır, dün öğ
leden evvel Mıntaka İktısat Müdürlü. 
ğiinde, sanayie ait muhtelif meseleler 
üzerinde tetkikler yapmıştır. Bu ara· 
da fabrikaların pamuk ipliği tevziatı 
meselesi de görüşülmüştür. Vekil, bu 
toplantıdan sonra, Sümer Banka g\t
miı, Ticaret Müdürü Avniyi kabul e. 
derek kendisinden muhtelif meseleler 
hakkında izahat almıotu. 

ümit vericidirler. 

Her Vatandaş Bir 
Ağaç Dikecek 

BOZA MERAKI - Amerikada bir 
Üniversite talebesi, İstanbul Ticaret 
Odasına gönderdiği mektupta, boza
nın nasıl yapıldığmı sormuştur. 

"Her sene tnönü kampında topla
nan ge · 'n büyük bir ekseriyeti pa- Hüldimet yurdun ağaçlanması için 
raşütçli Jrlarmda çalışacak şekilde yeni bir lAyiha hazırlamıştır. Bu li.
yeti11tirilnıcktcdir. Kurumun muhtelif yiha ile memleket 8 orman mıntaka
yerlerde makine mektepleri açması, sına ayrılmaktadır. Bu mıntakalar:m 
hava endüstrimizin ihtiyaç hasıl etti{i'i aiaçlanması ıçın vatandaşlar ağaç 
işçi elemanları temine matuftur. Bu. dikmekle mükellef tutulacaklardır. Ya 
gün makinist ve işçi yetiştirmek için ni her vatandaş bir veya "ıir kaç ağaç 
açılmıs mekteplerimiz yoktur. LSkin dikmiye mecbur tutulacaktır. 

İZMİR tÇtN - Denizyollan va. 
purlan bugünden itibaren lzmirde 
bir gün yerine iki gün kalacaklardır. 
Birikmiş olan mallar bu suretle vapur 
lara rahatça yüklenecektir. Vapurla
rın buradan kalkış günleri değilimi. 
yecektir. 

Yabancı Dil Bilen 
l\femurlann İmtihanı 

bu sahada yapılmakta olan c;alışmala- HAVA DENEMESİ - Dün Vali 
rm iyi neticeler vereceğini :umuyorum. Muavini Ahmet Kmık'ın riyasetinde 
Hava Kurumu, Türk havacrlı(imın bir toplanan kaymakamlar pasif müdafaa 
ihtiyaç olarak kendini gösteren her tedbrileri etrafında görüşmüşler ve 
işini yapma'ktan geri kalmıyacaktır. ,itfaiye teşkiHitmın mahallelerde de 
Emin olabilirsiniz ki, kurum, halkı- yapılmasına karar vermişlerdir. Bu ay 
mu:dan ıordiığü ve görecefi yardım. içinde yapılacak denemede hususi ve 
tar sayesinde büyük işler başarmak umumi müesseselerdeki ekipler de 

Ankara, 9 (TAN) - Yabancı dil 
bilen memurlar için Maarif Vekile
tinde açılmakta olan imtihanlardan ü
çüncüsü İkinciteşrin ayı içinde yapıla. 
caktır. İmtihan bu sene de İstanbul 
Üniversitesiyle Ankarada dil, tarih, 
Coğrafya Fakültesinde yapılacaktır. azmi ile çalışmaktadır.,. vazife alacaklardrr-. 

KISA HABERLER 
FRANSADA: 

e Londra, g (A.A.) - :Bertin rad1'0•u. 
Vichy hUk'1nıednin Belçika Kralı Leopold'a 
Lejyondonör nlıanının birind riltbesıni lev· 
cih etme7c karar vermiş oldufunu bildirmlı· 
tir. 

BULGARİSTANDA: ... e Sofya, 9 (A,A.) - Bulııar Dahtıi7e 
Nazırı Gabrovıki, ıazctecilerlc yaptıfı hır 
ıı6rilımede, ha:ı:rrlandıi!t bildirilen milleti hi. 
maye lıanıınunun bazı aanıaıarı hakkında taf· 
ılUt .eruıit •e ezcQınle demlıtir !ılı 

"Bu kanuıı. aarlh ıurcıte, ırkı himaye 
ederı bir kanun mahiyetini hala bulunac;ı.k. 
trr. Kanunun birinci lı:ıamı, bDtOn cnternu. 
:ronal ku!Gplerln, cemiyetlerin ve localann dı
tıulınurnı Amirdir. Kanunun ikinci kısmına 
•<>re, Yahudi ırkına mcnıup kimıclcr, b:ın. 
dan bllyle, urııum.l hizmetlerde ve devlet biz. 
metlerinde kullanılmı,.acaklar, Bulgu .. a. 
tandaıı olamryacalılar, herhanıl tekilde o
ıuraa olsun mecmua, ıazete. matbaa. alnem, 
ı!yalro uhiplij!i yapaınlJl'acaklar, arazi aa
blbl olmalı: bakını kullanamı7acalılardır. Bu 
cibi haklar mc-.cut ise, derhal kaldınlacakıır. 

Kanunun aon k.ıımı, saratlı ve millet lcln 
d:vanlı propaııandalar baklanda hDkllmleri lh. 
tlva etmektedir. Halen mevcut cemiyetler 
hakkında ve halka Te de•lete urarlı fuıı. 
J>ettc bulıınan ıahıslar bıkkında bir aeri tak· 
vidat TazolunmuıtUr • 

l\IACARISTANDA: 

e Budapeıte, g (A.A.) - O~ltt haç par
tisi lldcrl Franı Szalui pazartesı •DnD, par· 
tisinin proıramını bildl;....i~ıir. Szalasi, P&Ml 

pro•ramında "b!lyUlı: blr Jtarpat • Tuna va· 
tan,, ından bahsetmekte .,,, Duçe'niıı ullhl:rct• 
lerine mDıablh aal&hl:rctlcr elde etmek için 
mDcadclc cdeceilnl bildirmektedir. Szalaıl, 
ezcOmle demlıtir lı:l: 

Riyaıet ettiiim mDfrlt uf cenah balk 
ııartlsl, icra}'! hllkOmet etme.re muktedirdir 
'« na17onallzm ve ıoıyalirnı prenılplcrlne 
•öre bir vatan kurmak anuııındadır. Bu te• 
lllılıl Macarlstanın yeniden tanzim edilmlı 
Avrupaya ııirmesinl mOmlıOn kılmak lcln 
bilhassa mDaalttlr. 

Eıkl Basvekll Imredl hOkilmet partıı;nden 
ayntmııtır. Bu ııanldekl difer mebusların da 
nd7ttlerlnl tasrih etmeleri lıtenilmlıtlr. 

L"CGİLTEREDE: 
e Londra, 9 (A.A.) _ Neville Chamber· 

taln'ln 7erlnc mu!ıafazaklr panl ••fllflne 
bu alııam lttllalıla Churchlll scçilmlıtlr. 

AMERİKADA: 
e Vaıington, !I (A.A.) - Roo,evelt, tem 

muı 1!141 • lı:adar alllh altma alınaealı bir 
mll7on 400 bin klılnln laıeat lcln IQnımlu 
t,412,693,63' dolarlık tahalaat kaaununu im• 
aalamııtır. 

e Nev0 York, 9 (A.A.) - Cftmhurlyetcl 
namret Vendell Vllklc Tiki beyanatında cle
aıiıtlr ki: 

Brltanyo bizim ilk mOd•faa hattımın teıkil 
etmektedir. Iaıilir aıllletl :v•lnu: kendi var
lıfl için defi!, a7nı umanda bizim uvdlflmlz 
7aşama tarzını mQdıfaa etmelı için de mftca· 
dele etmektedir. 

Afrika Harbi 
<Başı 1 incide) 

Diğer cephelerde işara değer bir 
hareket olmamıştır.,, 

İngiliz hava karargahı da şu 
tebliği neşretmiştir: 

"Bir İngiliz tayyare bombardı. 
man filosu, Sidi Barrani'nin cenu 
bu şarkisinde bulunan otomobil
lere ve çadırlara hücum etmiştir. 
Gallabat'ta bir İtalyan tayyaresi 
düşürülmüştür. 

JTALYAN TEBLIGI 

Roma, 9 (A.A.) - Hava kuvvetle
rimiz Malta'da La Valetta'da torpil ve 
Calafrana'da benzin depolarına taar
ruz etmişlerdir. Vuku bulan bir hava 
muharebesinde bir diişman tayyaresi 
alevler içinde düşmüştUr. Tayyareleri. 
mizden birisi üssüne dönmemiştir. 
Muharebe tayyarelerimiz Sidi - Bar-
rani'nin 70 kilometre Cenubunda ki. 
in Birkamsa civarında bir motörlü 
dü~man müfrezesini mitralyöz ateşine 
tutarak dafıtmış ve üç muharebe ara 
basını faaliyetten iskat etmiıtir. Tay
Yarelerimi:r:den biri üssüne dönmemiş
tir. 

ORTA ŞARK VAZiYETi 

Romanyada 
(Başı 1 incide) 

Alman kıtalan, tedricen fazlalaştırıla. 
rak dört fırkaya çıkarılacaktır. 

İlk Alman kıtaları, tanklarla, hava 
dafi bataryaları ile, tank dafi topları 
ile ve hava cüzütamlarile milcehhez o. 
!arak, halen Tuna yolu ile aıağı doğ
ru inmektedir. Bu kıta, Giurıiu'ya 
vardıktan sonra, Prahova ve Buzau 
bölgelerine ve Bükre:s civarında Tar. 
goviste'ye doğru yoluna devam ede
cektir. 
Yukarıda ismi geçen bütün merkez

lerde, Alman kıtaları için kqlalar ha.. 
zırlanmaktadır. 

Birkaç haftadanberi Romanyaya çok 
büyük miktarda Alman harp malze
mesi ıelmektedir. Bu Alman harp 
malzemesinin kıymeti o derece yük
sek bir rakamı bulmuftur ki, Rumen
Alman klirinıinin Romanya lehine o. 
lan bakiyesi tasfiye edilmiıtir. 

M. GORING 'E TELGRAF 
Bükreş, 9 (A.A.) - Devlet Reisi 

General Antonesko Mareşal Göring'e 
bir telgraf çekerek yeni bir Roman
yanın doğduğu şu anda "bir dost ve 
asker selimmın,, kabulünü rica et
mi§tir. 

