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l 1 inci Balkan 
Oyunları Dün 
Neticelendi 

Mecbur Kallrsa 
Amerika Harbe 
Girmeğe Hazır 

Bahriye Nazırı Knox 
Çok Şiddetli Bir 

Nutuk Söyledi 

lstanbulun Sevincli Bir Günü 

Kurtuluş Bayramı Büyük 
t Qsnifte: Türkiye 134, Yunanistan 132, 
~llgoslavya da 114 Puvan Kazanddar 

Tezahürlerle Kutlandı 
r 

Soo ınetre birincisi Rıza Maksut, yarışı bitirdiği sırada 
~qlkan oyunlarmın ikinc günü de birincisi kadar güzel ve he. 
'.Urıt?ılı geçmiş ve müsabakalar dün akşam nihayet bulmuştur. 
h· takınu, bu seferki müsabakalarda her zamankinden fazla 
ltJt~at'lık göstermiş ve şimdiye kadar Balkan oyunlarında büyük 
b arıa birinci ve ikinci gelen Yunan ve Yugoslavların yanında 
~Onlar kadar kuvvetli bir ekip olarak yer almıştır. . 
----- 1 Bütün oyunlarda Yunanıstan 

• • yedi birincilik, altı ikincilik ve ranko Nııf!ın yedi üçüncülük kazanmıştır. Tür. 
1 3' kiye altı birincilik, on ikincilik 'h · ı •h k ve beş üçüncülük, Yugoslavya da 1 vere 1 tı a altı birincilik, üç ikincilik ve se

kiz üçüncülük almışlardır. Bu se-

Et 1 ? neki Balkan oyunlarında puvan m yor • olmadığı için umumi tasnif ya. 
.........._ pılmamıştır. Ancak hususi suret-
l ----------- te yapılan ve her zamanki gibj 

'd 8Panyayı bitaraf kalmaya icbar birinciye altı, altıncıya da bir pu. 
be en sebepler, harbe icbar eden se. van vermek esasına dayanan he. 
ls l>lerden pek kuvvetlidir. Bir defa saba göre, Türkiye 134, Yunanis
lıt~a harbe girerse, topyekil.n a~- tan 132, Yugoslavya da 114 ou. 
)cll Pllan çalmaya hazırdır. Sanı- van kazanmışlardır. 
'ad• İspanya, senelerdenberi iktı: 
to~ ,hpitalist devletlere, siyasetı MARATON KOŞUSU: 
bir lıterlcre müteveccih olan tezatlı Şimdi, dünkü müsabakalann 
4rı hayat içindedir. Bıı hayat şart. tafsilatına geçiyoruz: 
'""' Onıı harbe değil, bitarafhia Maraton koşusuna Yunanlılar 
be ~~tınektedir. Ve Frankonun har- resmen iki ve müsabaka harici o. 
bııdtırnıemesini izah eden asıl sebep larak bir ki, ceman üç atletle, 

ıır, 
....._ · Türkiye de resmen iki ve müsa· 

~----------·------~ baka harici bir atletle iştirak et. 
azan: Sadri ERTEM mişlerdir. Yugoslavya atlet sok. 

l s mamıştır. 
l>anya Dahiliye Nazın Su.. Müsabaka harici Yunan atleti 

atı:~r'in Berlin ve Roma seya. evvela önde gitmiş, fakat onun
~ ~ir hayli dedik<;>dulara se- cu kilometrede Şevki önü almış. 
ihv uştu. Hatta Ispanyarun tır. Şevki bu yaz~y~tte otuzuncu 
ha ebıe birlikte İngiltereye kar. kilometreye gıtmıştır. Bu sırada 
les{ e girmesinin bir gün me- Ragazos Şevkinin yanına gelmiş 
i. ~ Olduğu ısrarla tekrar edil- ve yavaş yavaş geçerek beş yüz 
ıı!ll!J.~~t alınan haberler, İspan. metre kadar farkla, alkışlar ara. 

a<iJ}l' harbe girmek niyetinde sında stadyoma girmiştir. Şevki-
lsp gııu göstermektedir. den sonra Kiryakidis, daha sonra 
gıanYanın Akdenizde bir har- da Ali gelmişlerdir. Her üç koşu. 
~?nesi ve yahut bitaraflığı (Sonu, Sa: 2, Sü: 5~ 
tıe ~ıa etmesi İspanyanın men 

"Korkmuyoruz,, 

"Amerika, Totaliter 
Devletlerin Yolunda 

Büyük Bir Engeldir .. 
Vaşhington, 6 (AA.) - Bah. 

riye Nazırı Albay Knox dün çok 
mühim bir nutuk söylemiştir. 
Nazır bu nutkunda ezcümle de
miştir ki: 

Bizi harbe icbar ettikleri tak. 
dirde, hazırız. Birleşik Amerika 
şimdiye kadar asla harp kaybet. 
memiştir. Totaliter devletlerin 
hedeflerine vasıl olmak için ta
kip etmeleri icap eden yolda en 
büyük engelin Amerika olduğu. 
nu çok iyi biliyoruz. Eğer zulüm 
rejimini İngiltere durdurrnıya 
muvaffak olamazsa Amerika en 
büyük zaferi kazanmak emelin. 
de olan bu beynelmilel şakilerle 
muhat olacaktır. Bu emel şudur: 
Amerikanın tahribi. 

Knox, üç taraflı paktın Ame
rikaya mütevcecih olduğunu 
söylemiş, "Fakat bu korkutma 
teşebbüsüne asla ehemmiyet ver. 
miyeceğiz,, demiştir. Bahriye 
Nazırı, halkın beşinci kol aza
sına ve sabotajcılara dikkat et
mesini tavsiye etmiş, "Bunlar. 
dan binlercesi etrafımlZda dola
şıyor. Bu gizli kuvvetleri bize fe
nalık yapamıyacakları yere tık. 
malıyız,, demiştir. 

Nazır, sözlerini ~öyle bitirmiş
tir: 

"Muharebeye mecbur kalırsak, 
düşmana sahillerimizden uzak
larda, çok uzaklarda taarruz et. 
meliyiz.,, 

Albay Knox, bu nutkunda, hizmet
te bulunan deniz kuvvetleri efradı 
mevc:ıdunun 239.281 e çıkarılacağını 
bildirmiştir, Bu yekCın umum; harp
tcnberi en yüksek rakamdır 

ROOSEVELT'İN NUTKU 
Hiyde • Park, 6 (A.A.) - CUmar

tesi günü ·Hiyde - Park civarında üç 
mektebin açılması münasebetile bir 
nutuk söyliyen Roosevelt, talebeye, 
"mektep kitaplarının kendilerile ayru 
fikirde bulunmıyan bir diktatör ta
rafındaL yakılmıyacağı,. hakkında 
teminat vermiş, Amerikada her tah
sil ve terbiyeye devam edileceğini 
vaadeylemiş ve gençlerinin dünya 
hadiseleri hakkında tam malümat al. 
mak hakkını nezeylediklerinden do
layı Avrupadaki diktatörleri !iİddetle 
takbfr. ederek sözlerine !ii)yle devam 
eylemiştir: 

"Amerika Birleşik devletleri genç 
liğine sansürsüz ve kayıtsız bir tah
sil ve terbiye verilecektir. Amerikan 
ge~çliği, mecburi iş kamplarına sev. 
kedilmiyecek veyahut esaret mevkii
ne indrilmiş vatandaşlar gibi tanzim 
edilmiş sürü haline getirilıniyecek-

tir .,. (Sonu. Sa: 2, Sü: 7> 

.. 

f 

·Askeri Vcizi~et. l 
i stna _ Ü'.steri~e · -1 rigi i · eren 1 n fowası -
Karşı ŞiCldetli Ümidi ·'Artık · 
Hava Baskını Suya Düşmüştür 
En Mühim Hedefler 

Tahrip Edildi 
Londra, 6 (A.A.) - Hava Ne. 

zaretinin pazar sabahı tarihli teb· 
liği: Cumartesiyi pazara bağla
yan gece, tayyarelerimiz, Alman. 
yada petrol tasfiyehanelerine ve 
diğer endüstri hedeflerine ve Ho
landada mavna ve vapur tahaş
şütlerine ve tayyare meydanları. 
na hücum etmişlerdir. 

'f 
Londra, 6 (A.A.) - Hava Ne

zaretinin öğleden sonra verdiği 
(Sonu, Sa: 2, Sü: 5) 

Londra, 6 (A.A.) - Reuter A
jansının havacılık muharriri ya
zıyor: Londranın maneviyatı ve 

· müdafaası, İngilterenin istilası ü. 
midini sııya düşürmüştür. Alman-

• lar, Londranın muayyen bir dev
re zarfında susturulmasına im-

• kAn olmadığını anlamak mecbu. 
riyetinde kalmışlardır. 

HiUer, vasaU olarak geceleri 
150, gündüzleri . de 500 -tayyare 
kullanmak suretile Londrayı da 

· 1ll l'i baktmından ehemmiyetli 
eseıeye dayandığı içindir ki 

lıci Zanıandır bu iki cereyan le
a~ Ve aleyhinde kuvvet1;i pro. 

n hdalar yapıl.maktadır. Ispan
tıle 

1
at-be sürükleyebilecek se

F. Okyar Ankaraya 5~~ ~srenner 
G. . Ik V k·ı· Mulakatında 

~varşovada tatbik ettiği tAbiye ile 
ezebileceğini zannetmiştir. Hitler, 
evvelemirde dokları, sonral mü- ı 
nakalAt ve daha sonra Amme hiz
metlerini bombardıman etmiye 
çalıştı. Bilhassa geeeleri hedef a
ramaksızın bombardımanlarında 

pek cömert davrandı. Maksat, 1 
halk arasına dehşet salmakh. Fa.. 
kat bütün bunların neticesi ola
rak Londra. geçirdiği fena gece
ler ve rahatsız gündüzlerden son
ra, en az eskisi kadar maneviya.. 
ta sahip bulunmaktadır. Umu
ma mahsus nakliyat vasıtaları 
belki ilk haftalardan daha iyi iş
lemekte ve posta ve telgraf mü
nakale "ve muhabereleri ıslah e. 
dilmiş bulunmaktadır. Postaha
neler alarm zamanlarında da hal 
ka açıktır. Londradaki hasaratın 
vüs'ati hüktimet merkezinin mu
azzam mesahasına nisbeUe çok 
azdır. 

r e onu bitaraf kalmaya ic. 
~~en amiller karşılaştırılacak 
~ neticeyi daha şeffaf bir 
~ e ll:ı.ütalaa etmek mümkün 
t~? halde İspanyayı harbe 
itat eyecek amiller nelerdir? 
eıer~ğa icbar eden sebepler 
ls ll'? 
al\r.ı:~~yı harbe sürükleyecek 
l -•tUJ.er: 
lt' İdeolojik sebep. 
ltrtrı~ İspanya imparatorluğunu 
lll erneli. 

. %. - Dünyada İspanyol nü-
4- il tesis etmek arzusu; ola-
ls. 
t\r~Y'~ ihtnaıi, haşladığı gün. 
~t ıdeolojik bir mahiyet 
't\lltrlektedir. Bu itibarla Fran-
lsıı~ kurduğu devletin zihniye
ihi ~Y~da romantik bir siyaset 

t. ls çı.n en müsait vaziyette. 
~İsillatıyol tarihinin muhteşem 

tiva lli ihya etmek arzusunu da 
<:ıjilt eden bu romantik ve ide. 

ge ı>oUtika tahakkuk sahası
tellçTek istediği dakikadan iti. 
fta h 8PanyaiJ p;ıihyerle aynı 
ttect· tıı'be .i~~r1 ,edec.ek ihi-

ır. İ~anya~~e~ ·ta
,, 1 gasb~ilm~~:-'.'~ ~~t 

(Sonu· ~Sa: 2; SÜ: iJ" 
--.. ., "'"'- .. 