Mareşal Göring verdiği cevapta An. 
toncsko'nun tarihin bu kati cünlerin-

Londra, 9 (A.A.) _ Kahlreden de büyük siyasi icapları yerine getir
Londraya gelen haberlere nazaran, mek için vakfı nefıederek şimdiki ci_ 
Reuter Ajansı aşağıdaki malOmatı hanşümul siyasetin büyük hAdiselerine 
vermektedir: geniş bir surette hadim olduğunu 

İtalya harbe girmeden ance de Al- kayıt ve bunu Rumen milletinin mesut 
nıanyanın ergeç Balkanlara yürQye- inkişafı için bir falıhayır addeylediği
ceğf umumiyetle tnhmin edilmekte ni ilave eylemiştir. 
idi. Avrupa harbi başlıyalıdanberf bu INGILlZ TEBAASI ÇEKiLiYOR 
ihUmaı bariz bir surette Orta Şark Bü~reı, 9 (A.A.) - Reuter: İngil
f ng.iliz başkumandanlığının müdııfaa terenın Bükreş Elçiıl Sir Reıinald Ho 
Pliınlannda hesaba katılmış ve ita!- are, Rumen petrol endüstriıi ile ali
yan ileri hareketi de General Wa- kadar bulunan bütün İnıiliz tebaaıı
wel'in plAnlarını hiçbir surette de.. na derhal Romanyayı tcrketmelerini 
liştJrmeml.ştir, tavsiye etmiıtir. 

Orta Sarka tevcih edllecek bir Al- BALKANLARDA VAZIYET 
mon lstilAsı ihUmall karıısında İngi_ Londra, 9 (A.A.) - Times, Bal-
liz stratejisine ait tahminler teşhir e- kanlardaki vaziyeti şu ıekilde tahlll 
dilemezlerse de, İngiliz ordularının ediyor: "Romanyanın, Almanya ta
İtaiyaniara karşı olduğu kadar Al- rafından işgali, İngiltere üzerinde te
manlara karşı da hazır oldukları söy- ııir etmez ve lngiliz donanmasının son 
lenebilir. harekAtı ile de teeyyüt eden kontro. 

İngiliz hava kuvvetıerı İtalyanların lilnQ haleldar edemez. Nazi işgal kı
arkasına düşen mıntakaları dövmek.. talıı.rına transit vazifesi görmüş ol-

ması muhtemel olan Macaristan bi
tedirler. Sldl Barranl'ye giden demir taraflığını müdafaa kabiliyetini çok
yolunun inşası müşkül ıartlar altın- tan kaybetmiştir ve buna binaen ken 
dıı yapılmaktadır. Esir kamplarından dlslnl eskisinden daha ziyade çember 
son gilnlerde serbest bırakılan düş- içinde hissedemez. Sovyetler Birliği 
mRı ajanları Surlyede bozguncu faa- 11llen Almanya ile diğer bir müşte
UycUerine devam etmektedirler A- rek hudut daha elde etmiş, Karadeniz 
vustralytt kuvvetlerine iltihak • eden de bir büyük devletin teessOs ettiğini 
bir miktar Amerikalı halfhazırda g6rmektedlr kl, bu vftkıa hoşuna git. 
Garp çölünde İngiliz ktrvveUcrlle miyecek bir şey olmakla beraber, lb
harbetmektedlrler. "'~ tlynUı alyaseUnde bir delt13iklik YU• 
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Cümhuriyet 
Bayramı içi 
Hazırhklar 
Cilmhuriyet Bayramı için bil 

lar başlaımııtır. Bayramın her 
kinden daha mükemmel bir 
l:utlanması için bütiın tedbirler 
ca.ktır. Bilhassa şehir mukcmnı:I 
surette donatılacak ve halk klinı 
nin her nuntakada faaliyete se 
temin edilecektir. Mekteplerde 
huriyet Bayramına takaddüm ed 
hafta içinde talebeye konfer 
verilecektir. Bayram münasebetti 
Teşrinievvel Pazartesi günü öi 
itibaren mektepler tatil edilece 
araya Şeker Bayramı girdiği içi 
tatil 4 İkinciteşrin Pazartesi 1 
kadar devam edecektir. Daireler 
Tcşrinievvclde çalışacaklardır. S 
ne Şeker Bayramı Cümhuriyet 
ramını takip edeceği iı;in memur 
a15larmın 27 Te rinievvclde ver 
ği ümit edilmektedir. 

Askeri 
(Ba ·1 1 incide 

karşı tedbir almıya lüzum ı; 
müşler demektir. 

$imdilik belki, Romanya ta 
fındn bir harp beklenemez. 
ka. Almanlar, bu vesile ile 
kan i,şleriıti tarliyeye kalkar, 11 
gos!nyya ve Yunanistanı 
teşebbüs ederlerse, hnrbin 
kanlara da sirayet etmesine ib 
mal vardır. 

Binaenaleyh hadiseler, bt 
harp ihUmallerlne gebe göriln 
yor. 

VEFAT 
Faik Xurtollunun amcandcsl, mat 

Ali Kunollunun kardeıl Tokluoflu d 
Mehmet Kunoilu Zonıruldakta vefat 
tir. 

Cenazesi Tapurla bu&11n Iltanlıula 

lecek, Oalata rıhtımından Kaı!ıkll)'1ln• 

rllertk cenaze namazı IJı:lndlde Kadılı:Bf 

manala camUnde lı:ılındıktan ıonra iç 
menrhfına defnec!Deccktlr. Allah ralııll" 
lesin. 

ACIKLI ÖLÜM 
Avulı:at merhum HUanD Selımın :ı:evceP 

carct Vclr.lletl Hususi Kalem mllmentsl 
HD&.nU Arlasuln, manifatura tDccarlan 
umumi kltibi Fevzi Ocurln cıl Nul~ 
ı:crin Talidcleri, ATUlrat Abdllrrabman '
Telefon ıirkctl memurlarından Cenab 
Erenln kı:: kardeılcrl (YEGAl<E ııtı 
EREN) llZ1lll nmandanberl mQptea 
hastalıktan kunulam.ıyaralı: bayata glll 

lı:apamııtır. Cenazesi bug(!Jı pat 14 t• 
Bomontl tramV•J' lıtHyonunda Sara• 
aokaftnda ııo numaralı hanesinden lı:aldrtı 
Teıvildye camlinde namu:ı kılındıktan 
Asri meurlıea defnolunacaktır. 

TEŞEKKÜR 
Zenim Sanı! Scrcnln ant vefatı do 

ıonauz kederime bbat cenazesine ••1111e• 
rttile lıtirak eden Merkez Bankuı tat 
ıubcal mlldQrO ile blltlln banka arkadetU 
mektup v11ya telıırana tub'ette bul•naP 
raba ve dostlarıma teıclı:kllrlerlmln ıııt 
sayın ı:azctcnlıln tavassutunu rica ede 

Zevcesi: Nevzat Sc 

YEN! NEŞRİYAT: 
FU,.ololl dera kitabı - YOksek uıısll 

lebulne dera TC mOracaat kitabı oıara• 
nlvcralte tcrdlmclcrlndcn 11 lnc:l cilt dC 
11lmıı Te yayılınııur. 

kua getirmemesi muhtemeldir. 
Türkiye uyanıklık lilzumunu 

zamandan ziyade takdir edece!' 
Yunanistan ise dıktntörlerln tebli 
sinden korunmak için yegflne tA 
şeklinin sıkı davranmak olduğunll 
bat etmfa bulunmaktadır, 

İtalya, h{lklm mUtte!iklnln dB 
kendisi için elde etmiye çalıştığı 
bölgede kendıliğınden şıddetli bır6 :feboüse giriştiğini, hem de ilk 
olmak üzere, mil~edcye m 
kalmaktadır. 
YUNANİSTANDAKI AKİSL 

Londra, 9 (A.A.) - Reutcr: .A 
dan Londı aya gelen itimat olunsll 
haberlere göre, Romnnyndaki A 
ta:ıilye : Yunanistanda, evvclfi 
ziyade korku ile mtiteratlk nksül 
göstermiş ise de, ııtmdl tebarüz 
11kir, Alman faaliyetinin daha 
mahalll ve ekonomik mahiyette 
cağı merkezindedir. 

Yunanistan, ynrın 1933 sınıfını 
his edecektir. Terhis edilen e 
yerini 1929 sınıfı tutacaktır. • Bukrea, 9 (A.A.) - Stetanl AJ 
smdan: Resmen bildirildığinc 
Yahudilerin ellerinde bulunan çl.f 
ler bugünden itibaren Romıı.ıı: 
devletlniL mülkü haline lQUkal 
me.ıttcdlr. 

Uzak Şarkta 
(Başı ı inciaeJ 

miyetle iyi karşılanmıştır. Hüküıtı 
ren kanaat şudur: İngilterenin taC 
İnıiltcre ile Amerika arasındakı ~o: 
tarın kuvvetlenmesine yardım etJJY 

ti\JOSKOVADA TEl\IASL.ı.\1' 
Londra, 9 (A.A.) - Reuterin 6 

lomatik muhabirinin resmi m:ıhfill 
den öğrendiiine göre, Moskova 
yük Elçisi Stafford Cripps geçen 
ta sonunda Molotof ile mülakatta 
lunarak umumi vaziyeti göriisıniıf 

Çİ.. 'İN MÜCADELE AZMi 
Cunking, 9 (A.A.) - Çin cüJlll' 

riyetinin kuruimıısının devri seti 
münasebetlle Mareşal Chalng ~ 
Shek mil!ete ve Çin ordusııno ili 
ben bir hitabede bulunarak dCfil 
ki: 

··Çinin mukavemeti devam ett 
Japonyanm fiçlU ittifpktan istil 
etmek ümidı tamamile boşa çıkllc 
tır, Japonyanın Sark1 Asyayı retli 
met; teşebbüsüne karşı, Çin sol> 
kada..· karşı gcleccktir. 

Sözde yeni nizam vcsllcsilc A" 
Japouyanm tahakkQmünü tanıY 
olanla.· pışman olacaklard·r. AffY 
Şarkına ait Japonya ile aktedllen 
&bede sadece bir kAğıt paçavrası 
larak kalacaktır." 



BEDELi 
Ecnebi 

1 sene 
il Ay 
8 Ay 

2800 Kr. 

1 Ay 

1500 
800 
800 

.. 
• 
• 

P Uzak Şarka 
Yor 

atı: Ömer Rıza DoğnıJ 
llıerılta Uzak Şnrktaki tc.. 

h .. b~asını çeki) or \'e Ingil
Uktuneti de a'-'nı tedbiri 
td' " 

13 .. 
1Yor. Amerika donan. 

• Uyük Okyanusta toplan. 
!d\'e lıazırbklnrını tamamla
~ Arnerika gazeteleri, A

tılı şarkı Asyada büyük 
'tttt tanı karşılamak iizcre ol. 
dt b·e nıiılıim bir karar ari
. lllunduğunu yazıyor. 
ıiter . 
17 enın Binnnnya yolunu 

e sinden itibaren açarak &k' • t ısı gibi nıilnakalcye de-
~ tlıek yolunda verdiği kn

d takip eden hadiseler 
t?, 

~tllYalltn salfıhlyctli bir süz-
, 'QIT!ı 

a.tıı~tere tarafından verilen 
• • ~<ıı ''tefsire ihtiyaç gcis-
J~~cık derecede sarih oldu. 
'~0Ylüyor ve bunun Japon
itıd 1'§1 rncydnn okuma ma. 

e olduğunu anlatmak is. 

~tı!ap~nyanın Hindiçinideki 
lslJı tının kumandanı Gene-
• 11 ara da Birmanyn yolu
ç tlıasını ehemmiyetli bir 

lti te~a~ etmiyerek, bu yo. 
)dı~ınidcki ii terden tah
ıc:bıleccğini ve bu suretle 

ltt PatıJncağını söylüyor. 

or;• lngilizler derhal cevap 
oı ~r: Japon tayyarelerinin 
•ii ~erinde yapacağı tnhri. 
dltraue tclfıfi etmek işten 

1· lıugün yo) yapmak için 
. a.ıı \'asıtaJann Jıemen 
llıden ç· . ·1 • ç· 1 d ~e ç· ın ış~ı crı, ın en ın. 
ltetı . ın çocukları, münhası-
ı.~ güçlerini kullanarak ve 
ılat eti göze alarak bu yolu 
ata~ Ve dünya ile irtfbatJnrını 
•11 a ettiler. Jaılon tnyyarc-
lerı bu Yolu talırip etmesi, 
aı il azmi üzerinde miiessir 
il.it \'e Çinliler bu yolu açık 
tlt .'·~ ıntinnkaleyi idame et

tsın her şeyi ) ap .. rlar. 

lere - Amerika : 

~ilte • B' l !IQ renın ırmanyn yo u. 
))lih açnınk knrnr1, Japonya· 
il]{ \•er dcvletlcrile ittifakı· 

· ahclc teşkil ediyor ve A. 
a hu mukabelenin, daha 

ta ~u meydan okumanın 
:agı her ihtimali hesaplı. 

l>o edhir alıyor. 
· llYanın Şarki Asyada ye

ada tn kurmak, yani Şarki 
İf tek başına hüküm siir
ın ınihvcr dcvlctlcrile it. 

ıı,:tlllesi, ingiltcre ile Ame. 
hil'b'!tukadderntım iyiden i

lııgiJ irine bni!Jndı. Bu yüz
lll te.rc de, Amerika da Çini 
~ ediyor ve bir taraftan 

l' t 'llkavenıctini bcsJiyerek, 
deıı~t'aftan Amerikanın bü. 
~lly ıı kuvvetlerini yalnız Ja. 
~~ karşı faaliyete geçire. 
6tii ahele ediyor. 
i ~ bunlar, Avnıpadaki 
llgı ~adaki harbe bağlıyacak 
l'» ç ardır. 
. Ceni~liyor ve dünyayı sa. 

TAN 

Cinsi Terbiye Nasd Verilmelidir? 

Anketimiz Ne 
Netice Verdi? 

(Cins! terbiye anketimize bug{ln 1 
nihayet veriyoruz. Anket muharriri. 
burada okuyacağınız yazıda, cinsi ter_ 
biye bahsinde tebellür eden esas :fi
kirleri huHlsa ediyor ve çocukları bu 
meselede vaktinde tenvir etmeyi han
gi sebep ve zaruretlerin icap ettirdi
ğini anlııtıyor.) 

rini ileri sürmemeli, daima ferdin 
menfaatni göz önünde tutmalı. 
dır. Yani "bu fenadır, ahlaksız
lıktır,, dememeli, yalnız "bu in. 
san için şu zararli neticeleri tev
lit eder,, demelidir. 

• 
C insi terbiye .... Ele aldığı. 

mız bu mesele, çok eski 
bir meseledir. Fakat aynı nisbet
te ehemmiyetlidir de .... Hadiseyi 
bütün çıplaklığile açığa vurdum, 
bu yüzden okuyucularımın be
ni muahaze etmiyeceklerini uma. 
rım. 

Gelmiş geçmiş bütün alimlerin 
fikri, ve bu ankete gelen cevap
lar şu neticeye varıyor ki, dnsi 
meselenin insan hayatındaki ro. 
lü, çok büyük ve çok mühimdir. 
Bu işin şakaya gelir tarafı yok. 
tur. 

"Aşk,, beşeriyetin hemen he
men bütün hayatıdır. Hatta be
şeriyetin değil, bütün canlı var. 
lıkların da hayatı, aşktır. Fakat 
ne hazin istihzadır ki, en kuv
vetli ve aynı zamanda en az me
denileşmiş olmasına rağmen, cin. 
siyet insiyakı en çok ezilmi§ ve 
en çok baskı altına konmuştur. 
Gene ne hazin istihzadır ki, ben
liğimizin bu dahili kudreti, her 
zaman ve her yerde yersiz bir u
tanma ve günah hissile yüz yüze 
geliyor. Hatta cinsiyet meselesi 
topyekUn bertaraf olunmak iste. 
niyor. On dokuzuncu asrın ah
laki cinsiyet meselesini ele al
mak, hatta ona yangözle bak. 
mak bile l,stemcmiş, bu bahsin 
dört yanına karanlık bir perde 
çekmeyi te.:ih etmiştir. 

Fakat bu gayretler, her şeye 
rağmen boşa çıktı. Çocuk, onu 
içten içe işleyen bu temayülleri 
hiç bir zaman unutamadı· 

Netice: Sahte ve kötü bir haya 
zincirine vurulan ve bu yüzden 
bu bahse ait en iptidai mallımatı 
bile, açıktan açığa sormaya ve 
öğrenmeye cesaret edemeyen ço
cuğun, bu hakikatleri arkadaşla
nnm yalan yanlış dedikoduların. 
dan, yahut fahişelerden öğren
mesi oldu, ve nihayet ruhi dala
letler, zührevi hastalıklar ve da. 
ha buna benzer binbir türlü teh
likelerle karşı karşıya ve yapa
yalnız müdafaasız ve aciz bir 
vaziyette, riya.karlık çirkefine a. 
tılım çocuk.. İşte hakikat! 

Ve en nihayet içtimai mesele, 
yani erkeğin diğer cinse kıırşı 
mesuliyeti de anlatılabilir. 

Kızların terbiyesi ise daha na. 
1 - Çocukları cinsi terbiye bah-. ziktir Onlara verilecek malumnt 

E-fnde açıkça ve ehemmiyetle tenvir erkeklerinkinden farklı olma-
etmck zaruridir l · f 

DÖRT ESAS 

2 - Bu vazif~ ana ve baba ile ho- rı:ak ~ bcrab7r, g~n~ ana .vazı e. 
::ainr:ı düser Bunlar çocuğu her fır sıne ıhzar edılmelıdır. Bınaen~
saıta aydınl~tmalıdır, Fakat, bir ted: leyh terbiyenin en mühim vazı. 
ris usulü olarak cinsi terbiye, çocuk fesi, fertleri kendine mukadder 
ortamektebe geçtikten sonra başla- olan içtimai fonksyonlarına m~
malıdır, kemmel olarak yetiştirmektır. 

3 - Cinsi terbiye kız ve erkek ço- Maamafih mektep müşterek ise 
cuklara ayrı ayrı verilmelldir. ve çocuklara bu terbiye bir pcda. 

ı - Mektebe gitmlyen çocuklara ·ı· 
da, Halkevlerinde gece kurslan &ek- gog dok~or tarafından verı ıyo:-'a 
llndc cinsi terbiye verilmelidir. bun~a hıç zarar olmaz, kanaatın. 

deyım. 

Çocuklara cinsiyete ait mallı. 
tecessüsünü, uyandığı andan. iti- mat vermekle iktifa etmiyerek 
baren yavaş yavaş ve temkınle aynı zamanda da insiyakları tes-
tatmin etmek daha faydalı olmaz k' t nin 11 g"sterme 

? ın e me yo arını o • 
mı. • j liyiz Jimnastik, spor, fiziki ça. 

Bu ~esel~ler~e~ açıktan açıg.a lışma cinsi temayülünü tanzim 
bahsedılmesı, cınsıyet meselesı- edecek en iyi vasıtalarındandır. 
nin bu ya.nlış. t~l8kkide? do~~n Dini ahlak yerine 5 r ahlB.kını 
fena mahıyetmı tamamile degış. 1 d · ~ 1. 
t . · Ç"nk" eı· k k .1 hafıza arın a yerleştirmek azım. 
ırır. u u, evv a or u ı e . 
karışık tecessüs kissi zail olur; ~ır. Dığer taraft.an .. san~t çocl!
ve genç, bu tabü temayülünü uy- gun mu~ayl~e~ı uzerıne tesır 
gunsuz bir şekilde boğmak için ederek cınsı ınsıyakla.t;?1 tanz m 
tabiate karşı güç bir mücadeleye ~t~eye .Yıı~dım edcbılır. Onun 
girlŞ6mez. Cinsi inkişaf daha a- ıçın bu ıhtıyaca karşılık ed~k, 
ğır, daha muntazam ve normal ok.uyac~k, se.Yı:-edecek ş~ylen te. 
bir tarzda vukua gelir ki, bu ah. mın edılmelıdır. 
lak, sıhhat alimetidir. 

Bu terbiyenin veriliş şekline 
gelince, burada çok esaslı bir 
noktayı katiyen unutmamak icap 
eder; şüphesiz, terbiyede siste
min mühim bir rolü vardır; fakat 
netice bakımından sistemi tatbik 
ve idare eden şahısların da rolü, 
ihmal edilemez. 

Bence, cinsi terbiye, bir tedris 
usuli.ınden ziyade, ebeveyn ve 
hocaların çocukara karşı almalan 
lazım gelen tavır ve vaziyetle 
daha çok alakadardır. Her fırsat. 
ta, açıkça, tabiilikle konuşmak, 
çocukların bütün suallerine, çe
kinmeden cevap vermek, sahte 
mahcubiyetlere karşı daima mü. 
cadele etmek ilk yapılacak şey. 
!erdir. Fakat, bir tedris usulü o. 
tarak cinsi terbiye, esaslı bir su. 
rette ancak, çocuk mektebe, hat. 
ta ortamektebe girdikten sonra 
başlar. 

S imdi ,bu terbiyenin erkek 

C insi temayülü tanzim et. 
mekle beraber, gençlerin 

çekingenliğe karşı gelmeleri la. 
zımdır. çünkü dalaletlerin baş. 
!angıcı hayat ve aşk korkusunun 
sebebi çekingenliktir. Bunun en 
iyi çaresi: İki cins arasında ar. 
kadaşlık peyda etmek. beraber 
çalışmak ve gezmektir. 
"Çocuğa kendi vücudünün 

hürmete layık olduğunu hısset. 
tirmeliyiz.,, 
Şimdı son bir sua1le karşılaşı. 

yoruz. Bütün gençler orta tahsiJ 
mezunu olmadıkları için, büyük 
bir klsmt bu terb:yeyi mektep. 
!erde alı:ımıyacaklar; bu eksikliği 
kim tamamhyacak? Mektebe git. 
miyen çocukları cehalette bırak
mak, bu terbiyeden mahrum et. 
mek doğru mudur? Bilakis, bizi 
en çok alakadar eden bilhassa bu 
çocuklardır. Zaten yaşadıkları 
şerait do!ayısile cinsiyetin doğu
rabileceği tehlikelere en fazla 
maruz kalanlar da gene bunlar 
değil midir? 