ıttı, tısat e ı ı Verilen Karar 

Bugün Geliyor 
Maarif Vekili, Tetkik Seyahatine Çıktı 
__ l 

-~,.,.,..., 

Basvekilimizio son seyahatler inden birinde halkla temastan 
(Yuısı ikinci sayfamızda) 

Londra, Afrikada 

Bir Taarruz Bekliyor 
Ayni muhabire göre, İngiliz 

bombardıman filoları şefinin İn
giliz Hava Genel Kurmay Baş. 
kanlığına tayini, Alrnanyaya kar
şı yapılan ve esasen daha şimdi
den çok şiddetli olan İngiliz ha
va kuvveUerl taarrruzunun daha 
ziyade !ilddetiendirileceğini gös. 

1 termektedir. \.. ___ , ____ / 
Londra, 6 (A.A.) - Reuter a. 

jansınm diplomatik muharriri 
yazıyor: Brenner mülakatı hak
kında Roma ve Berlinde intişar 
eden mülhem tefsirat bu müla
kattan doğabilecek bütün askeri 
ve diplomatik hadiselerden bah. 
setmektedir. Hatta Zurich'ten 
gelen haberlerde bir barış akdi 
için teşebbüs yapılması imkfuıın-
1an bile bahsediliyor. Bütün bu Anketimiz: 
tahminlerde kati ve müsbet hiç 
bir şey yoktur. Vaziyet hakkında 
teşhiste bulunan diktatörlerin 
yeni usuller mi kullanacaklarını, 
yoksa esasen tatbik edilmekte 
olan projelerini başarmak iste
mekte mi ısrar edeceklerini yal. 
ııız zaman gösterecektir. 

Brenner mülakatında Alman baş~ 
mandam General Keitel'in hazır bulun
muş olması münaaebetile, İtalyan ba~
kumandanı Gruiani'nin Romaya ça
iırılmış oldıığunu ve fakat Brenner 

lSon11. Sa: Z, Sil: 3) 

Cinsi Terbiye Ne 
Şekilde Verilnieli? 
Bıı meııel&Ye dair hazırladığımız an. 

ket, büyilk allka uyandırmıştır. En 
sallhiyettar zevatın anketimize verdik
leri cevapları, bir kaç günlük bir fa. 
sıladan sonra, tekrar neşre devam e
d iyoraz. Dr. İbrahim Zati Öget'in 
cinsi terbiye mevzuu üzerinde çok dik. 
kate değer olan mütalaalanm bugün 
üçüncü ,sayıfamızda bulacaksmız. 

~ -
bayram sevhıci İ<'inde kutlailik 

:s J • • • 

·Afrika Harbi 

Marsa Matruh 
· · Üzerine Bir 

. , İstıtnbulun kurttiluşunun 17 
nci yıllönüm~ , d~ bJıJ-;.ı,ı;yük 
güne yakışır _i)ir sevinç i~inde 
kutlandı. Daha sabahın erkefl sa. 
atlerinden itibaren halk sokak
ları doldurmıya _ başlamışt~." ~v:
velce hazırlanan program muci-

~Hücum Yapddı 

' hince, yapılacak geÇit resmi için 
asketi kıtalar, mektepler ve bir
likler saat 9,30 da Sultanahmet 
meydanında toplanmışlardır. Sa. 
at tam 10 da Davutpaşadan atı. 

12 Adada Bir İtalyan 
Üssü Bombalandı -
Kahire, 6 (A.A.) - Bu sabah 

neşredilen resmi tebliğ: 
Dün düşman bombardıman tay 

yareleri avcıların himayesinde o. 
larak Mısırdaki Matruh üzerine 
taarruz etmişl~rdir. Üç kişi ölmüş 
ve yaralanmıştır. Maddi zayiat 
azdır. Dafi toplarının ateşi bir tay 
yareye isabet etmiştir. Diğer iki 
tayyarenin hasara uğradığı zan
nedilmektedir. Diğer cephelerde 
kayda değer bii:- şey yoktur. 
. INGILIZLERIN FAALiYETİ 

Kahire, 6 (A.A.) - İngiliz hava 
(Sonu, Sa: 2, Sü: 7) 

lan toplarla resmigeçit. başlamış 
ve kıtalar, tramvay yolunu taki
ben Taksim meydanına g~tmek 
üzere hareket etmişlerdir." 

Alay, önde mızıka ve onu takiben 
yedek subay okulu, tıbbiye, banl!Ola
rile beraber Kuleli ve Maltepe aşkert 
liseieri, deniz bandoslle berabe11 de. 
ni'Z h:ı.rp okulu, askeri bando ile ~1-
yaJe, süvari ve topçu kıtaları, pnde 
itfa!ye bandosu olduğu lialde, ~6114 
ve itfaiye müfrezeler!, bunları" clk1-
ben izciler,.' kız ve erkek.' mektep!irl
tam bir" intizam dahilinde Sulta'Jtah"' 
metten hareket etmiş ve ana cacide. 
yi takiben halkın sürekli alk!JjlAn a
rasında 11,15 te Taksim meydanına 
gelmiştir. • 
Geniş meydana çepeçevre kesif bir 

halk kütlesi toplanmıştı, Alay, sırayı 

muhafaza ederek meydandaki yerle
(Sonu. Sa: 2 Sü: ·6) 

r _§_9_~.~.,~.~-? .E Ç,_~B.-~ Em~ .. -· 
Cinas San.' ati 

YAZAN: REFiK HALiD 
- T akvimci dostum: ''Tiirk Yahudilerde bir tek şair, bir tek mu-

harrir çıkmadı,, diyor. Evvela "Türk Yahudi,, sözü, Karaim 
Türkle!'ı g\hi ırk cihetinden Türk olup ta Musa dinini kabul et. 
miş hir Türk zümresine yakışır; bizimkilere "Türkiye Yahudisi'', 
''Turkiyeı; Musevi,, demek muvafıktır. Saniyen, ben hem şair, 
hem mütefekkir o~arak kusursuz Uslfipta yazılarile bir Türkiye 
Yahudisı tanırım: Isak Frera Efendi ... Bu zat bir mecmuai eş'ar 
~:ıhihidir; Ziya Gökalp'in (Yeni Mecmua) sına da Türk dili hak
kında vukuflu makaleler yazardı. Yine ayni mecmuada ilmi ya. 
zıları bulunan bir (Tekina]p) bilirim ki halis muhlis Yahudi idi. 
. Daha sonrası var: Yahudi hokkabazlar telaffuzca acaip, fakat 
Istanbul dilinin her türlü inceliklerini bilen .:ayet cinaslı Türkçe. 
lerile asırlarl"a avam ve havası cğlendirmişlerdir. Hokkabaz mu. 
havcte ve türküleri • mademki uzun yıllar İstanbullu gibi konuş. 
rr.a hmıusuncla keskin ve oynak bir unsurun teveccühünü kazan. 
dı, siinnf't vatağmdaki küçüğünden köşe minderindekt bilyüğüne 
kadar herkesi katılırcasına ı:üldürdü, kendisini heğendirdi, arat. 
tı ve şimdi bizlere de eksikliğini duyuruyor. folklor bakımından 
süphcsiz vabana atılamaz. 

''f ,akırd• yutturmak,, diye tanıdığımız kelime ve zekA mari
feti Kara~öz ve Ortaoyununun esaslanndandrr; eski İstanbul Ya. 
hudisi ise o marifette, hem hokkabaz, hem sühendan olarak eşsiz. 
dir ve bununla meşhurdur. Ben. Yahudi ile kcmuşurken, cinas ~·ut. 
muş olmamak için tartmadan lakırdı sarfetmetn. Öyle sanıyorum 
ki yeni YahudiJerimiz de Türkçeyi güzelce öğrenip muharrirliğe 
atılırlarsa değme fıkra ve mizah muharrirlerimize matbuatta yer 
kalmıyacak, çoğunun papuçu dama atılacaktu! 



İSTİKLAL UGRUNDA! 
YAZAN: iSMAIL HAKKI BAŞAK 

- 73 - vapurumuru muayeneye gelenler, hala 
İleride, düşmana pek y a k 1 n müstevli kuvvetlere mensup zabitler ve 

o·r mesafede bulunan i.kl ta- polislerdi. Onları görünce, içimde, hep 
kımımıuı, me\•zilerlni muhafaza. sinin boğazlarına sarılmak ihtirası tu
ettiriyordu. Hatti minarelerde bu- tutuyordu. Ve kendimde, buna mu. 
lundurduium nöbetçileri de yerle- vaffak olacak kadar kuvvet hissediyor
rınde tutuyordum. Saat tam on bu dum, 
c;-u1<ta, yerle;ştirildiklerinden bahset: O kadar mticadcleden, mahrumiyet. 
tığ•m makineli tüfekler ateşe başla- ten sonra, memleketimde hl.la dü;ıman 
dılar, Faknt pek az süren bir ateşten yüzü görmek, beni çılgına çevirmişti. 
sonrıı, nedense, sllfıhlarını a lıp rfcn. O kadar ki , eğer beni karşılayan ve ha
te başladılar. Biraz sonra d a, ileri- limdeki gayri tabiiliği sezen doslarım 

tedbir almasalardı, o gün, vapurda, 
mızden, diışmanın Yoğurtludercye 
doğ::-u sürıılle kaçtığını duyduk. mutlaka bir hadise çıkacaktı. 

E 
rtesl sabah ta t b 

1 
Evime girince, yavrularımı sıhhat 

. . m saa eşte, Y - ve ifiyette, fakat zavallı refikamı ya-
ne müthış top gürüllUlerile u- takta buldum. Bu. duydu&um acıyı büs. 