İşte bütün bunları düşünerek 
Halkevlerinde akşam kursları 
şeklinde cinsi terbiyenin verilme

Yazan: Sevim SERTEL 

Köpeğin Hassasiyeti • Dedikoduya Karşı 
Tedbir • Fazla Acele Eden Çocuklar 

K öpeklere atfedilmiş bir çok ı kit buluyorlar. Bu ise düşmanın 
kahramanlık, fedakarlık işine yarıyor. Şimdi bunun önüne 

hikayeleri vardır. Böyle bir vaka geçmek ve bura halkına da bir 
da şimali İngiltere sahillerinde ~tar olur ümidile hükumet şöyle 
ufak bir kasabada olmuştur. bır çareye baş vuruyor: 

Küçük Nansi ihtiyar bir ba- Halkın arasına hususi memu~-
lıkçının kızıdır. Annesi ölmüş. l~r so~ulu~or. Bunlar ~erkeSln 
tür. Nansi on üç yaşında küçük ~oyledıklerı?e kulak verıyor. E. 
bir kız olmasına rağmen sabah- ger. gevezehkte bulun~nlara rast 
ları tek başına bütün evin işıni gelırlerse karşısınd9:1tıne ~ezdir
görür. Babası balıkta olduğu için meden konuşanın elın~ .bır kart 
öğleyemeğini yalnız yer ve biraz sıkıştırıyorlar .. Bunun ıkı tarafı 
istirahatten sonra büyük yamaç- da yazılıdır. Bır tarafında: 
ların gerisindeki yaylalara. bura. "J?cdik~u ~.leyhine . ~alışan 
larda hususi yetişen bir ot top- komısy?n sıze hurmetlerını s~na. 
lamaya rıkar. Akşamlan da geti. r~k şu. ıhtarı yapmak mecburıye-
rir. bunlan pazarda satar. tındedır:,. . 

N ansi'nin yegane arkadaşı kü- Kartın dığer tarafında rast ge. 
ç~k köpeğı Niçi Niçi'dir. Niçi Ni- lin,~n ih.tar da şudur; . . • 
çı onunla beraber her yana gider. D~ık.od~nun tehl!keli olabı
lşte geçen gün de Nansi ile köpe- leceğıne ihtıınal verınıyor musu
ği açık yaylalarda iken birdenbi.. nuz ,, 
re köpeğe acaip bir hal olur İleri 
geri koşmaya, N ansi'nin etekle
rinden çekip, sonra şehir istika
metine doğru koşmaya başlar. 
Gene geri döner, Nansi'nin i~ine 
devamına bir türlü müsaade et. 
mez.Köpeğin kudurduğunu sanan 
Nnnsi onun peşinden var kuvve • 
tile şehre doğru koşar. Daha ilk 
mahıılleye girer girmez Nansi et. 
rafta büyük bir telaş görür. Her 
tarafta alarmlar calmaktadır· En 
yakın sığınağa NiÇi Niçi ile bera
ber güçbela girerler. Bundan 
sonra da müthiş bir düşman tay
yare hücumu başlar. 
Açık yaylalarda Nansi'nin ala. 

rmlan duymasına imkan yoktu. 
Fakat Niçi Niçi uzaktan gelen 
motör uğultularnu duymuş ve 
bunlar, hayra yormanuştı. Onun 
bu hassasiyeti sayesinde şimdi 
kendisi de, Nansi de kurtulmuş
tur. 

* * Dedikoduya Karşı Tedbir 

S outh Hampton İngilterenin 
Montekarlosudur. Memle

ketin en büyük zenginlerinin bu. 
rada hususi konakları, yatları, a
razileri vardır. Son zamanlarda 
buraya yapılan düşman hücum
larının pek fazla olduğunu gören 
hükumet buna sebep aramıştır. 

Aldrklan netice şudur: Bura 
halkı boş vakitleri pek çok oldıı
ğundan dedikoduya pek fazla va-, 

SARAY 

* * Fazla Acele Eden Çocuklar 

G eçen gün lngilterede şclı.. 
rin geri müdafaasına ilti

hak etmelerini temin için hükfı. 
met 16 ile 18 arasındaki gençleri 
radyoda yapılan bir hitabe ile 
mümkün olduğu kadar çabuk ns. 
ker şubelerine yazılmaya davet 
etmiştir 

Bu davet, pazar günü yapıl
mıştu. O gün de tesadüfen 18 
yaşındaki Charles Grover'in yaş 
günüdür ve arkadaşlarile bera
ber bunu tesit etmektedir. Ço. 
cuklar radyoyu dinlerken bu ha
beri işitince Charles: 

-Yahu ne duruyoruz, demiş; 
bizden yardım istiyorlar. 

Çocuklar liemen bisikletlerine 
atlayıp en yakın askerlik. şube
sıne gitmişler, gelgelelim burada 
kapı baca kapalıdır ve ortada 
kimseler yoktur. 

Meyus, meyus eve dönen ço. 
cuklar, hemen telefona sarılıp 
izahat istemişlerdir- Aldıkları 
cevap şudur: 

- Biz bunu bugün söylettik ki 
ancak çocuklar bir kaç gün için
de heyecanlansmlar; kendilerini 
hatırlasınlar da gelsinler. Yoksa 
bugün pazar. Doktorlar tatil ya
pıyor. Sizi ne muayene edecek 
adam, ne diler memurlar if ba. 
şındadır. Biraz sabrediniz.. Hiç 
olmazsa yann yazılırsınız. 

Sinemasının 
Her seansında salonunu ba5tan bap dolduran ve fevkalade bir raf· 

bet görmekte olan 

KARA GÜNEŞ 
( Stanley • Livinngstone ) 

Şaheser, Bir Hafta Daha Gösterilecektir. 
Henii.s gönniyenlerle tekrar görmek' istiyenler için fırsat. 

Diğer taraftan ana veya baba
nın, bu mevzu etrafında gizli ka
paklı konuşmalardan ibaret olan 
hattı hareketleri, çocukların, her 
türlü cinsi filli ildi ve ahlaka mu. 
gayir bir iş olarak telakki etme
lerine sebep olur ve böylelikle 
onların bir çok yalan yanlış ka
naatlere saplanmalan tehlikesini 

ve kız çocuklara aynı 
şekilde mi, yoksa ayn şekilde mi 
verilmesi icap ettiği meselesine 
gelelim. Bence, bu terbiye kız ve 
erkek çocuklara ayn şekilde ve. 
rilmelL Erkeklere verilecek ma. 
lfunat daha tafsilittlı olmadıdır. 

si zikre şayandır. Bu kurslarda, ...._ 
usulü vikayenin, mühim bir rol ~-••••••••••••••••ı•••••••••i" 

İlaveten: YENİ FOKS JURNAL 

doğurur. • Burada hoca değil bir doktor, 

H ülfısa, çocukları cinsi ter- hatta bir psichiatr bu bahse ait yet, bu kurslara ilaveten bedava 
oynaması lazımdır. Ve en niha- r Şehzadebaşı TURAN Sinema Tiyatrosunda 

Sinema - Tiyatro - Varyete 
San'atkar N A Ş İ T ve arkadaşları 

. Oirurucu ~UZAN ve M1ÇE PENCEF Varyet~si 
iÇiMiZDE AKILLI KiM 

Komedi 3 Perde 

tahaffuz çareleri gösterecek ve 
ilaçlan dağıtacak enstitüler tesis 
etmek· .. Bu da zannımca Halkev
lerinin içtimai programının en 
mühim esaslarından birini teşkil ı 
eder..... 1 Varyete - Canbu ve yeni Akrobat numaraları. Sinemada: 2 büytik 

biye bahsinde açıkça ve bir çok konferanslar vermelidir. 
ehemmiyetle tenvir etmenin lü- Tenasüli vazifeden başlayarak 
zum ve faydası aşikardır ve hiç cinsler arasındaki farklan göster. 
bir şekilde inkar edilemez. Zaten, mek, cinsi fiilden çok büyük bir 
sinema roman, resim ve saire gi. ciddiyetle ve aynı zamanda bü. 
bi içt~ai hayatın muhtelif şekil- yük bir tabiilikle bahsetmek il-
deki tezahürleri, - geç veya ,r. znndır. Daha sonra da ruht dala. 1 _ B E R j Ç A V U Ş Türkçe sözlü 
k h ıl 1 rsa Olsun o... letler ve zühr' evt hastalıklft~an Okuyucu Dilekleri 

en er nas 0 u - • ._ bahsolunabı·ı:- •n.ı İnsana heyecan içinde bırakacak maceralar. Büyük Sergüzeşt Filmi 

Film birden 

lara, bu kaçınılmaz hak~at~ öğ. ..... 2 - s O L G U N G U .. L D il H 
retir. Fakat çok zaman çırkı~ ve Fakat dikkat edilecek nokta Bodrum İsmi Değiştirilmeli - 0 Y aas 
tahrif Olunmuş bır. şekilde .. Bın87 !:11dur kı,' b zular ,,_ ilk Bir ıenç kızın hayatı - Bir kadın kalbine karıı erkeklerin yaptık-:.'- U ınev & temas Bodrumda ltbal&t s..,..r meınuna Niyazi 
enaleyh, çocugwun bu busustakı ederken hiç bir zaman günah' fik. K.ıvıkıın, Bodrum isminin Burdurla lhibua lan, Gündüz Sinema 11 den itibaren devamlı matineler, Akpmlan Sine.. 

~---------~-~-~-~-----------------~--~-~~~~~~~~~ mal7~~ba·~~~~~l9.Sda~~~~~ deki tarlhJ kaleye uafeten "Cetlııkale., illmi· Sinema - Tiyatro bir biletle seyredilebilir. 
'-28-
ı:ı 1~ ebedt. bütün gece tekrar 

t ı.~ _al.ar başlardı: 
~-.aç?,, 

... ~a dokuzdu... Dokuz bu. 
~ du... On buçuktu... On 
ılı.ı " On birdi, On biri be~ ge-
?ı;," 

a d~tıttın gece böyle, 
'Ca!rc11 tten sonra, Bozcvsky sa

• Susardı, Uyurdu, 

\>arto• 
a \>aı;:u.ıun son istasyonu, Kı
eıiec oldu. Orada, daha kon

.• ~o~ .~oktorlar vardı. ivano!f 
~ ., esor Bobros vardı. 
b 8Yni il~ca devam ediniz,, 

Ürtı, ''b 'd ~ınızı asla oynatmamıya 
~,..... etil 

it ~'lan · 
tltı • Öbür acılara, o hareket-

tt!eı~dl. 
n n, Bozevsky: 

· ' çevirmek lsUyorum, 
~ ~aı J'a\'l'Um, haNI. Yalvarı.. 

" ~e\rf ~it <ll!rı~ek istiyorum, buraya o-
) ı:l~l'llıek istiyorum. Daha 
'Ua~arı rn, çıldıracağım. 
lı'IL rıa, b Yavaş yavaş, sonsuz lh
"<{11 bı.r lr Çekici kötil bir davete 

1 r:.e btr 8krııak üzere olıın veya 
ll tir1tın atılganlık: irtikftp eden bi
rtı>'titUnu tlş gözlcrile, Bozcvsky ha-

Circe 
Yazan : ANNIE VIVANTI 

f. ~=V::~~ ~~~.E:.o~. s.'.N:.N!'.a.~u. 
Açık renk kıvırcık saçlan, aönmilş 

zavallı yüzünü, sarışın bir neşe ile 
çevrelerdi. 

XIX 
Ben, uzun, müthl& saatıerde onunla 

yapayalnız, gittikçe daha ziyade en
dişe, gittikçe daha ziyade korku duy. 
dum. 

Bir akşam Stahl'a telgrafladım: 
"Geliniz!,. 

Ve ertesi glln(l, gün kararırken, 
Stahl vardı. 

Ben onun gelişinden cesaret ve te
seJl! ummuştum, Amma onu, zayıf ve 
dehşet verici, daha kapının eşltınde 
görür gBrmez, yüreğimin kesildiğini 
duydum. Dik ve perf.s3n saçlarile her 
zamankinden daha tayf halli. ba
na bakıyordu ve yan sönük gözleri, 
bir devamlı titreyişle kımıldamakta 
idi. 

Kendisini, korkudan tltrfyerek ae
ltunladım. Gevııek ve nemli elln1n 
dokunuşu beni sarstı. 

Fakat Bozevslcy, zayıf bir ıeale o
nu kendine çağınyordu. Onu 16rdü· 
ğüne memnun gibi idi. Etsiz ve san 
elini ona uzattı, ve hemen: 

- Stahl, dinle!. Dedi; başımı çe. 
vlrmek istiyorum. 

- Başımı d&ıdOnnek fst17orum nnıı:n_:•~erilm~·~·.w:·~ı.~tcm~u~t'.:edir~.-----~~~~~~~~·~T~a~fsı~'l~~t el lllnlanndadır. Tel: 22117 1•••••1~ Stahl, 7ataJın Yanma oturarak 
0

ve - .. 
bir sigara yakarak: --

- Peki, döndür canım. dedi 
Dışarıda gün batmıştı bile. 'Perde

leri kapadım ve ışıklan 7aktım. Bo
zevsky, başını önce yavas yavq ve 
korkak bir hava ile, sonra daha cesa
retle ora7a, buraya, . sağndan soluna, 
solundan sağına çevırmlye koyuldu. 

Üzerine eğilerek yalvardım: 
- Kıpırdama, kıpırdama 78.vrutn. 
Bozevsky: 
- Stah.l, ~emmlyetl 7oktur, di

yor. Değil mi, Stahl? dedi, 
Amma Stahl cevap vermedi, Yan 

kaııalı gözleri ve çarpık atw ile al. 
ıara içiyordu. 

Bana 4ıefışet ve korku saldı, Sonra 
urun bir sükılt oldu, 

Stahl'a sordum: 
- Yemek yediniz ınl? 
O başı ile "evet,, işareti yaptı, ve 

sigarasını lçmlye devam etti. 
Boz"vaky'ye, siltte bir yumurta A• 

nsı yedlrınek istedim; amrpa o. ba· 
11nı ıuraya, bura7a çevirmlye devam 
etti, bir rey yemek istemedi, 

Otelin l(lrilltüleri kesildi. Uzaktan 
aneoak lşitilebilmekte olan tzfgan mü. 
zili söndü. Gece, makabr ve dilsiz, 
üstümüze silrtilndft. 

Stahl, az sonra, sarsıldı, g6zlerinl 
açtı, Bana baktı; abajurun belli be
Ur.siz gölgesinde, açık ağızı ile U)'U· 

yalı:aımı,, o gaz bezi 7akahlı ile yeJa 
verici ve biçimsiz Bozevsty"ye baktı, 

Bu Mevsimin en güzel Fransız filmi 
Hayatınızda Aşkın istırabını, Günahın heyecanJDJ, 

inlı:isarm acısını hiç duydunuz mu? 

Bu akşam LALE Sinemasında 
Raimu - Jacquellne Delubac - \rvette Lebon 

gibi Üç Yıldız'ın yarattığı 
11 Hakikatı Arayan Adam 11 

Hakiki bir ömrün. derin bir ihtirasın romanı 
Fransız sinemacdığmın son zaferidir. 

D•K AT Londrndnn tayyare ile gelen harbin 

1 K • en son vakayilnJ gösteren en son 
• Tilrkçe Pnramunt Jurnal 

Yerlerin!P; LQtfen evvelden lrapatınaz. Telefon: 43595 

·~--------------~~------- .... ~~~~!'.!!!!!!!!~~~~""' 

Sinemasında 
AKŞAM •---------, 

1 P E K 
ZORLA TA YY ARECf 

Bütün Tilrklyeyi bir Kahkaha kasırgaıı kaplayacak blltlln ciha
nm en &en, en komik ve en güzel filmi. 

DİKKAT: Bu Filmin FRANSIZCA 
ORİJİNAL NÜSHASI 

M E L E K Sinemasmda 
muvaffakıyetle devam ediyor. 

~TaRvimden 
~blr~aprah 

Nükte Yoksulluğu 

V a-Nu giildürücü fıkra buh
ranından sırlanıyor; hakkı 

da var. Bu buhran bize en yük. 
sek hususiyetimizi kaybettiriyor. 
Halbuki bu bahiste Türk, Nasret
tin llocasile en başta gelir. 

Bu mizah veraseti devirden 
devire intikal ederek bize kadar 
geldi· Fakat bugün birdenbire gö
rüyoruz ki nüktedan kalmamış. 
Artık ''ölmüş sanatlar,, listesine 
salon nckrcliğini de ilave edebL 
liriz. Elektrik ampullerinin mah
yeciliği, nıotörlü tczgahlana tes
bihciliği öldürmesini anlarım. Fa. 
kat l\farsilyah hikayelerinin Türk 
mizahını öldürmesini anlamam. 

Eğer Va.Niinun bulunduğu 
mecliste otomobil için "önü tch· 
likeli, arkası kokar,, diye bilmece 
sôyleyen Ermeni vatandaşın ye. 
rinde ya "Kurban Usep,, yahut 
".Menas, olsaydı böyle soğukluk 
olmazdı. 
Zamanımızda mazmun bulan 

hangi nüktedan var? Bu defteri 
Muhsinle, Kanbur Nazifle, Bora
zan Te\'fikle kapattık. Şimdı 
garp tuhaflıklariyle gülmek isti
yoruz ve bunun içindir ki ~ 
miyoruz. 

Mizah mecmuaJanna bakalım: 
Bir ikisi müstesna bütün kari

katiirler yalnız fikir değil, resim 
itibarile de Avrupalılardan kop. 
ye ediliyor. "Bib, Pavis, Roger 
Roy, Chancel'in bütün karikatür. 
leri başka imzalarla bizde mev
cut; yalnız bir Dubout'u görme.. 
nıiştim. Yeni şakacılığa başlayan 
bir mecmuada onunla da başka 
bir hil\·iyet altında teşerrüf et
tik. 
Tuhaflık sermayeleri gayet şis

man bir kadınla değnek &ibl ko. 
cası ve yılhut bunun aksi! 

Türk beden teşekkülü lle ef. 
lcnmez. Yüz elli kiloluk bir kadın 
görürse ona gülmez. acır. Fakat 
sözü anlar ve onunla eğlenir. Şa
yet anlamazsa bu noksanını bile 
yeni bir nükteye zemin yapar: 

Bir mecliste birisi fıkra söyle. 
di Herkes güldüğü halde içimiz. 
den biri aldırmadı. Fıkrayı anla
tan bir daha tekrar etti, &ene aL 
dırmadı. Nihayet dördünctl defa 
tekrarında muhatabı katılırcasına 
gülmeye ba~ladı. 

- Canım, fıkranm bu kadar 
da sürekli kahkahaya değeri yok. 
tu. 

- Ben bkraya gillmftyoram
Hal8 anlamadım da eşekliğime 
gülüyonun! 

Takvimci ............ , ........ 
194Cı harbi üzerine çevrilen en 

bilyllk casusluk filmi ... 
Tnhtelbabirlere karşı donanma .. 
Şlmsl denizi alevler içinde .. 

Sahillerin ablukası ... 
Güzelllkleri sayesinde casus ka
dınlar ... Kcıhraman znblUer, •• 

Deniz muhnrebelerl ... 
Kruvazörlere karşı tayyareler ... 

Biltlln bunları : 

BU PAZAR 
MATİNELERDEN 

itibaren 

TAKSİM 
Sinemasında 

Modern harbin ilk Süper 
filmi olan 

Ş I ~. A L 
DENiZiNDE 

CASUSLAR 
Türkçe sözlü -

Şaheserinde göreceksiniz, 
Baş rollerde : 

CONRAD VEİDT 

V ALERİE HUBSON 

... ' luafin1ıl Beyazıtta 
4-:::::Jl- Marmara 

SİNEIUASINDA : 
ALLAN MARSAL'm 

ıeyaz Hem,ireler 
ve RONALD COLMAN'ın 

SERSERi KRAL 
(Tiirkçe) 

2 Film Başladı 

ı' .,, 
lkteşrm Cuma ve Cumartcsı 
güniı teşhir edecektır. 

~a &utn döndürilr, bir yanagını 
er dl. 

Stahl anlamamııı görllndüi Bozeva
k)' tekrar etti: ID.vamı Var) 

~~on~ah~ şa~ka~rın~ ıı '7L 

Alrre9: Beyoğlu Yerli Mallar 

•••••••••••••••••••••••••' ' ,. Pazarı kar 
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BiR HAKiKAT! m• _.,. 

Pırlantalı ve elmaslı saat 
demektir. Çünkü: 

kelime ile SlNGER SAATİ 

Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakikt evsafı mc;jhuru alem 
olan SİNGER saatlerinde toplanmıştır. Bunun için: 

Saat alacağınız zaman, tereddütsüz •SINGER saati almalısınız ve 
saatin üzerindeki SİNGER markasına, müessesemizin adresine dikkat 
etmeniz lazımdır. 