~rıdı_k . Tarııssut ne.tıceslnde gördük bütun arttırdı. Ben tstanbula, çektiği. 
• duşm~n Boğaz köyun~ doğru iler - ı miz sıkıntıların masum saadetini tatma 

lemektedır. Top \"e makıneli tüfekle. ya koşmuştum. Fakat l stanbulu düş
rın him~ycsınde bulu~an bir bölük man çizmesi altında ve a ilemi hasta 
k•dar pıyade de Yenışchlr şosesine buluyordum. 
çıkmıştı . BI~ _Boğaz köyi.ınün tam kar Namussuz İstanbul hukumeti, dilş
ljısına. ve bızım . taraftaki tepenin e- rr.an kuvvetleriyle birlikte, Göztepede. 
tekle:ıne poy sıperlerl kazdırmıştık. ki evimizi bir kaç defa bastırmı:ı. Ge
Bu sıperlcrde de ıki manga askeri - lenler: 
mlz vardı. Düşmanın ucu da, Yeni- "-Vesaik arayacağız!., diyerek, za
şehir kenarındaki tilrbeye kadar so. vallı ailemin mücevherlerini bile so
kulmuştu, Aramızdaki mesafe pek a- yup gitmi;ıler. Üstelik te kadmcafıza, 
z ılmıştı. En önden gelen d(lşman dünyanın hakaretinde bulunmuşlar. 
kuvveUerl, köprüyü geçer geçmez, Bütün bunları öirenmek, teessürü. 
bız ateş açtık. Bu sıkı ate:ı, dilşm~- mü biııbütün arttırmıştı. İstanbulda üç 
nın bozulup rlcate başlamasına kAfi ıünden fazla duramadım. Ve tekrar 
geldi, Biz yine, müsademe kabul et- Ankaraya ıittim. Orada bir ev kirala
mıyen düşmanın peşine düştük. Ve yıp, ailemi de yanana getirttim. Zıt
dliş.mam, eski mevzilerine kadar püs. valfı Kemal beyle ben, siyasetten müm 
kurttükten sonra ıerl döndük, Fakat kün me~tebe uzak kalmaya çabalıyor, 
ertesi sabah, düşman, bütUn kuvve- fakat_, huırun;et. tarafından verilen vazi. 
tıle harekete ıeçti. Ve bu seter, aldı- fclerı de, elımızden ıeldiii kadar ba.. 
ııımız emir mucibince, ateş açarak şarmaya çabalıyorduk. Zaten Kemal 
rıcat etmek bize düştü. Fakat o sı- Bey, ~evkuf bulunduiu Malta hapiı
rada, farkına vardık ki, Hllınl Bey haneıınden kaçtıktan ıonra, siya t 
kumandasındaki kuvvetler bizden karışmaya töbe demiısti. ıe e 
çoi:t ıeride ve muhafazasız kalmıştır. O sıralarda, ikinci intihabat t b 

O ko 1 Ş. d'k· a aş-
Gcri dönerek, onlan büyUk m ş - ~ml$tı. ım ı ı Adliye Vekilimiz Fet. 
!Atla kurtardık, h! Okyar, o zaman Dahiliye Vekili i 

Sonra kendisine kavuşup sellımete dı. Ve Kemal Bey, Atatürk'ün . 1 • çıkurablldlllmiz Hilmi Beyden, bu vazifeten İıtanbula gitmlıti 0 e:rı~.e 
vaz.ıyete düşmesinin sebebini sordum. intihap listesi hazırlaıyp b. ;ada, ır 

ld i d ı . enı e ya-
Bana verdlll cevap şu o u: nına ça ır ı. ıtanbulda hazırlad i !' 
''- Bırak Allah aokına ... Bizi ile- te~i bana teııli~ edip: ı 1 ıı-

rıye, tahta köprüye sürdüler. Muha· .. - S~n, dedı, bunu Fethi beye gö 
f z~mıza da Bulıar Sadıjın böliliil· tureceksın. Ve onun vasıtasi 1 G • • 
nu verdiler. Meler, dllşman taarruza takdim olunacak! Ye azıye 
geçer ıeçmez, Bu~ar Sadık, bize ha. dö Ben lede listeyi ;lıp tekrar Ankaraya 
ber vermeden, bölülUnü alıp savus- ı·anndeırnre. onun tenbih ettiii tekilde dav 
muş, Halbuki ben, arkamdan emin 
oldutum için, karşıma çıkan bir dOs
man kıtaıını, 3lddeW bir topçu ate
ııne tuttum. Düşman piyadeleri şa. 
ııröılar, Ricate başladılar. Fakat Bul
ıar Sadılın ateş açmayışı, bende me
rak uyandırmıştı. Takım zabitim 
Mustafa Efendiyi, Sadık Beyi bulmı
ya yolladım. 

Mu.tafa Efendi, yanına iki arka. 
da$ını alarak emrimi yerine ıetirmi
ye kottu .. Fakat maalesef, bütUn a
rastırmaları boşuna olmuş. Dönilp 
"aziyetl bana anlattıkları zaman, ne 
hale ıtrdiliml tasavvur edersin, Be
reket ki, düşman, ıırkamızın boş oL 
duğunu keşfedememlJ~ Yoksa, kur
tıılrnamız mUmkün dellldfl., 

Emir mucibince, muvaffakıyetle 4'BP
tıiımız bu ricatten sonra, orduYır il
tıhak ettik, Ben, İstiklDl mucadclesi 
71UarmCla, hayatımın orcludaki kısım. 
larmı meakGt geçiyorum. 

l zmirin istirdadından sonra, İstan
hula ıelip Galata rıhtımına çıktıiım 
zaman, bir mecnundan zerre kadar far_ 
knn yoktu: Çünkü rıhtıma yana:ıan 

Franko, Niçin 

Mihvere iltihak 

Etmiyor? 
(Başı 1 incide) 

telakki ettiği andan itibaren İn. 
giltere ile muhasım olmayı göze 
alması iktıza eder. Gene bu ro
mantik politikanın icapları İspan
yol emperynlizmine yol açnr. Bil. 
hassa İspanyanın Fransız Fasında 
inkişafını adeta znruri bir hale 
kovar. 

ispanya, İngiltereyi mağlüp 
edecek kuvvetler arasında yer 
alabilirse Anglo Sakson dünyası
nın yıkılması gitgide Şimali A
merikanın nüfuzu altına giren ce. 
nubi ve vasati Amerikada İspan
yol nüfuzunun teessüs etmesini 
kolaylaştırır. 

B u sebepler İspanyayı harp 
lahasJna sokabilecek şeylerdiı. 
Bu noktalarda mihverle siyaset 
b~rliği yapabilir. Bunun içindir 
kı İspanya ihtilalinin başından
beri mihver Franko'nun muvaf. 
fakiyetini istedi, o da ihtilalin 
başladığı gündenberi mihverle 
siy~si görüş birliğini muhafaza 
ettı. Harp başladığı gündenberi 
de İspanya mihvere olan dostlu
gu izhardan geri kalmadı. ...... 
Fakat bugün İspanya ile 

mihver devletleri arasında 
_yni şekilde siyasi görüş birliği 
devam ediyor mu? 

Bu suali sormaya mecburuz. 
Çünkü Fransa saffıharp harici 
kaldıktan sonra Fransız Fası me
selesi yeni bir dava halini aldı . 
Almanyanın Fasa yerleşmek iste. 
diği ve İspanyanın emellerinden 
bırinden ve en mühiminden 
vaz geçmesi lazım geldiği anla. 
şılmaktadır. Bunun içindir ki 
Franko ile mihver arasında ilk 
siyasi anlaşmamazlık bu nokta
dan başlayor. İspanyayı harbe 
girmekten meneden sebep yalnız 
bu politik dÜ§Ünce değildir. Fran 
ıa saf harici çıktığı günlerde ka
ra A vrupasında esen hava Fran
pdan sonra derhal İngilt"ere
ain de silahlarını teslim edeceği 
tclikkisini ilham ediyordu. Fa-

(DEVAMI VAR) 

Ber~amada Orman Yangını 
z Izmı;, 6 .<A. A.) - Bergamanın Ko. 
a ~ahıyesınde Aıafıbey köyü civarm

cı:kı devlet ormanlarında çıkan yan. 
' n halkm rayretile sönd .. rül ü tU 
Yancı f · ı· . u m ı r. n aı 1 ı eıddetle aranmaktadır. 

R A D Y O 
~UGUNKU PROGRAM 

ı,oo Proıram 

1,01 Mlhllt ( Pl) 

1,15 Haberler 
1 ,10 Mlililr: (Pl) 
ı.so Yemek llatcal 

• • 12,30 P roaram 
12,33 Saz 

ı 2,50 Haberler 
13,05 Saıı 

• ıa,oo Proıraı:ı 

U ,OJ Orlıenra 

11.40 Sarlıılar 

111, IS Kcnuıma 

U,JO Hıbuıer 

ljlf4S Su 
20, 1$ Radyo ıaıtteı i 

2~,45 MU2ik 
21,05 Müzik 
"21,lO Kcnuşma• 
2ı,45 O rkeaıra 

22,30 Haberlu 

22,45 Caıban<! 

ZJ,25 Kapanı! 

kat o zamandanberi dünyada bir 
çok. yeni hadiseler oldu. Manş 
~ahillerindcn ve Cebelitarık bo. 
gazından bir çok yeni sular aktı. 

İspanya için harbin süratle ni
hayet bulacağı kanaati bugün 
a~~ık mevcut değildir. Amerika.da 
nufuz tesisi emeli de şimdiki hal
de ha~. b~r hayalden başka bir 
ş:y dcgıldır. Binaenaleyh Franko 
b~! kaç ay evveline nazaran bu
gun sırf siyaset bakımından alı
nacak olursa mihverle tetabuk 
hallnde değildir. 
• İspanyayı bitaraf bırakmaya 
ıcbar eden sebeplere gelince bun 
Jar harbe icbar eden sebepl~rden 
P:~ çok kuvvetlidir. İspanya da
hilı .harpten çıkmış bir memle. 
kettır. Her tarafı harap olmuş
tur. İmar _ve ihyaya muhtaçtrr. 
Esa~en Ispanya öteden beri 
s~s~ al . te~atları en keskin bir se
k1ld~ ~tı.va . e~en bir memleket 
oldugu ıçın ıhtılal vatanı halini 
almıştır. Yeldeğirmenlerinin ya
n.ında nasıl en modern motor fab
rı~al!'n mevcut ise kurunu vüs
taı şovalyeler ve papa:llar yanın 
da mode.rn insanlar da mevcut: 
tur. Bu. ınsanlar arasındaki sulh 
ve asayış rabıtası tarihin şehade. 
!ine göre İspanyada pek zayıftır. 
Ispanyanın ekonomik bünyesi 
ablokalı bir harbe asla müsait 
değildir. Çünkü İspanya kendisi. 
ne yetecek miktarda gıda mad
desine malik değildir. 

İspanyadan yeni gelen bir zat 
şunları anlattı: 

"- İskeleye çıktım , ayakkabımın 
altı biraz yırtılmı,tı. Derhal etrafımı 
büyük bir kalabalık kapladı . Bu ka. 
!abalık, ayakkabnnı tamir için biribir. 
!erile rekabet eden işsizlerdi . ., 

* * B u levhanın ifade edeceği 
mana hiç te yabana atıla. 

cak bir şey değildir. Diğer tarnf. 
tan biliyoruz ki, İspanyada bir 
kilo ekmek bizim paramızla 170 
kuruş, bir yumurta yarım liradır. 

İspanya bu manzarayı henüz 
bitaraf bulunduğu ve Amerika
ile İngiltere vasıtasile münase
bet tesis ettiği zamanlarda arzet
mektedir. Ya harbe girerse top
yekun açlık ve onun teferruatı 
kapıları çalmaya hazırdır. Bu 
şartlar içinde harbe girmenin ne 
demek olduğunu düşünmeden ev. 

- ~ - - - .. -

İskelelerde 
Yüzlerce Yolcu 
Vapur Bekliyor 

Denizyollan idaresi •apu~ların isti· 
ap haddi meselesini ha la ballemediii 
için iskelelerde bekliyen yolcular mik. 
tarı günden güne artmakta olduğuna 
dair her taraftan telgraflar gelmek
tedir. Bu arada Bandırma muhabiri. 
mizden aldıfımız telgrafta da yüzlerce 
yolcunun günlerdenberi vapur bekle
diii bildirilmektedir. Denizyolları ida 
resi bu işe acil bir çare bulmak içi~ 
henüz hiç bir teşebbüse girişmiş deiiL 
dir. Sadece Jeklletin istiap haddi hak
kındaki kayıtları tadil etmesini bek
lenmektedir. Halbuki bu kayıtların da 
ancak Vekiller Heyet inden çıkacak bir 
kararname ile tadili mümkündür. 

Bazı alakadarlar, Denizyollarmm bu 
iş e muvakkat ve idari çare bulmasının 
mümkün olduiunu söylüyorlar. Çünkü. 
halen Meı-sin hattına yolcu seferleri 
y~pılmamaktadır, Buradan tasarruf e. 
dılen vapurlardan da istifade suretile 
sıkıntının bertaraf edilmesi mümkün 
göriılmektedir. 

TAN 

Vekillerin Seyahati 
~ 

Bayram münasebetile yapıla n geçit resminden bir görünüş: AJay, Taksime doğru iJerliyor 

İı:~nbuld~ bulunmakta olan Adliye 
Vekılı Fethı Okyar dün akeamki tren
le Ankarava gitmiıtir. 

iKTiSAT VEKiLi 
Bir müddettenberl yurt içinde tet

kilder yapan İktısat Vekili Hüınü Ça. 
kır bu.etin Karadenizden İıtanbula ıe
lecektır. İktıaat Vekilinin burada Ve
kileti alikadar eden müeneıelerde ba 
zı tetkiklerde bul · -.ası muhtemeldir. 

• 1 
Ankara, 6 (TAl';J - Maarif Vekili 

Hasan Ali Yücel, Antalyaya hareket 
etmiştir, Vekllln bu havalldeki tet
kikleri 10 gün kadar sürecektir. 

Adliyede: 

4 Kiti Kavga Etti, 

Biri Yaralandı 
Balatta Boıtan ıokafında oturan İb

rahim ile arkadaıları Fehmi, Hayri ve 
Mürsel, Fatihte bir kahvede oturur. 
!arken kavgaya tutuımuılardır. Neti
cede Fehmi bıçaiını çekmi,, Hayriyi 
enaeıinden afıraca yaralamııtır. 

Dün cürmü meıhut mahkemesine 
verilen kavgacıların üçüncü ıulh ce. 
za mahkemesinde yapılan duruımaları 
sonunda Fehmi ile lbrahimin tevkifine 
MUraelin ıerbeıt bırakdmaıına karar 
verilmie, mahkeme talik olunmuıtur. 

Bilecikte Tren Bir 
Kadını Çiğnedi 

Bilecik, 6 (TAN Muhabirinden) ,_ 
Adıma - Haydarpaıa postası, Bilecik 
~~tus!onuna yakın bir dönemeçte, hat 
uzerınde ceviz toplıyan bir kadına 
çarparak öldOnnüıtUr, Bu yUzden 
posta üç saat gecikmiştir. 

RAM A ZAN 
5 

7 • 10 - 940 PAZARTESİ 
S. D. S. D 
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vel, harice meyva ve sebze sata. 
rak muhtaç olduğu maddeleri te
darik eden İspanyanın sulh za. 
manında bir diktatörünü nasıl 
kaybettiğini hatırlamak lazımdır. 

P rlmo de Riviera bir iktısadl kom
binezon yüzünden pnr tiyi kııybetmlfiti 

İspanyol diktatörü o zaman petrol 
sahibi olmayan İıpanyada petrol in
hisarı kurmalı: istiyordu. Petrol ıirket. 
feri ile mücadeleye ba!iladı. Onlar pet. 
rolleri pahalıya sattılar. VikıA inhisar 
kuruldu. fakat bu defa İı;panyanın ih
racat malları antrepolarda kaldı, çilrü
dü, satılamadı. Ekonomik buhran dik
tatörü yerinden fırlattı. 

Akdeniz İngiliz do~anmasmm 
nüfuzu altında iken Ispanyanın 
bir harbe girmesi bilhassa şu an
lattığımız iktısadi ve içtimai 
bünyeye sahip olan memleket 
için ne müthiş manalar Jfade 
eder. Esasen İspanyanın bu vazi
yeti yanında kapitale sahip dev. 
!etlerle ihtilalden daha önceden 
başlayan ve ihtilale rağmen kı
rılmayan bir münasebeti vardır. 
İspnnya senelerdenberi iktısadı 
kapitalist devletlere, siyaseti to. 
taliterlere müteveccih olan tezat. 
lı bir hayat içindedir. Bu hayat 
şartları onu harbe değil, bitaraf
lığa sevketmektedir. Franko'n'un 
harbe girmemesini izah eden asıl 
sebep budur. -------

Brenner Mülakatı 
(Başı 1 incide) 

görüşmelerine iıtirak etmemiş olduiu. 
nu keydetmek icabeder. 

Bir taraftan sonbahar fırtınaları ve 
P.as. - ,de Calais'de fena rüyet ıartları 
bır ıııtıli teşebbüsünü &İttikçe daha a
:ı:~ltırken, diier taraftan da ayni mev
ıım değiıikliii Libyada harekitı ko. 
laylaştıracak, çöldeki sıcaklıiı ve kum 
fırtmalarmı teskin edecektir. Bu şart· 
lar İtalyanların zorluklarını hafiflet
miyecek, fakat bu zorukları daha zi. 
yade iktiham edilir bir hale koyacak. 
tır. Buna binaen dü,man tarafın
dan Afrikada yeni bir adını atılmaıu im 
klinsıı cklllpir. -----=---
Macaristandaki Rumenler 

Müteferrik ~ ' 
Çatalca da Hayvan 

Sergisi Açlldı 
Çatalca UçilncU haJVan ıerıiıi dün 

kaza merkezinde ka7111abm Hikmet 
Arar tarafından açdmııtır, 
Serıide çok iyi yetiıtirilmiı hayvan

lar tcthir edilmektedir. 
GENÇLİK TESKtLATI - Beden 

Terbiyesi Genel direktör(i Cemil Taner 
Eyüp kazası ıençlik tqkilltını teftiş 
etmiıtir. Genel direktör aarfedilen 
rayretlerin verdifi neticeleri memnu. 
nlN}e mütahede etmiı ve takdirleri
ni izhar cylemiıtir. 

SAFRA KÖ'YUNDE - Bakırköyüne 
bafh Safra köyünde Bakırköy Hal
kevi tarafından bir •Por )'Uvaaı te
ıiı edilmit ve bu yuva dün merasimle 
açılmqtır. -------
Poliste: 

Şüpheli Bir Ölüm 
Taksimde Talimhane meydanında 

Çelikpalas apartımanında oturan 
Türk petrol şirketi memurlarından 
Hasmanay, dün akşama dolru ban
yoya ıtreceli sırada, ani olarak dil. 
ıüp ölmüştür, Cesedi muayene eden 
doktor, ölüm sebebini tesblt edeme
mlıtlr. Tahkikat yapılmaktadır 
OTOMOBİL KAZASI - Mehme

din idare etUli 2199 numaralı oto. 
mobil Fatihte Feyı!paıa caddesinden 
ıeçerken, o civarda oturan Dimilri
nin oflu 7 yaıında Yankoya çarparak 
ll\Uhtelif yerlerinden yaralamıştır, 
BİR KASAP PARMAKLARINI 

oo(';RADI - Fatihte paEar mahal
linde seyyar kasaplık yapan KAmil, 
et . csmlye mnhsus baltayı kazaen e
line vurmuş parmakları doğranmış. 
tır. 
BEŞ DİLENCİ DAHA YAKALAN 

Dl - Dün zabıta, yeniden 5 dilenci 
daha yakalamı& ve müddeiumumiliie 
teılim etmiştir. 

KISA HABERLER 
FRANSADA: 

e Berne, f (A.A.) Yıch7 hülıOnttti, lsvic· 
rcdelı l bOyillr: elclal Conlondre'I defiftlrıneye 

karar ••rmittir, Buna sebep, harp baıladıiı 

raman Fransanın Atman7ada bU)'illr: elçiıl bu
lunan Coıılondre'in harp illnını WHbelmıtru• 
n'ye tcbllt ttaıell ve Almanlar tarafından 

ho! &lirilloıcmuidir. 

BOMANYADA: 
• ııa1ı:re9, e ( A.A.) - Gecen haha tCY• 

lılf edilen lnclllı tebaaları arasında bulunan 
Tracey Hrben bıralıılmııur. 

e BUkre1o f (A.A.) - Tahminen 1011,000 

Demırmuhafıı buıan lejyoner rejimin ıo uncu 

&OnQ aıilnuebetile BUlırett• tuehüraua bu· 
hınmuolardır, Kibverı olao ballılıia iıartt 

olmak üzere, Alman ıeııclilı tetlcilltı milmca· 
aıllerlle Alman ordıııu aıilmnıilleri bu teaa. 

hUratta haıır butunmuılardır, 

BULGARlSTANDA: 
e Sof7a, 6 (A.A.) - Bulıar Ziraat-Ha. 

ıırı .llaıajanolf bir hafta .. ,.ahat eımelı ıı ... 
re Deuttthı Lafthanea tanarelıriaden birila 
ı\lman7a7a barıht etıaiıtır, 

AMERİKADA: 
e Vaılııaton, f (A..A.) - Aınerllıa Afuı· 

toı avı nrfındı 10ıde aekleni Kınadaya "' 
lncllttre7e olmalı Gıera 800,000 lnılllı liruı 
t.ı,.ruetlnde mUblmmat .,. lıücOlı capta ıillhlar 
ihraç eylemi-'tlr, 

e lluenoı·Aireı, f (A.A.) - Arejntin 
filoıu, Atlat OJı,.anuıllnun cenup alllarırıdı 
aıanevralar yapmaktadır. Jlu mancvrıılar, ayın 

rlrrıılalne kadar denm edecektir, 

S. RUSYADA: 
• Ltnlnırat, f (A.A.) - D. N. B. 1Jaıı11, 

ıUnlcrdenberl Lenlnıratta colı aıllhlm hua 

nlldafaa tecr\ıbelerı 7apıldıtını •• bu ucril• 
belerin dll11 oihant buldujunu bildirl1or. 

1NGİLTEBEDE: 

e Londra, 6 (A.A.) - !necin Londra 
elciıi, Inclllır taJ'J'arelerlnin hHt: aruiıi a. 
terine bombalar attılılanaı blldlrtrelı b11 ha

• ckeıl proteato etmlıtlr. Jııılllı Hava Nua
ruı. neııettlil bir teblljde hlc bir Inılllz 

ta77ar11inin bahsi ı•cen tarihte ıs.,., araliıl 
Uıeriııdcn ucmadrlılarını bildlrınelıtedir. 

Londra, 6 (A.A.) - Ojrenilditlne nazarın 
Atlantlkte torplllenen Hlıhland Pıtrolt In· 
siJiz &~mlılnde bulunaa U ,.olcunun tıepal eaj 
.,. ıallmdlr. ı H 1ılılılen •Orelılıtp mUrettı· 

battaa 1U a kurtarılmııtır. Uca ölmllttDr. 