Modayı takip eden her asri kadın lc;in kıymetli taşlarilc ve nefis 
i lcmesilc hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulade 
"SİNGER., saatine sahip olmak adeta bir saadettir. 

Si Xo. 82 • A 180 Elmas ~·e 11 Pırlantalı 500 
lira • Emsalleri gibi 15 sene ~arantilidir. 

~dres: SİNGER SAAT ~lağazaları - fc;tanhul, Emini)nii :o. 8 I 
G 

Veka!etinden : 
Yapı ve İmar İşleri İlanı 

l - Eksiltmeye konulan iş: Ankara hamam önünde inşa edilmekte 
nan dördiincü orta okulun ikmali inşaatıdır. 1 

Keşif bedeli: 18609 lira SO kuruştur. • . . 
2 - Eksiltme 24.10.940 Perşembe günü saat on bcşde ynpı ve ımar l:ilerı 

eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütcfcrri evrak elli kuru:i bedel mu-

kabilinde yapı ve imar işleri rcisliğind~n alı:ıab.ilir. . .. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için ıstcklılerın .1395 -bın Ü~ yuz doksarı 

be~ lira 71 - yetmiş bir kuruşluk muvakkat tcmınat vermclcrı lazımdır. 
S - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 24.10.1940 Perşembe 

ı günü saat on dörde kadar komisyon rcislil:ine makbuz mukabilinde teslim 
etmeleri lllznndır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 4618-9512 

• 

YON ŞAM 
AMPULL RI 

Çok dayanıklı, çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır. 

Satış Deposu : 

Tahtakale, Uzuncu dva Caddesi 
No. 12 _ 14 

1 KÖMÜR SOBALARI 1 ' 
, 

1 AVİZELER 1 1 SAAT L·E R Altın 1 
Metal -

AEG elektrik f~nm ı Havaga:ı:ı ocakları DüCON 
ve süpürgclcrı ve elektrik Hediyeleri 

TAKSİTLE SATI~ 

OSMAN ş KAR ve Ski. 
Galata, Bankalar caddesi 59-47 Tel. 42769. Beyazıd, Üniversite caddesi 

••••• .. No. 28 Kadıköy, İskele cad. No. 33/2 •ı JI 

KIRALIK ÇiFTLiK ve SATILIK T A.ŞLAR 
t _ Üsküdar, Kısıklı Yalnız Servide Merhum Dr. Giridli Mustafa Beyin 

Çiftliii 'kiralıktır. Mevcut hayvanlar, alitı ziraiyc ve miktarı kl'ıfi tohumluk 
beraber dcvrolunabilcceği gibi hayvanlarm taliplerine ayrıca satılması da 
kabil olacaktır. 

2 _ Aynı mahalde mevcut ocaklardan çıkarılmı, taşlar da satılıktır. Ta
lip olanların 81260 Telefon numarasına müracaatları. 

İstanbul Telefon :Müdürlüğünden : 
İstanbul ve Ankara Telefon Müdürlüğü santral ve atclyclcrh~c yetişti

rildikten sonra difcr merkezlere tayi!1 ve izam edilmek üzere müsabaka ile 
(31) adet makinist. (3) adet elektrikçi ve (10) adet montör alınacaktır. 1 

Müsabaka imtihanı İstanbul ve Ankara Telefon Mildürluklerindc 
25/10/940 tarihine müsadif Cuma günü saat 10 da yapılacak ve muvaffak 
olanlara staj müddetince clli:icr ve ta}'lnindcn sonra · altmışar lira ücret ve
rilecektir. Taliplerin kanuni evsafı ha!z s.an'at 1?1~ktcpleri elektrik şubc~i ı:ı:ıe~. 
:r:unlarmdan olması ve müsabakaya gırcbılmck ı.çın 21/10/940 Pazartesı gunu 
aaat 17 ye kadar mczkQr Telefon Müdıirlüklcrıne evrakı müsbitc ile mura-ı 
caat edilmesi şarttır. (9338} 

~111 .... 111 .. 1111mııeı~.:ı;~·m-111+ T, ÜRK İYE •·'~~mes;m:ıı-

ve Cam fabrikaları Şişe 
Anonim Sosyetesinden : 

F b ·k • • t acıya ihtiyaç vardır. Taliplerin Bonservislcrile a n amız ıçın om M .. d. ı .. ~.. ·· ı 
>irliktc Papbahçesindc Fabrikamız İoletme u ur u unc muracaat arı . 

• &til 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 
Umum i\1üdürlüğünden : 

Yüksek Ziraat Tahsili Y aptırdacak 
-TALEBELER-

M M • t f d A a Amcrikada ve mcmlckctimi:ı:de yilksclr ucsscscmız ara m an vrup • . · ı b ı 1 
ah · ı· l l k .. ag'ıdaki ııcrait daıresınde ta e e er a ı-:r:iraat t sı ı yap ırı ma uzcrc aş 

nacaktır. 'h" k d Ankarada şirket umum 
~ Talip olanların en geç 1.11.1940 tarı. ıı:ı: a ar 
ı müdilrlüğüne mektupla müracaat etmelerı ılan olunur. 

ı - İstenilen vesaik: 
8 - Kendi el yazılarlle tercümeihal var11kasr, . 

1 
I k 'k 

b - Her dersten aldığı notları gösteren ınusaddak lısc o gun u vcs. ası, 
c - Nufus tezkeresi sureti, 
d - Sıhhat raporu, 
e - Askerlik vaziyetleri. . f - f 
f _ Biri büst ve diğeri de boy olmak üzere ikişer kıta 9Xl2 lık otoı;ra · 
2 - Talip olanların yaşı 24 den fazla olmıyacaktır. . . 
3 - En iyi lise olgunluk derecesi olanlar arasından lntıhap edılccck .. olan 

taliplere, çiftliklerimizde bir ıcnc ameli tatbikat yaptırıldıktan ~onra, ~.ostc_ 
< reccklcri kabiliyet ve umumi vasıflara göre Avrupa veya Amerıkaya gondc

rilccck veya Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde tahsil ettirilecek olanlar 
tefrik edilecektir. . .. • •. 

4 - Çiftliklerdeki bir sene ameli tatbıkat .muddctı. zarfı~da ııta.1ıyer~crc 
TL. "Elli,. lira aylık ücret verilecek ve ayrıca ı~c ve ıbatelcrı tcmın edıle-
ccktir. (9562) 

TAN 

MİL 1 PiY ANGO 
29 1 L K T E Ş R 1 N 1940 

Cümhuriyet · Piyangosu 
ikramiyeleri Hem Büyük 

Hem Çeşit~i Hem Fazladır. 
ikramiye ikramiye miktarı ikramiye tutan 

Adedi Lfra Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
2 ·10.000 20.000 
4 5.000 20.000 

80 1.000 80.000 
80 500 40.000 

400 100 40.000 
4.000 10 40.000 

80.000 2 160.000 

84.568 480.000 
48 250 12.000 

84.616 YEKUN 492.000 

Bu Plan zengindir. 60.000 Liralık bir büyük İkramiye vardır. Ay
rıca 20.000 Liralık İkinci bliyük İkramiye vardır. Eter talüniz bun
lara erişemezse yine miitessir olmayın. Çünkü 2 tane de 10 ar bin 
liralık İkramiyeleri kazanabilirsiniz? Bu çekilişte dört tane 5.000 LL 
ralık İkramiye 80 tane bin liralık, 80 tane 500 Liralık İkramiyeler 
vardır. Plfını İyice tetkik ederseniz daha küçük İkramiyelerdeki te-
1cvvüü ac;ıkc;a görürsünüz. 

İkramiyeler mikdarı hem büyük hem çeşitlidir. Hele orta İkrami
yeler kuvvctı;ıtir, fazladır. Bu fevkalade Piyangonun biletleri 8 Bi. 
rincitcşrinden itibaren satışa çıkarılmıştır. Bu Piyangoda mevcut 
~00 bin biletten 84616 tanesi yani 21.1 mutlaka İkramiye kazanacaktır. 
Bu Tertipte tam bilet 2 Lira, Yarım bilet 1 Liradır. Unutmayınız k 
tam biletler İkramiyenin tamamını yanm biletler yarısını alır. 

On tam biletli ve on yarım biletli karnelerle mutlaka amortilerin 
tamamını veya yarısını ve belki de Büyük İkramiyeyi kazanmak su
retiyle taliini7i tecrübe imkanma maliksiniz. 

Cümhuriyct Piyangosunda bir yenilik olmak iizcre 48 adet 2SO 
şer Liralık teselli mükafatı ihifas edilmiştir. 29 Birinciteşrinde An
karada çekilecek olan bu zengin ve fevkalade Piyanıonun hususL 
vetlcrini izah eden 8 Sahifelik Broııürlcri Bayilerden isteyiniz. 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
Genel Direktörlüğünden: 
Fabrika motör ve tayyare atelye

s!ne aşağıda yanlı evsafı haiz olmak 

l 
llzerc imtihanla (35) motör tamircisi 
\"e (6, tesviyeci ustası alınacaktır. 

ıı) Motör işçilerile tesviyeci ustala.. 
1 rırıın sanat okulu mezunu olmaları 

veyahut bar!çt~ yetişmiş bulurunala
rı ı:ıayanı tercihtir 

1 b) Bu sanatkilrİara imtihanda gös
terecekleri ehliyet ve liyakat derece-
1erine göre, (24ıt - 440) kuruşa ka-
1ar yevmiye verilebilecektir 

1 c) İmtihanlar 21/10/940 Pazarte~i 
ı:ünil Eski~ehlr tayyare fabrikasında 
yapılııcı.ktır 

1 d) Fabrikaya kabul için imtihanda 

1 
mu,·affak olmak şarttır. 

e) Fabrikaca hlcbir taahhüdü ta. 
' c:a;nrr· n etmemek ve bütün zaruri 

masraflar kendilerine ait olmak üzere 
isteklilerin bir dllekce ile mektep şa
hadetnameleri ve bonservfslerile bir-

i tikte fabrika genel direktörlül!üne 
müracaatları. (95!>8) 

i,. B,~,.~!~L ı 
Köseleden kuvvetlidir. 