Cicml cenubi AnıerlkllJ'a 1iderlı111 bıtmlmıf' 

İTALYADA: 

Budapeşte, 6 (A. A .)- Resmi teb
liilere ıöre, Romanyada kalan Macar 
lar çok fena muameleye maruz kal: tır. 
maktadırlar. Romanyadan şimdiye ka
dar 50.000 Macar mülteci Macarista
na gelmiıtir. Bu şartlar içinde Macar 
hükiimeti mukabil tedbirler almaya 
mecbur kalmış ve Macariatandaki Ru
menleri sürmeye baılamştır, 

e Billr:reı, f ( A.A.) - 1'umen ıeJ7v11er 

hareketi tctkllltlarına menıup ıoo aenc, bu 
Hbah Ital)'aJ'I mu, • .,14:dh•• hareket edecek· 
ıcrdi.r, 

Balkan Oyunları 
Dün Neticelendi 

(Bası 1 incide) 
cu da yeni Balkan· rekoru yap
mışlardır. Birincinin derecesi 
2.41.37.6 saat, ikincinin 2.43.32.5 
saat, üçüncünün de 2.46.43 saat. 
tir. 
YUKSEK ATLAMA: 

Bu müsabakada, dün sabnh şehn
mize gelen Yunanlı Lanbros, büyük 
varlık göstermiş ve birinci gelen Le
kaças ile ayni dereceyi yaparak, 187 
ile ikinci olmuştur. Türk Jerfi ile Yu.. 
goslav Abranioviç 1.80 atııyarak ü
çüncü olmuşlardır. 
200 METRE: 

Bu yarışta Melih bir kere dahe 
yüksek kudretini tasdik ettirmiştir, 
Beşinci kulvarda koşmasına rağmen, 
80 metre kala öne geçmiş ve iki met· 
re farkla ve 22,6 saniye ile bitirmiş
tir. Muzaffer sakat olmasına rağmen 
22,8 ile ikinci olmuştur. Üçüncü 23 
saniye ile Yuıoslav Raçic gelmiştir. 
800 METRE: 

Rıza Maksut bu yarışta rakipleri. 
nin hepsinden iki gömlek üstün oldu
ğunu göstenniııtır. Baııtan itibaren 
rüzgara karşı önde giden Rıza, koşu· 
yu yavaş götürmekte isabet göster· 
miştr. Birinci turu 62 saniyede geç. 
tikten sonra, Yugoslav Markovlç bir
den serl bir tempo ile başa geçmiş ve 
150 metre kala Stratakos da Rızayı 
athtmıştır, Fakat bu sefer çok soğuk 
kanlı koşan Türk atleti, son düzlükte 
güzel bir finiş ile yarışı kazanmıştır, 

Birinci Rıza, 2.1 .2 dakika, ikinci 
Markovfç (Yugoslav) 2,1,6, üçUnciı 
Stratakos (Elen) 2.1.9. 

DİSK ATMA: 
Disk atmada Yunan atleti Slllas, 

kendlne' rakip bulamamıştır. Bunun· 
la bernber 50,10 metre atarak fev· 

Hava Harpleri 
(Başı 1 incide l 

tebliğ: Dün gece bombardıman 
tayyarelerimiz GeJsenkirchen pet 
rol tesisatile Essen'de Krupp fab. 
rikalarını, Hamm, Osnabruck ve 
Kolonyada marşandiz garlarını, 
ve Rortterdam'da gemileri bom
bardıman etmişlerdir. 

Sahil müdafaa servisine mensup 
tayyarelerimiz Brest limanında ge
milere ve antrepolara ve Gravelines· 
de mavn1:< tecemmülerile motörlü nak 
liy&ta tı:arruz etmişlerdir, Mutat ma.. 
yin dökme harekAtı yapılmıştır. Tay
yarelerlmizden üçü dönmemiştir. 

İNGİLTERE tl'ZERİNDE 
I.ondra, 6 (A.A.) - Resmen teb

liğ edilmi~tir: Cumartesi akşamı ve 
cuınartesl - pazar ıecesi memleketin 
muhtelit istikametine karşı ufak mik
yasta ve kısa müddet devam eden 
taarruzlar yapıldığı sırada, asıl hü. 
cumlar Londraya ve havalisine tev
cih edilmiştir. Birtakım evler, tica
rethaneler, sanayi müesseseleri hasa
ra uğramııtır. Birkaç kişi ölmüştür. 
Bir miktar yaralı vardır. Birtakım 
Yangınlar da çıkmı~tır. Bunların ek. 
serisi süratle söndürillmilş ve kAffe
si bastınlmıııtır. 

İngilterenin Şark! ve Cenubu Şar
ki Kontluklarının birçok noktalan
na ve diğer bazı mıntakalara karşı 

da hücumlar yapılmııtır. Bu mahal. 
lerde birtakım evlerle snir binalar 
yıkılmış veya hasara uğramıştır, fa
kat nil!usça zayiat azdır, 

"BVYÜK ATEŞ PERDESİ,, 
Londra, 6 (A.A,) - Londra bölıe

slnde dün gecekl hava dafl baraj a
teşi hattanın diler bütün ıecelerln. 
den daha şlddetll olmuştur Alert1n 
ilk iki aaatl zarfında dafl ~pları beş 
dakikadan fazla bir müddet zarfın
da hemen hemen hiç ıusmamıılardır. 

Londr\nın merkez bölıesinden 20 
kilometre kadar mesafede bulunan 
bir müıahlt, "Londra yolu dUşman 
akıncılarına obüslerin ihdas etUll 
b?yük ateş perdesile kapatılmııtı,. 
dıyor. 

Hakikaten ıece yarısından blraz 
sonra o aaate kadar gelen malfunata 
dayanarak çizilen tablo baraj ateşinin 
şiddet ve tesirini ispat etmekteydi. 

ALMAN TEBLtCt 

ltalAde bir derece yapmıştır. Veysi, 
bir haftalık bir idmandan sonra dün 
43,20 atarak ikinci gelmiye muvaffak 
o~muş, Yuıoslav Çurçlç 41,15 Ue U. 
çilncü olmuştur. 

400 METRE MANİAU: 
Altınc1 kulvarda koşmasına ral

men, Faik çok güzel bir koıu yap
mış ve 56.4 ile Türkiye rekorunu kı
rarak birinci gelmi:ıUr. Son metreler 
de gösterdiği yüksek enerji ile Melih 
58 saniye ile ildnc! olmuı, Yuıoslav 
Kllnar 58,9 ile üçüncü ıelmlıtlr, 
UÇ ADIM ATLAMA: 
Yunanlı PalamiotU 14,50 metre at

lıyarak yeni bir Balkan rekoru yap
mıştır. İkinciliği Yavru 14.37 ile ye
ni bir Türkiye rekoru yaparak almış. 
Yunanlı Marurakis 14.26 ile üçüncü 
olmuştur, 

CİRİT ATMA: 
Yugoslav Mauser. ciridi 64.24 met• 

reye atare.k güzel bir derece ile Bal
knn şampiyonu olmuştur, İkinciliği 
Yunanlı Papas 61.64 metre ile almış, 
geçen senenin birincisi Markovlç 
59,98 ile ücüncü olmuştur. 
5000 METRE: 

Maurnpostolos, tehlikeli oır rakip 
bulamıyarak, yarışı yeni bir Balkan 
rekoru olan 15,22 dnkika ile kazan
mı,tır. İkinciliği Hüseyin 16.0,8 ile, 
Oc;üncillütü de Mustafa 16.6 2 lle al
mıı~ardır. 

BAYRAK YARIŞI: 
Birinci Yugoslav tnkımı 3,26,8 da

kike, ikinci Yunan takımı 3.28,9 ü· 
çüncü Türk takımı 3 29 5 

Müsabakalardan so~ra' Konfederas· 
yon reisi Rlnopulos'a Balkan marıı 
ile indirilen Balkan bayrağı teslim 
edilmiş ve on birinci Balkan oyunla
rı da bu suretle hitama ermiştir, 

Kurtuluı Bayramı 
rua,ı 1 incide J 

rini almıslardır. Bunu milteakıp, me. 
ras!me bandonun çaldığı ve 10 aske
r! lise talebesinin mikrofonda söyle. 
diğl istiklAl marşile başlanmı:ı, sonra 
dbideye çelenkler konmuıJ ve Vali ve 
Belediye reisi Lütfi Kırdar, İstanbul 
~umandanı ve C, H, Partisi VilAyet 
ıdarc heyeti reisi defteri imzalamış· 
!ardır. 

Bundan sonra Şehir Mecllsi Aza
ı:ından Ahmet Sevengil ve Tıp Fa
kültesinden Orhan çok heyecanlı bl. 
rer hitabede bulunmuşlardır Hatip
leri müteakıp çok muntazam' bir ıe
çlt resmi yapılmış, ve iştlrak eden 
askeri mektepler, asker! kıtalar, iz· 
eller, talebeler, polis ve itfaiye ırup. 
ları meydanı dolduran binlerce halk 
tarafından uzun uzun alkışlanmıı
lardır, 

GECEKİ ZİYAFET 
Saat 16 da Belediye ve Parti reis

leri, Şehir Meclisi Azaları ve halk 
mümessilleri İstanbul Komutanını 
makamında ziyaret ederek, tstanbulu 
kurtaran knhraman orduya İstanbul
luların tebrik ve şükranlarını bildir. 
mişlerdir. 

Vali ve Belediye reisi doktor Lftt
fl Ktrdar, ıece saat 8,30 da ordu fje
reflne Taksim Belediye gazinosunda 
büyük bir ziyafet vermiltir. 

L\1tf1 Kırdar, burada bir nutuk 
söylemli, bin bir ,Uzclllklerl içinde 
toplanmış olan İstanbulun bundan 22 
sene ev\'.el kara bir talih eseri ola
rak, düşman işgali allına girdiğini ve 
17 Eene evvel JdrAk edilen kurtuluş 
it.inUniln asla unutulamıyacatını te. 
ba rüz ettirerek, sözlerini şöyle bitir
miştir: 

"- Hepinizi Mllll Şefin sıhhati 
memleketin selAmetl ve kahrama~ 
ordumuzun yüksek ve necip kuman
dan v~ subaylarının ve biltnn men.. 
suplarının 11adeti ıerefine tçmeje 
davet ederim." 

* Dün akşam eehrlmlEdekl bütUn 
Halkevlerinde kurtuluş tarihini anla. 
tan konferanslar verilmiş ve müaa
mereler terUp edllmlıtlr, 

dilmiştir, İnailterenln Cenubunda ve 
Bab sahili Uz.erinde Umanlara, hava 
me;.odanlanna, demlryolu tesaaUarı
na, kıtaat tecemmQlerine ve •illh 

,fabrikalarına da taarruzlar ,.apılm11-
Berlin, 6 (A,A.) - Reıml tebllJ: tır. Birçok yangınlar uzaktan bllhas. 
Dün kuvvetli hava filoları Londra. sa ıece akınlarının tesirini ıöster

da Uman ve iaşe tealsatlarlle ailAh mlstlr 
'..abrikalan ve diler askeri hedefierl İngİltere üzerinde vukubulan hava 
uzerine gece ve gündüz bombardıman muharebelerinde düeman SO tayyare 
yapmıslardır. Tilbury petrol ve hava kaybetmiş, buna mukabil 7 Alman 
gazı depolarına tam iıınbetler kayde- tnyyaresi üslmne dönmemiştir. 

7. 10 • tHO 

Ketenciliğin 
inkişafı için 
Tedbirler 

Sinop, 6 (A. A.) - Vilayetirı 
bölgelerinde iıtihsal edilen kete~ ı 
ıinin 11lahi ve ketencilik aanaurııı: 
tün köylere yayılarak inkieafı 
rinde tetkikler yapmak için şc!ı ri'ı 
gelmiş olan iktısat vekaleti sarı• 
mum müdürü Reşat Bener ile fi 
tetkik heyeti reisi Şevket SürcyY' 
kez kazası ile Ayancık köylerindl 
aliyette bulunan tezgahları görl'll 
ve keten sanayii için çok elveriıli 
iu anlaşılan bu mıntakanın 
merkezlerinde köylerinde her evS
rer tezglh sahibi olması maıı-.ı 
vek!llet tarafından gönderilecek Sl' 
det yeni usul dokuma tezgahlarınıt. 
hşma aahalarını tesbit etmiş!( 
Bu tezıihlarda köylü kadınlara 
usul imalat ıöıterilecek ve ba sJ:t 
köylerimizde keten ipliği ve kett1~ 
zi istihııalitı arttırılarak dahili itır 
cın önlenmesi temin edilecekt ir. b 

~--~---~---t 

Acı Bir Ölüm 
)hmakalat v ekaleu Zat ! ı ıerı muıı11tl 

f1a Kurt ile Ciilınrilkler M ııhucb• 

munını Asım Kurdun biraderi, ıuaobf 
ldıtrl~ mQdQrlQjQ ıeflerlnden Fe1ıl 1' 
Devloc Limanları Umum Jıluhaaebe 

Nbllll Kurdun 7ejenl htınbul Hafit 
Fea lhmuna Nail Kurt 21 ı-aıııı4a 

&llalerlııl lıapamııtır. Ccnanıl b;ılla 
bir bu,ııkta Uıılvenlte lr:iltOphaneal ar 

XaptanıdetJ'a ıolıalındalıl evinden Jıald 
eJl7asıt caınllnde nama.rı lıılındıktu 

bltllje dtfııedUec•lıdr. 
Allah rahmıt atl 

Oımanlı Banlıan Telr:lrdal ıubnl 

Serafettln llumln, 7arbay Sallhattla 
dolıtor Hanm Bumin ve Ba7an Maçljl 

mlıılıı babalan emekli Cicnerıl HUH,Jıl ' 
ilamla vtfat etmlıtlr. 

Canaanl buıün eaat 2,30 da Maç 
dllrdUncü lıapı 1 nwııırılı daireden ııa 

ralı Teı•lkl7e caaıllnde namaaı Jıılı 

aonra Jtdlrııelıapı Gchlılltlndekl .U. 
dcfnedllecclıtlr. 

ÖLOM 
Merhum Ferilı Tevfik ve Mirliva 

Keıiml Paıalarm damadı , binba~ı Zıkl Ç 

erin amcuadoi, Jlıuıat Vıklleti ııı 
rından CcUıleuln Cet lnerin ve T icaret 
meaıurlarından Bilrhanetıln Cctlnerin cP'ıf, 
ri yarbaylıktan miltelıalt Ahmet Cevılf~ 
tiner dOn alııam UıkUdarda Dofanttll 
evinde vefat etmiıılr. Cenaıeıl bııailn r.!a 
:rakın hancıinden lıa ldırılaralt ikindi ,,.~ 
Bcyuıt camlinde kılındıktan ıonra 1ı1~ 
ftndideki aile lr:abriıunına dcfncdiiecck1J 

McvlA rahmet eti-~ 

--~------~~---h 

VEFA T 
Bodo~ Seferojıu fücceten ve lat etmiıı11 l 
naze meraaimi yarın salı 8 Bir inclutrlll

sabah ıaat ıo buçulr:ıa Fcrlklly auııı 
ıinde icra olunacajından son teıyl va.ılf 
bulunmal: iıtiyenlerln teıriflcri r ica olu~ 

ııbu illn huıuıı da~etiye yer ine ıcaiftl 
Cenaze levaıırrı•tl 

N. Plstof l' 
) 

~ 
Knox'un Nutku ~1 

(Başı 1 incide}' 

ANLAŞMAYA DOGRV 
.Vaşinıton, 6 (A.A.) - "Ha\ 
Jnglllere Büyük Elçisi Lord 

hian'ın Avustralya Orta Elçisi 
ve Hariciye Nazırı Cordel Hull 
yaptığı son görüşmeler beyne 
meseleler ve bilhassa Pasifik 111 
si hakkında bir anlaşma vuJ<ll 
derplfı ettirmektedir 

Roosevelt'in tek~ar intlhabırıl 
İngiliz - Amerikan anlnşmnsı 
ettijl takdirde, bu anlaşma 
mahfiller için blr sürpriz 
caktır. 

Amerika efkdn umumlycslndt ş 
en ziyade infirat taraftarı olanlş! ~ 
dahil oldutu halde, Senato Azası l 
dfndekl aksillAmel Roosevelt ?ı~ 
:netini İngiltereye karşı tesrlld 
sal ve yardım ısJyaseUni tak'i 
teşvik ve teşci etmektedir. 

ŞANGHAYDAKİ 
AMERİKALILAR 

Şanghay, 6 (A,A.) - Burad~ı 
merikalılara tahliye hakkında ııııA 
reaml emir verilmemiş olmasına JJ 
men, resmi Amerikan vıakaıtıll"L 
müracaat eden bütiln Amerika 
kadın ve çocukların hemen dt 
tahliye edilmesi tavsiyesinde b 
nulmuıtur, M 

Afrika Harbi ~ 
t 

(Başı 1 (ncid'~ 
kuvvetlerinin tebliği: Bir ftıL"l~ 
tayyare filosu, Malta ilzerlndc uç r 
tur. Filo, hava da!l bataryalarıııt 
şiddetli ateşi üzerine dağılmıştır. ~o 
nun üzerine avcılarımız, dtlşf111 ,i 
~uharebeyc tutuşmu~tur. Mncc?ıl~lt 
pınde bır tayyare, denize düşD"1c 
mü~tür, Diiel' bir tayyare de o p 
rece hasara uğratılmış ki, tıunuıı 
silnl' dönebilmiş olması :ıliphdid1~i 

ltalyan Şarki Afrikasında "ftır 
da~ Saleaya, Ay~e ve Megn 

1 

oıe 
hücumlaı yapılmıfilır. Agordat 'dll l 
zı bınalara tam isabetler mı.iş~~ 
eailmlfitlr. Saleaya'da bir kale 
vaUakıyctle bombalanm~tır p.11'_ , 
dcmiryolı.. nıuvaUakıyeUc bom li • 
man edllml:stfr. ~ 

12 ADAYA TAARRUZ~ 
İskendel'.iye, 8 (A A ) - f 

bahriyesinin cumnrt~ gUnü İS~~ 
derlyede r.eşrettiği tebli~: Deniz ll 
vetıerimlzE. mensup bir gcmı, 2 A. S 
r lnievveli 3 Teşrin l cvvcle bağl ' /t'V 
l*!e, onlJrı adada Stampalia dcrıil 
hava üssünü bombardıman ctnıl' 
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t~r:.yoe N ~. ~. r Çocuklarda Cinsi Terbiye Meselesi 1 ı, ~,(.:ı)· COZOM[ CADPAMLAn 1 ~;110Rvırndeıl 
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~~.~.:.o.~. I gr :m TJ '4 Cinsi Ter biye'' Ne ~~ Me:az:~: :neg~:: :~:.TEL IAmD~~~~i::~~~~~~b~!-
''J raraaı r(nll~lr.ı"" 
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lecek fevkalbeşer bır mukave- ~''.aşır. l>i.ı ·ı.ufü yf!ı. büyüktüı R11 r :,'tlnn, h1t>:ıır.•, ha~ ru.fo 
~c~: .. ···••••• ................ --....... - .. i • met te geliyor. Fak1l~ İngılt~e hadlaM'.ier '' ll.:ıı' l .• • nıı.. •·•; aJJc-eı · e1>; oyunuıı-
ıı '1111 D k Çok güç günlerde y:ış1yoı·uz. dar SU:'lltle akrrıa.kt:ı<lTr •1 incta-, ılı- ~·iL. e.;;i~raru bOyucii gibi 
lJ e a ar - Avrupamn mut-telif semtlerınt run f<ı::l.ı tı:essure '.ie vaktı yo>.- . l·t-.>•• hL ''·L ~ı.-:-ak f?ell~, gür-

t • • hakim olan harbin tesirlt:rbi za. tur E.rte<.ı guııkü gut!telr:r lı.eı:- ı buıa To.ı ;; heıtllui11 burnundan ı;i. 
s azan: Ömer Rıza DoğruJ l 7 atı• Oget 'ı~n Fı.kı.rlerı· •man zaman burdlarda da duyu- , dıı.mir: a."Sm~ ve hiktyesilc doJ1'- rİ)or dt.. ·h ,j,l)t uyuşturuyor; ca. 
~ ,. elgra!Jarın biri Fransızla. LJ j voruz. Bir cokJanmızın tanıdığı .
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dur. Aıtık kızın Jt"ndl<Ji ,ıi · DlDl. ruhunu. '9arhğınt beraber 
ltıı- :r!n Dakarda örfi idare Uan • ~·e sevcaH Gcan istanbnlda ai- davet cJ~oierin, ona evlenn~ a ' ahyor, çıkıp gidiyoı:. 

sı:ga l\~Crın, hatta General \\Tey- ·• fosile })c;abc-r y.ış::;yan rır.~eli ve ı ~~nlar~ıı sayı"ı yollıur. HPrkı:.:. hu 'ı Arala•• ıribı bir genç iradt.siz, 
t titndın oraya gittiğini veya ı stanbul Umumi Ceza Evi -~-·~ ......... --........,..,:r-t-- ı~kayt. ~al~n, normai iken hırd~n ~.ı h.,.ak =ir İngiliz kı:tı 'di. tyuk .hı!: elllell~ ta _Tür~~y~ten 

1 
a.tuıasıı.. kuynaa:v. bauğınır. ara-

b :ek üzere olduğunu anlatıyor. Baştabibi doktor İbrahim hıre s ı_nırlı ~~a ':1 (chan~t·ınent n.c Ker.di~~ bundan bir buç•.:k sene L~na;<t!'a gelen v .. ilk gunu~nde: · sına glrml.ş u~ u~ tauyr. donü!·or • 
. bal \l kısa haberin anlattığıma. Zati Öget bir doktor veya bir pe- cnran~re) duşunce)e rtal.:m _< nl':!- kı:ırfa.r evvc! i;manımızı zı.va•ct~ ; muth~ bır sukutu bayaıe ugra-J l~ıu hert>aı c:iht>t; de bu ıeh:Tc 

f.'t ar bir haylJ geniştir. Çünkü dagog olarak değil, gençlerle sıkı Jancolıe l, ya_lıı:z ~al~ak ~ht1ya;ı- . gciC?1 hl;: ingiliz g~m:~·nrlo? ve. ; yan b~ genç kıl! avutmak, ona, nııi.,:ı•la (\)anların ~nğ'u delik.aclı. 
bU.klls:rı Garhi Airlkasında Viclıy bir temasta bulunan, onların ak- n~ duy~n'. gr;;~ler!r• .aı_ıı~f.!a m~r rileıı hır cayan r,cr.ç bı r b:lhriys ! O.:rdım unutturma): arzusunda· ! lar ·-· , 

,.la~· fi~ctiııi tcrkederek hiir Fran. sülamellerini iyice bilen bir psy- bll' knvır. tc-ernes ı gıbı hır çok te- z&bhi il~ tanışmıştı . Jki gı:'"I<: gt>· 1 dır. i Zehir, ilaç•~ olch•iu i<in.. pı\l1a 
c;.a ıltlrak için kuvvetli bir ce- chologue (ruhiyatçı) olarak cinsi zahı.irieri gi.ister~n çor.uklarr. mu. ıniııi~ h~rekf'tinden so-:-.ra d2 mek I~te Gean bu yeni yapuğı dost.. Ih. KulJananlaruı. bun• ııara yi' .. 