-ıc::m::::maa--ıl 
Dr. İhsan Sami • 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARI 

Umum! kan tahlllAtı, Frenıtf 
noktai nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kü
reyvatı sayılması. tifo ve sıtma 
hnstalıkları teşhisi. idrar. bal
l{am, cerahat, kazurat ve su tah
lilatı. Ültra mikroskopi, hususi 
aşılar istihzarı, kanda üre, şe
ker. klorür, kollesterin miktar-

larının tayini. 
Dlvanvoıu No. 11~. Tel: 209111 

*' 
Eıkiıehir asliye hukuk h&kimlifındenı 

Iımirde Mehpare mafınıında Sellnikli Ali 
Galip karı11 Muazzez. Ali LOtfi: 

E.kişehir Orta mahallesinde Ati km Pat· 
mı tarıfındar lımirde Abdi oflu Ali LOtfi 
aleyhine açılan ıayrimenkul Orerinıleki İpo

tek kaydının terkini davasının yapılm~ktı O· 

\'...~~ı""'°"'""'"'""'.,,.,.!'ll!'""'l!ll!l'1'!!~!!11!1miJl'P'!lını!MJl!fl:~~D!'!!!llft'l~"!"'!l•"':ll!llsı:ıl"'1!/I lan duru im••ında: 
'f' Al•yhin• ikame olunan men'i mOdahale da· 

't'lllnın reddine mütedair verilen hilkllm Ali 
Liltfi tarafındın yapılacak temyiı ıla nnın 

Temyiz mıhkemcaince tasdik edilmui halinde 
rarar ziyan. avukatlık Ocrcti ve masarifi sa· 
ircnln t•mini için Fıtmanın Eıkiıehirdekl 

hanesine ı 7 Al!ustoı 921 de teminat irae ve 
Tapuca o yolda ipotek tcsia edilmlt ve bun· 
ca ramandanberi h!lkUm temyiz edilip edil· 
medi~i ve mahkemei Temyize ıiılip ı;itme• 

dlfi anlaıılmamıı ve İzmir ikinci hukuk mıh· 
kemesi vcrdiii cevaııta mezkQr illmın taraf· 
lara teblif edildifi, fakat temyiz kı}"dına te• 
ıadilf edilemedifinl bildirmit olm111na ve 
Fatmanın teminat ıöstcrdifi ıavrimenkul 

Tüdriye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğünden 

" Mobilya imalatı ilanı .. 
l - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları müesscl'esi mobilya imal!tı va

hidi fiyat üzerinden ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İşbu imalatın muhammen keşif bedeli 18,605.- liradır. 
3 - Eksiltme evrakı 3. - lira mukabilinde Ankarada Sümer Bank mua. 

mclat şubesinden, lstanbulda Sümer Bank şubesinden ve Karabükte Türkiye 
Demir ve Çelik Fabrikaları müessesesinden alınabilir. 

4 - Eksiltme 14.10.1940 Pazartesi günü saat 15 te Karabükte 
Demir ve Çelik fabrikaları müessesesinde yapılacaktır. 

Türkiye Unrinılekl lpotefin kaldırrlm111 huıuıunda 

S - lııtckliler teklif evrakı meyanma şimd!ye kadar yapmı~ olduktan bu 
kabil işlere, bunların bedellerine, hangi bankalarla muamelede bulundukla
rına, Ticaret Odasında kayıtlı oldukarına dair vesikalarını koyacaklardır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı 1.395.38 liradır. 
7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale &ilnU saat 14 c 

kadar Karabükte Türkiye Demir ve Çcl ;k fabrikaları müessesesi muamelat 
ubcsine makbuz mukabilinde teslim edilecektir. Posta ile gönderilen teklif

lerin nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarflann kanu
ni şekilde kapatılmış olması liizımdır. Postada vaki olabilecek ıccikmclcrdcn 
dolayı müessese mesuliyct kabul edemez. 

8 - Bu imalatı müessese taliplerden dilediğine vermek veyahut müna-
ka-tayr hükümsüz saymakta tamamen !lcrbc<:ttir. (9299) 

Balıkesir Valiliğinden : 

KANSIZLIK 
Bir cok hastalık
lara sebeb otur. 
Kansızlığı; 

DESCHIENS ŞURUBU 
kullanmakla tedavi 
edinız. 

DESCHIENS ŞURUBU 
zafiyeti gıderır, vo. 
cuda kan. kuvvet va 

iştiha temin eder.· 
B üt un hastalıkl~

rın önUnO alır. 

Aeçeta il• aatılı• 

1 - Balıkesir hüktimet ko,,ağı adliye kısmının 2610 elli kunıt keşif be. 
delli elektrik tcsisatile 1S302 lira keşif bedelli kalorifer tesisatı kapalı zarf 
usulilc cksi!tmeyc konulmuştur. 

2 - Her ikisinin keşif tutarı 1 ?912 lira SO kuruş muvakkat teminatı da 
1343 lira 4S kuru§tur. 

3 - Bilfimum evrak her gün Naha Müdürlüğünde eörülcbilir. 
4 - İhalesi 15 Birinciteşrin 940 Salı günü saat 16 da hükiımet konağmda 

Nafıa Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını Balıkesir Mal Sandığma yatır

dıklarına dair makbuz veya bu miktar şayanı kabul banka mektubu ile ihale 
tarihinden sekiz gün evvel vilayete müracaatla Nafiad!n alacakları ehliyet 
vesikası ile Ticaret Odası vesikasını tehlif mektubuııu havi zarfa koyarak mcz_ 
kıir zarfları 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde tanzim ve imza ctmi~ ola
rak ihale glinü saat ıs c kadar komisyon riyasetine vermeleri. postada vuku 
bulacak gecikmelerin kabul cdilcmiycccği ilan olunur. "62SS - 9286,. 

dava arzuhalin< cevap vtrmcdifl ıibi m•h· 
kemeye gelip tifıhl beyanda bulunmıılıfrnı 

göre nıeıldlt hane Ourine konulan lpotefln 
milnaaebıtı bukukiyesi lehlmln uııı, olan 
temyic etlilmemiı ve mnna .. bctl hukuklyenln 
idameaine 10.ruın otmadıfıntn h•l~n ve •tiyen 
urar ve ziyan ve ııir bir hık ve ved benin 
lcalmadıfmı kıbul etmit aayılacafı t;eyfiyetl· 
nln dı'l'Alr Ali Lütfiye ve o davadıkl dıvalı 

Ali Galip ve Muızzcıe teblifine mahkemece 
karar vtrildiii bildirilir. 

Bur~a uliye birinci hukuk hlklmli~iıdtn: 
940-40 - Bursa Inhiaarlır idıreai tarafındın 

Iatınbulda Betiktaştı Yıldız caduinde 60 nu· 
mırada mukim ŞilkrQ Kukin oilu ve rüfe· 
k•ıı aleyhine ikame olunan tazminat oav&· 
arndın dolayı ikımetıılhı me(hul kalan mu. 

, mıiltyh Şükrü Keskine kararı muha~emeye 

mukırin ı O elin zarfında cevap vermek kay· 
dile il1ner teblif edilen davaya kartı mQdc!e· 
tı kar.uniycsi zarfında cevap verllnıcmiş oldu· 
fundan muhakeme cilnU tayin edilen 6·ı 1·940 
tarihine müsadlf pazartesi ıOnO aaat ı O da 
Buna a,liye bırinci hukuk mahkemesinde hı· 
zır bulunmaaı lilıumunun il!ınen teblit?lne ka· 
rar verılmış oldufundan mumıileyhln me.ı:kOr 

ı:lin ve 11a1te mahkemede bizzat ve y11hut 
musaddak bir vekil sönderme41fl tıkdlrde ıtı· 

yıbında muhakemeye de•am olunıcafı illnen 
teblii olunur. 9658 

llursa asliye birinci hukuk hSkimlôfinden: 
I g40.ı25 - Buraa inhisarlar idaresi t~·ılın· 

rlan ikinci ıubc ambar memuru oluıı Buraa· 
nın Harıilyaı mahallesinde 16 num:ar:sh ha· 
nede mukim iken vefat eden Mehmet Refik 
vc-reıeıi kanır Kıymetle evlitJ.u·ı Fnver ve 
Miıhat ve difer dört memur aleyhlerine ika· 
me olunan 2 723 lira 70 kuruı ıazıninat da· 
v11ıııdan dolayı ikametı:ihları meçhul kalan 
murrıileyhim Kıymet, Enver ve Mithata kara• 
rı muhake.,,eye mukarin on elin zarhnda ce. 

1 vap vermek kaydile illnen teblii! edilen da· 

l 
v•J'• karır müddeti kanunlyesi zarhnda cevap 
verilmemi• olduğundan muhakeme cilnU tayin 
e<!ilcn 4·11 ·940 tuihine mOıadif pırırıcsi 

cOnll aut 9,30 da Bursa asliye biriııci hukulc 
mıhkem~ıinde hazır bulunınaları l llıhmunun 

illnea teblifine karar verilmii old•ıt.ından 
mr>kdr cilıı ve ıaatıe mumaiieyhlm bizzat 
ı::elmedikltri ve yahut mu .. ddak hir vekil 
cöııc'ernıedikleri takdirde ıı,.aplırındı muha· 
kemeye devam olunacıiı illnen teblif olu· 
nu,. 9657 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
Genel Direktörlüğünden: 
Fabrika teknik muhasebe teşkilatın

da çalıştırılmak üzere memur alına
caktır. Evvelce işletme muhasebe iş. 
!erinde çalışmış olanlarla Ticaret 
Mektebi mezunları tercih edilecektir. 

GMMtrmrıı!tt1m 

Alınacak memurlara imtihanda gös. 
tcrcccldcri liyakate göre ve 3656 nu
maralı kanun mucibince 60 - l ?O lira 
Ya kadar ücret verilecektir. Taliplerin 
nihayet 25-10-940 tarihine kadar 
Eskişehir Tayyare Fabrikası Genci 
Direktörlüğüne dilekc;e ve evrakı müs-
bitclcrile müracaattan. "9S9?,. ' 

ı~-----------------
1710 sayılı Belediye İstimlak Kanununa tevfikan istimlakinin umumi r"Ol•mwı:ııam:••• 1•••••ır ~ 

Memur Aranıyor 

r . -:
·mıakış'ın 

,, 
Ta!,vimi 

menfaatlere uygunluğu tasdik edilip mezkur kanunun 8 inci maddesi mucibin. j ı 
ce 262S lira kıymet taıtdir edilmiş olan Eminönünde Çelebi oflu Alicddin 

S K• •+ mahallesinin Mısırçarııısı derununda Ketenciler sokafında kadastronur İngilizce veya Almanca lisa-
atilık lremt 384 üncü adasında 27 parsel ve eski yeni 14 kapı No. lu kagir dükklnın ta- rıına gayet iyi vAkıf ve Daktilo 

1 

pudan alınan tasarruf k ydmda 38400 hisse itibarile 4800 hissesine sahip Ha· bilen Lise, Kollej veya muadili 
h" · h" E · k H t" 128 h" · mektep mezunu bir bayan me-Bulgaryadnn muhacir olarak gelir- cı Osman oğlu Mehmet, ~ 104. ısscsı?e sa ıp mı? ı~ı a ı~e, İ . ısseıııne mur alınacaktır. Taliplerin 15. 