_, an vardır. terbiye hakkındaki fikirlerini bi. ?Jl,~ı!eri1n <l~k~vr!a ~uaj(:nc ve tupla~mokta d~v~un citileı . Ve en ları &rasınd~ binu: lteııdisini •: tiştirmek lçın ha~ vurmadıkhu'I 
~"•11~e!1eral De Gaullc bu ccreya. ze uzun uzadıya anlattı. Söze ilk •Ct~ık c.m;.e,:ı luz_ı~;~u. Çoc~k- nıhayc-t harp çıktıktan bır kaç vu1urken bır yandan da gen 1 çart" kalmıyor. Niha,et b_er ye-:: 
''1rrn 'lilYanarak Garbi Fransaya başladığımız zaman cinsi terbiye larda e:ı. buyuk t~c.ı ı::t': J\. 1ost!.lr-

1 

ay o;onrn da e\•lenmt:ye karar donmeilln pek kolay olmadığını 1 den ümitleri kesiliııc.r. deli ~'lil 
a ~~1eJı: istemiş, fokat Vichy hü. problemile yabancı olmadığını, bation lt•hlikcsidir. Sonra 1.aın:m- V<~r<lncr. aruilmıştır. Tam bu sırada Lsıaı.- poliM koşuyorlar: 
J.t e~.i halkın arzusuna mutava- onunla çok meşgul olduğunu ve dan evvel Cprccocı;,s) aşkla.r, ~ile Aradan zaman gt>çti. Gean buı<U, babu.ı ölür: .. 1 __ Aman bizi kurtann!. 
~a fostermiyerek General De meselenin iç, dış taraflarını, hep- arasında bır takım dalaletler I burada sevine için~e düğün ha- Boylece kedc:n katmerlenen ı P•ıli.• memleketi erolncılerden 
•i tı11e'ün Daknra girmesine ma. sini de uzun uzun tetkik ettiğini (perver~ions) ba~lac ki bunlard&n ~ırJrklarını yaptı. Ve bundan iki Geaı: ilk günlen hayatına luiaer. kurtarmadıktan !lonra oolan n"• 

ırvr ıı. 0 muştur. Fakat General De anladık. çok fecı alubetıer doğar. İşte uç ay kadar evvel de nışanlısın.a Fal! aı lng!lteı cde1u devamlı faa. tul eroındcn kurtarsın? 
haırlc'ün geri dönmesile me:.elc " -Cinsi terbiye çok mühim ~o~tor~.<ırm. öğretrnerı1_erin va.zi_ kavuşmak lizere yoıa ı;ıktı. . liyet ,-~ ha~!r;f:t o~ h~ttırtr b ! J{aoun menılcket1 :tfl'hirliyen bu 

ııl'ay ol~nrnadı. Çiinkü hür Fran. bir meseledir, ve gençlere verile. ~est muşar;cdc. ve tc.-tkık suretıl_c İstanbulda hareketincien bu ge yaş.1dıgı~ız fe_vka~ade gunlerde !.elaya kntşa kat, clcrecedc se:t 
li~ıltthak etmek istiyen Grabi cek umumi terbiyenin, belki de çocukları .envır ederek bu tehlı- ce evvel dostları ve a.lesı onur. fertlerır.. ~!umun• ıı:ede.r etmenlD 1 ıtrt:'il. Hunun le~~• hir t;ene, beş 
İlet' a Fransızlan, Vlchy hüku- en mühim ve aynı zamanda en kelere mani olmakt!r. şerefine btiyük bir eğlence )<l!J- sı.·aa., degildlı . 1 ~ene. °'· sen~ hapi.a df'(:il; Çi'k, 
aını:llc karşı muhalif bir vaziyet nazik tarafıdır.,, diyor. Ana b~bal~rır, va~esi ı_se, bu tılar ye ertesi gün de kendısinı Ztra ~t~11.fm~a1tıle.r el~l· mem.. çok dah• şitlÖetU olmaı. Cür.mU 
kıııh ~lar, Vichy hiikiımeti bu - Fakat evvela cinsi terbiye hususa aıt bır çok lyı kıtapla.r tren ıstasyonuna kadar goturdu- ~ellcUeruıın ?'umun• manJ olm8:1' mc4hu• hı.tinde yakalanan bir zc.. 

~in ~lcfcti kolaylıkla bastırmak nedir? İbrahim Zati Öget :.;atın almaktır. Çocuklar bu kı- ler. 1~~ çahşmaKtadtrlar. Jşte bu hir satırıcıının J.iitün ı;eneti, mnlı 
,J!ltiır orfi idare ilanından ba~ka _ Cinsi terbiye: ''Bühiğ çağı. t~pları evd_; bulunca okur 1:e Fakat harbin tesi:i lstanbulda ~un ansızın Gcan da diğer ln~ 1 ~iilku m~L~ade:re cdilınt>Ji ' 'e ta-
d• b huiamnmıştır. · na gelmek üzere ve gelmiş bulu- ı-..••• • • ·-·----, boylece dogrudan doğruya malu- rahat yaşayan bu aıleyi de buL lız kadınl.arı gıb ı me=mleketi uğ. ı bdyt<tten ıhraç tdllcrek hudut 

llt hakarda örfi idarenin ilnnına nan kız ve erkek çocuklarda te- AMnke• ti AYdapQanf :

1 
l mat edinirler. Bundan maada makta gecikmedi. İstasyondan runa faahye~ geçrnt!k arzusunu ı harkint> koğulma1ı. Neslimizi zc. 

• aber, satırlan orasında bu nasüli hayatın fonksyonlarını, 8 _ ebeveyn muzır bir tahayyüle eve dönenler, genç erkeğin aile. duyar. Hemen Kızılaya giderek 1 hırleyen bu nanki:ir, katmerli ka .. 
İt.haları gizliyor ve bu ,·aziyct, zayı tenasül ünün hıfzıssıhhasını, meydan v.ermemck için, çocuk. sinden gelen şöyle bir telgrafla o:_ad_a Y3;rdımcı yazılır. Ye §1;111dl j tillcrin lçimi7de işi ne? 

~ar Y hükumetinin hür Fransa umumiyetle diğer cihazlanmız lan hiç bır zaman boş bırakma- karşılaştılar: buyük hır ş~vkle cenubı İngılte- Kanunun :·umu~ak oldufu yet• 
~~rleketini boğmak ,•azifcsini U. gibi bunun da muntazam bir su. ~.al_!• hareketlerinde bir tuhaflık "- Gean'~n n!ş~nlısı kaybolan r:.de .. Douvr -da at.eş altt_nda ~~e 1 de ciirünı çuf:alır. f 'ralbada giin 

~·kiiJt tıc aldığını gösteriyor. Vichy rette inkişafını terbiye ve idare --· • • • • • • • •-••••••-.. gorurlerse, hemen onları doktora falanca gemıde ıdi. Hayatından gunduz hummalı bır faalı~et ıçın- 1 geçme:1 ki a~k )·ü:tiınoeo cinayet 
1q Cıtnetinin bu işi, hakiki Fran. etmek,, demektir. - O halde bu terbiye nasıl ve- götfirmeli~~rl.er; o zaman aile ümit kesilmiştir. Kızınız beyhu- de çalı.şmaktad~r. _ve ~skı c.~~~- ı olmasın. Çünkü jüri, aşıkı hir ne. 
~~İttunn ve hakiki Fransız men _ Bu terbiyeyi, gençlere ver. rilecek? doktbo?1

1
. muhım bir yardımda bu- de yere yola çıkmasın.,, lı~ı yerıne1ge_lmhışttır1. Zira auşuk : 1 vi deli rarzederek herııet ettir~\". 

l!•.,
1 

Ct-.i namına deruhte ettigıv"nl k 1• - İşin en nazik safhası budur. luna ı ır.,, Uzun münakaşa ve düşünce. nup geçen erı a 1r amaya va tı lı.ı,:iltcıt.•de ise 5şıklar bir türlıi 
'1.1" me azım mı, değil mi? B h · ı t "lT d 1 

) \> tbıiyc, hiçbir hür lı!sanın di. ence bu iş üç şa sıyet tarafın. lerden sonra en nihayet Viyana- yo ~ ~r. ~ e aynı za~an a mem e- deliliği bu kadar ileriye götür. 
·~ lltnıaz - Eskidenberi iki fikir çarpı- dan idare edilecektir. Birinci: A. daki İngiliz kolonisine telgraf çe. k:tınm k.~r~laştıgı başarıln:ı<ı:sı • ıuezler. Çünkü lngilizler için ci-
c~ Fr~nsızlar ~ şıyor. Birincisi indirekt (kapalı) na ve baba; ikinci: Öğretmenler; kerek orada kızı karşılamalarını ı guç ve muhım olan emel ıçın nayet, ciJıayettir. Ce7.ası da hapi. 
, , ... ._____ cinsi terbiykle sistemidir. Bu sis. üçüncüsü: Aile veya mektep ta- 2 1 4 5 6 7 >e 9 ve vaziyeti kendisin eihsas ede- canla başla uğraşmaktadır. ~ane avlusunda sallannıakhr. 

h lğer taraftan hür Fransız. temde çocu ara tenasüle ve o. bipleri. Bu üç murtelif kuvvet rek geri dönmesine muavenetle- Beyaz zehirrilcrin köklerine a-
U 1 k"l nun inkişafına ait hiç bir şeyden murtelif vesilelerle ve müttc ı it o. 1 rini istemeye karar verirler. Fa- ~-·-· ........ l damakıilı kibrit suyu döKi11cdik: 

'''tıtı,.,_ ar, bir avuç insan teş ı bahsedilmez. Bu yüzden gelecek larak çocukları tenvir ederlerse 2~1 ,., k t v· d k d. . t b it • - k ı1.d"t>le beraber, muhtelif cephe- a ıyana a en ısıne: CEVAP en sonra e~ a ı gençı muva • 
11.-· .. h fenalıklara karşr mücadele aç. iyi neticeler elde edebiliriz. Me. 

8 
1 l•I " K s b d d • k t t d · t k .. t•· ~,! .. hh" nrbe devam ediyorlar. Bu - ızım en u sev a an vaz a en c avı e me ·, suyun us u. 

""t• 1 rnaktansa bu hususta kati bir sü· selft, nebatat dersinde "etamin ve g "d" y b ı 

'
11 e erin e.n miihimlcrlndcn bf· f '1 •I -ı---+-......,..--.. eç; oraya gı ınce onu sag u up . ..... ___... ......... ......._ ne yazı yazmaya ben~er. Bir İ!li~ 
ırI kut muha aza etmekle bir nevi pistilin,, fonksyonlarını anlatan bul ğ ·· h ı· 1 ·ıt ~ .:,tdJsır • Lıb, .. n lıudududur. Stı.. mıyaca ın şup e ı. ngı er~ S: Huktm orta okul bitinııo lmtlbamna ...-aramaz. 

·')~ ,, masum cehalet sistemi konuL 11" k 1 l•l +--+-' b " ı .... en Filistinc . iltihak eden mua un, er ek kısmının dışı kıs- 5 1 ugünlerde bir mahşer. Hayatını &İrilirae ü; aını(ın da lmtibaruoı vermek Ji. Takvimci 
~~:ıı ıl.far, bugiin ıtalyaya karşı muştur. mı üzerine yapışıp "ovaire,, için-

6
11 1 l•I "l 

1 

I tehlikeye atıyorsun.,, kabilinden 11m mı? Ve iuedlfim ıamaıı bu imtihana 
ı;'"l> (Education sexuelle directe) d ı f d _ _ yapılan ikazlara kulak asmaz. ı:lrebllir miyim? Iİ~· Ctınekte ve Fransanın şere. ık . • . e nası ocon ation (hılka) etti. 1 1 ı• ,- C: Sınıf arkad&Dl&rınıs orta okuldan mc-
ı.;;1 .. ~urtarmıya uı:rraşmaktadır- aç cınsı terbiye denilen ikinci ğini izah ederken insanların te- 7 L_ G:deceğim de gideceğim diye ıun olduktan bir acne IODta ona okul bitir· 

lıtlkllt eaddulnde Komedi Kı,amınd • 
GilndUz sant 15.30 da, Akeam 20.30 d 

t11 . "'ransanın şerefini kurtannı. sist.emd, adçık oıarak bu meseıe u. nasuli hayatını da açıkça izah 8Mı ı 1 llDT L _ tutturur. me lmtlhanrn ılrcbtıir•lniz. u, sınırın da 
ıııı jlllışnn bu bir avuç insan bel. z:JF e unnayı ve münasip u. edebilir. İşte mekteplerde bu şe. 9 J 1 ~lliflT·I Tabiatile Londraya vardığında lmtlbanmr nrmd: u~ımdır. 
• ~§~ 1ıir gün# biitlin Fransayı s erle çocukları tenvir etmeyi kilde tabiat hocaları, mektep _ ...!!J istasyonda kimseyi bulamaz. O- ·======t============r===~:;======::;;;;:;::::::: 
;.«~.rinde siiriiklerlcr. Belki ha. tercih eder. k 1 b" 1 .. h 1 soldan •ata: ı - Bir c aft toprak . Çift nun mahzun mahzun bakındığını Devlet LimanJan İşletme UmiJm l\liidürlügu" ··ndeı\ : 

VALi UŞA~I 
er tnra!a otobüs isllyecekUr . 