8 P b ken getirmi" oldu"'um Marsllyn kire- sahip Yahya İhsan., 256 hısscsınc ııahıp İzzet, 2S his. scsın. c ııahıp. smaıl Hakkı, Ranlazan • erşcm e " 6 
/ S200 h h F t y Teşrinievvel. 1940 da açılacak · • ıtıni yerinde teslim bcherinl 5 5 ku- • 800 hissesine sahıp Hacı Osman ve 800 11 ısscsınc sa ıp .a ma us. 

İftar 17,37 - İmsak 4,28 rmuşta~. satıyorum. lsteklı"l,.rı"n G. ala ta lat'a bu kıymet tcblii edilm. ek istcnilmi:i ise de ikamctglhları tcsbıt edileme- müsabaka imtihanına girmek fi. 
............... ............ ·• "' t ki b k 10 zere evrakı müsbltelerile 12/10/ ~MLAKIŞ, alıcı ve satıcıların Tulumba sokak Dobruca Otelinde diği zabıtaca yaptlan tahkıkattan anlaşılmış o ma a u anunun uncu 940 t "h" k d dördüncü 

en bu··yu· k rchberıd"ır. Butgnrynlı HUscy!ne müracaat maddesin in tatbiki zaruri görüldüğünden icap eden tebliğ varakalarmm ha- ı V k t harı ı~e Ka a~. ildil =============·=== ritasilc birlikte birer nüshasmm bu dükkana diğer nüshasının ait olduğu be. a ı _ anın a am ıyo m r-
Galatasaray Lisesi kar:iısı No. 

1 
banıp "' Nctrıyaı MlldUrUı l:Wın UUIAN lcdiyc dairesine ve 3 üncü nüshaımm da umuma mahsus mahalle 20 gün müd-

1 
~ IGğune müracaat etmeleri. 

184. Telefon • 49010 ouetecnıa. .. NetrlJ'•t T L.Ş. ·TAN Mubanı detlc talik edildiği ilan olunur. (9694) ~ e., L----------------

Baş, Diş, Nezle, Grip, RomaHz~ 
Ne\Talji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kesel 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKININ1; 
HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA tSTEYİNİv 

Bir Ustabaşı Aramyo 
Yüksek Deniz Ticareti Mektebinde seksen lira ücretli bir tesviye" 

tabaşılığı münhaldir. Aynı zamanda döklimcülük de yapabilenler veyt 
mektebi mezunu olanlar tercih olunur. Talipler Salı, Çarşamba, Pe 
günleri öğleden sonra Ortaköyde mektep müdürlüğüne müracaat J 
dirlcr. "9662,. 

Toprak l\iahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden : 
Ofisimiz namma Anadoludan Pcndiğc ıelccck buğday vaıon. 

Pcndiktcki hangarnnıza tahliyesi işi karşılıklı pazarlık surctile bir ırıil 
hidc devredilecektir. Talip olanlarm 14/ 10/ 940 Pazartesi saat on b::J 
bemiz binasında bulunmaları. "966S,. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonuıı 
Mektebimiz bir "motörlcri muayene makinesi,. alacaktır. Mu 

bedeli ??5 ve ilk teminatı S9 liradır. Eksiltme 26.10.1940 saat 10 dadJf• 
lılmat için mektebe müracaat. "9666,. 

1 
Başvekalet Devlet Meteoroloji İşleri Umum 

1 Müdürlüğün 

ııında yapılacak müsabaka ile memur alınacaktır. • 

1 

1 - Ortamektcp mezunları ile Lise mezunlarından kendi ıruplatf t 

2 - Talip olanlar mezun oldukları mektep ve mezuniyet tarihi, ~ 
vesikalık imzalı fotoğraflarını istida larile birlikte Ankara posta kutusO 
adrcsile umum müdürlüğümüze göndermeleri. 

3 - Müsaba şekil ve şeraiti ayrıca kendilerine yazı ile bildirllcc: 
betle istidalarına açık adreslerini yazmaları lüzuma ilan olunur. (95 

İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden : 
Muhtelif eb'adda 175 adet bayrak mübayaa edilecektir. Talip of 

14.10.940 Pazartesi günü saat ıs de riyaset idare ııubcsine müracaatıatl 
olunur. (9690) 

Denizcilere 
İstanbul 1\Iıntaka Liman Riyasetinden : 
Kaptan. makinist ve kılavuz kaptanlarından 1940 senesi tldndtetrfıl 

fii smıf imtihanma talip olanlarm olbaptaki talimatname mucibince 2 
citcşrin tarihine kadar müracaat etmeleri lazım gelirken gerek bu dt 
gerekse .ikinci defa olarak imtihana gireceklerden bir çoktan şimdiye 
müracaat etmemişlerdir. 

Bu ayın on beşinci günü akşamma kadar istidalarile riyasctlmlı 
melit şubesine bizzat gelitıcdiklcri surette bu devre imtihanına kabul 
miyccckleri ilan olunur. "9654,, 

İstanbul Fiyat l\ılürakabe Komisyonundan: 
2S Numaralı İlin: Gerek gümriik antrepolarında ıcrekse kendi dt 

rmda, imalathanelerinde, fabrikalarmda veya ııair mahallerde ham kauçt11 

yahut krepsol halinde kauc;uğu bulunan tüccar, fabrikatör veya hcrh 
mUessese ve şahsın 9 Teşrinievvel 1940 akıamı mevcutlarını en ıeç 10.l• 
tarihine rastlıyan Perşembe günli ak amınn kadar 4 ilncü Vakıf Han 4 
katta İstanbul Mıntaka Ticaret P. Udürlüğüne birer beyanname vcrerelı 
dirmcleri lür.umu 29 Numaralı Milli Korunma Kararnamesinin 6 ıncı 
desinin bahsettiği salahiyete istinaden illin olunur. "9653., 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine 
Talebe Kayıt Şartları 

Ankara dil ve Tarih - Colrafya Fakültesine talebe kaydına EytOI 
inci günü başlanacak ve Birincitcşrin sonunda nihayet verilecektir. Fa1' 
tedris olunan zümreler ııunlardır: 

Türk Dil ve Edebiyatı Felsefe 
Fransn Dil ve F..dcbiyatı Arkeoloji 
İngiliz Dil ve Edebiyatı Sümcroloji 
Alman Dil ve Edebiyatı Sinoloji 
Arap Dil ve Edebiyatı Hindoloji 
Fars Dil ve Edebiyatı Hungaroloji 
Rus Dil ve Edebiyatı Antropoloji ve Etnoloji 
Klasik Filoloji Coğrafya 
Tarih Hititoloji 
Talip olanlar bir istidaya lise ve olgunluk d:ptomalarmı, aşı sıhhat 

lann.ı ~~ğ-~ayar~~ Salı ve Cuma günleri saat 9.30 dan 1? ye kadar FaJdilt' 
rc~uğunc muracaat etmeleri lbımdrr. "S978., "9033., 

~----" 
Yüksek Öğretmen Okulunda Yabancı Dil 

· Şubesi Açılmıştır. 
Kabul şartları hakkmda evvelce dağıtılan matbu i:ı:ahnamede %1Kredi1e0 

bclerdcn başka okulda bir yabancı dil ~ubcsi açılmı.,tır. Liselere yabancı d~ 
retmeni yetiştirecek olan bu şubeye girmek için otıunluğıı elde etmiş 
mak ~c kabul imtihanında muvaffak olmak şarttır. Tahsil dört ııene sU 
~debıyat Fakültesinin tedris lisansı ile neticelenir. Bu sene Fransızca ., 
lızcc için talebe alınacaktır. Daha fazla malumat istiyenierin okula ıııU 
etmeleri lazımdır. "9401., 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 
Y ctiştiricilcre bir yardnn olmak üzere müessesemiz 1111n't tohumla.ısı' 

boratuvarında gebelik teşhisleri yapılacaktır. 
Y ctiştiricilcrin gebeliklerini teşhis ettirmek istedikleri kısrakla~ 

rarlarmı aşağıdaki şartlar dairesinde Haraya ıöndcrmcleri: 
l - Gebelik teşhisi için gönderilecek idrarın kısrağın ııon ııfad 

den YÜZ gün sonra alınmış olması, 
2 - İdrar şişesi iyice kapanmalı ve ıüzelce anballj yapılmalıdı1'. 
3 - Kısrak sahibinin ac;ık adresi ve kısrağm son sıfad tarihi yaıf 

ve tahlil ücreti olan BİR Liranın şlşe ile birlikte gönderilmesi lazımdır. ( 

Sümer Bank BirJeşik Yün İpliği ve Dokuma 
Fabrikaları l\Iüessesesind 

Barsada kain Merinos fabrikamız !!'ahasında bir muhavvile mcrke11 
nası i~şa ettirilecektir. Keşif bedeli 1988.S7 lirarlır. Bu inşaata ait kapalı 
la cksıltmc,_ 21.10.940. Pazartesi günü saat 15 de müessese merkezinde ~ 
lımacak c_~sıltmc komı!ly~nunca y~pılacaktrr. Kapalı zarflar ayni gün aa•~ 'J 
kadar mucsscsc merkczınc tcvdı olunmalıdır. Muvakkat teminat ırı 1~ 
298;29 lir~dır. Sartn_a~eyi ~lmak için her. gün öğleden sonra mücssc~e ,
n~~ınc muracaat cdılır. 1ştırak cdcceklerın Katırcıoğlu hanında 5. cı l 
muesscsc merkezine müracaatları. (~ 

/1 *"il S W 'llii Zayi : 1471 sayılı ikamet tukercaıl ,'J 

R tlnı. Yenisini çılcaracıfnndan numar•.,ı 

essam Aranıyor ·~kker tezkerenin hQkma olmadıtını v•'J 
run. GOzel Sanatlar Alıadem11i prol•' 

Demiryolu Beton işleri vesal. 
re gib i işlerde ressamlık yapmış 
ik. il~ üç ressama ihtiyaç var

dır. İş taşradadır. Türk olması 
şarttır İngilizce bilenler tercih 

olunacaktır. Bonservis suretleri 
ve mufassal ma!Qmat 176 Posta 
kutusu R. G. rümu:ı:una mek

1 d_e_n_M~••-ie--Lo--ul_•.S_u_e~----------~ 

tupla bildirilecektir 

"4.; :a iCh ar; .. werll ı 

TfPEBASINDA ORAM KISMINOA 1 
Bu akşam saat 20.30 da 

1 

O T E L L O 1 
lıtlklAI caddesinde Komedi Kısmında ı 

Bu akşam saat 20.30 da ı 
YALI UŞAQI 

l• 

TAN Gazetesi 

ü~en ?iyat~~(I 
~ 

Başlt k maktu olarak 1P 
1 irzci sayfa santimi ~ 
2 ,, ,, ,, 3~ 

; : : : 
1

56 
Her tara fa otobfis isl!yecektlr. ~l!lllll2!•ma .... m:111•IJllJ" 