:qc.ı-,·n gı"rdı"badı ı· ,,ı.nde nıahvo- - Hangi sistem daha iyidir? do tor arı, ıo OJı oca arı tara- dcfıı z - Baıta bulunur • Damardadır 3 - gören gazeteciler hemen etrafını •• ~ - . fmd:m cinsi terbiye verilebilir. Erkek - Haliı - Nota 4 - Bir ehli hayvan al d li . . ;r.; Balat atölyemizde mevcut 50 • 60 ton mikdarmdak.! mavna tamiratından 
·~ ~ı~erler. Fnkat "aziyet, he. - Birınci sistem bence kat- - Cinsi terbiyeye hangi yaşta s - Bir hayvan • Pislik • Nota 6 - lııliltk • .ır, nerle en ge p nereye gıttıo.- mütehassil bozuntu odun pazarlıkla ~atılacaktır. 

ıııe llltr F ı ·· id"nl ke iyyen muvafık değildir. Zaten Bir aortu edatı 1 _Bir meVJ'a. Mektup &- nı sorar ar. İııteldilcrin 11.10.940 Cuma cilnü saat on beşde Gabıa rıhtımındaki umum 
te1- ransız arın um 

1 
• sk"d b · · baslamalı? ı ı·k Ar Gean'ın h·ıka·yesı·nı· dı"nledikten mu"'d"r1··k b' a d t 1 k tı -·~- k • · t · lll il :mahiyet almamı1?tır. Çün. e ı en en tatbık edilen bir sis. • P ı • etler 11 - Olmamıı . S•nmak. u u ın sın a op anaca sa n ....... omısyonuna murııcaat etme erı. 

ia .. h~~l" eyden evvel, bugiinkii temdir. Fakat sistemin en büyük - Çocukların ilk cinsi endişe- Yukandan aıafı: l - Saflık, kvrtulU§ sonra çok mütehassis olurlar ve -- - - - (~~33) 
• ı .. "kl "'ğ.. } · k b" l 2 - Donmuı au · Cie;miı vakalardan bchse· k d" • k · k 
l .. n, kısa bir hnrp olmıyacag .. ı çuru u. u şundan anlaşılıyor: erı anca on ır yaş arına dogvru d D en ısıne aynanasının evıne a. " 1 B tb k er 3 - 11 defi! • 100 lıuruı 4 - Hakikat, Kilis Gümrük Muhafaza Taburu Satınalma Ko. ~t?s·§ı ınıstır. Harbin uzun sür. Uta 1 edildiği takdirde daima zuhur etmektedir, ve bu yüzden dofru. Çirkin, kötO 5 _ Fetanetti 6 _ c.ız. dar refakat ederler. Zavallı genç 

lı:a)· Fransanın uzun bir zaman bir çok felaketlere, bir çok faci. on bir, on iki yaşların arasındaki li ıey - lıve 7 - Illve - Bir uzvumuz • -
*""l l'Ukünü sırtında taşıması, a~~ra sebebiyet vermiştir... Ak- devir, bazı anormal ve umumi- Kııın bulunur. Vapur ufrarfı 9 - Piımanlık. 

Başkanlığından : 
,.,. ..._ d • h suamel bu d 1 · t" ş· d " Evvelki bı.ılmaca ·Soldan ufa·ı 

) •~ıtı "•Usrafını ö cmesı, mem a. n an ge mış ır. ım ı- yetle insanın sıhhatine zararlı o. ı _ Mah • Eıa 2 _ mn . Adet a _ u . 
~tkt'· düşmanına kcmirtrn~i de. ye kadar çocuklara cinsi mesele. lan tehlikeli hareketlerin başlan- re • - I'aiz . Anka ss - ı1 • ın s _ Fal· 

~(! b •r. Harp taliinin dönmesi !erden ~ahsedilmeyişi içtimai ha. gıcıdır. Umumiyetle (masturba- cı 7 - Tek. All. - Cani. Kırk g - Sam 

,----·--, 
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El"Zakın: Muhammen Muvakkat 
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Eksiltmenin 
Tarihi, gUnU: Saati, Clnll 

' ~lınethnldc }~ransa da bu yükii yatta bır çok maceralar, bir çok tion) on birden sonra on iki ya.. Ata. 
t 0 dan atmak için kalkınacak bedbahtlar yapmıştır. şmdan itibaren başlıyor; on dört JACQUELINE 

DELUBAC 

Arpa 120000 6600 
Bulgur 6000 600 

495 
45 

10/ 10/40 Perşembe: 9 

n " ! 9 
Kapalı 

Acık 

~llıı. ıarnan, belki de bütün Av- . İkinc. isi, yani açık cinsi terbiye yaşında azami derecesini bulu-
t .. llın esaretten kurtulmak t b d h yor, ve on beşten sonra mu·· nhanı· " a k sıs emı, ence a a faydalı bir 
lt Yn landrğı görUlecektir. sistemdir. İtiraf ederim ki bazı inerek, on sekiz, on dokuzda sıfı-

ıııt~ .. ,arbin uzaması, adım basında 1 tl ra geliyor. İste o zamanlarda bı"r ·• ttt • kayıt ar ve şar ar dahilinde bu • 
~... cseleler, \'C yeni ıaileler . t aft çok gençlerde bu hususta yapı-

"11lsı d kt' sısteme ar arım. Dogvrudan 
lı'r- eme ır. f h · • lan ankete aelen cevaplar cı"nsı· an ı · d b •· k .. doğruya sını ta ygıene, nebatat b 
t\ııtı a mcsc esı e, ugun u d 1 · "b" · · t b. terbiyenin on ikı" yaşından ~tı"ba. anuya rağmen herhangi ers en gı ı cınsı er ıyenin de _ 

e 

~t~. ~a Yeni bir gııile teşkil ede. ders ve konferans şeklinde veril. ren verilmeye başlanması icap 

1,~ mesini isteyenler vardır. Ben bu- ettiğini gösteriyor. 
! -- na taraftar değilim. Çünkü cinsi - Peki öğretmenlerin vazifesi 
i terbiyenin diğer derslerden ayrı_ yalnız bu ilmi malfunatın veril-

~' işleri larak, ders ve konferans şeklinde mesinden mi ibarettir? 

~ •,ıtıı Şubeye Davet 
;- ,

11 
11ktrlllt ıubealnden: Sınır. ı. hıaap 

1a1) l!etunet Kimli Otlu Ahmet Ttvflk 
~le ıubeye ıelmcıl. 

- 26 -
' Ctı befi'rek ki, bitil, blttl? 
~rirnın derinliğine lfakaral: 
ıeJti. Sonra blr deli gibi, yük

"~u c ilave ctU: 
tıı~etı~cı Bayan, hayatın ne ehem. 
'•rıı "ardır, 
' 

11 için 81UndUlill zaman ... " 
fl ~lYfi!. Adiyö!.. diye hıçkırdı, 
~ııllda l başını eğip yanan elleri n

' taıt, benim buz kesmiş elimi sı· 
ı: l dıı onu ôptil. O anda bir tüfek 

t:t bt ~ldu. Vasilinin keskin ve de
rıııltı guıu:iünü ısıttım. Kızağın at

fı il~ ter>lndlklerlnl gBrdilm. 
0~"''1titlimin Uzerine eğilmiı olan 

hbj ba doğruldu .. Kırılan bir kukla 
•ır j lı arkada, acaip ve odun gibi 
tı~ '•ti v d s bil .. d" t • • 
1 'll~ ar ı.. onra, tun ıı ennı 

lla~la~ tık~ra? bi~ deb§etli gülüıle 
rJ. liJr t • a çokilverdi. 
f.~'tltı. 1( lğlık kopardnn ve üzerine efil· 

rııı tan, ensesinden, bir fıskiye Eı=· 
t~İıı ?Vveti ile yüzüme püskürdü. 

;ı't la b~ı~efadır onun kanı ile baştan 
:t~'Lıtıı ""ltıırş oluyordum: Yüzümde, 
' 

1
' ~U~c, csvabımda onun kanı var. 

• s~l'l &ordüğümil sanıyordum. 
ltdıJ,,. e obürleri koıtular, onu kalS ...-. 
• %ı·· ~ bir ın, herhangi birinden aldığı be-
11lı, c tıarpı onun boynuna doladı
~'tıi:arııın üstünde hemen bir koyu 
~. Peyda olup yayıldığını gör. 
~t'1ı1•· 

' '~ı. bn· ~:olfarı ile dinelttiği Bo
ıı:vumüs ı:o.ı:leri ıle benim yü-

verilmesi bazı menfi neticeler -Hayır, öğretmenlerin en e. 
doğurabilir. Avrupada bazı tnü. saslı vazifesi çocukları müşahede 
esseselerde bu sistem tatbik edil- ve daima göz önünde tutmaktır. 
miş ve maalesef bu yüzden bir Bilhassa çok muntazam ders ça
çok rezaletler çıkmıştır. !ışırken birdenbire tembelleşen, 

ı 
............. .......... . 
Circe 

Yazan : ANNIE VIVANTI 
Çeviren: RÜVEYDE SINANOGLU 

ziime bakarak, hilA konuısuyor, haykı
rıyor. 

Bir an doiruldu: 
"Bana o kendini verdiğin 
Çiçeklenmiş ormanı takdis ediyo. 

rum ... ,. 

Sonra aizından bir kan dalgası fış
kırdı. 

Ve sustu. 
xvın 

Bozevıki odaıma götürüldü; Grand 
Otelin direktörleri ile peraoneli, fütur 
retirmiı ve fısıldaşan bir gurup halin
de kapısı önünde toplandılar. Otele bir 
ıün önce 1elmi1 bir İsveçli hekim, tez 
elden çağmldı. Oda kıyafeti ile inen 
hekim, Stahl'in yardımı ile derin çifte 
yarayı ilaçlayıp sardı. • 

Kureun Bozevskinin ensesinden ri
rerek çenesinin altından çıkmııtı. 
Yeğenim Vera ve bayan Stahl'le bir • 

tikte ben de Bozevskynln odasına çık-
mıştnn. Yatağnun ayak ucunda, seıı
ııiz ağlayor, dua ediyordum. 

Bozevsky, yarı kapalı gözleri ve sa. 
nlı ba§ı ve boynu ile, yastıklara gö. 
mülmüı, şimdiden ölmüşe benziyor
du. 

Anıızm ıözlerini açtı, dört yanma 
döndürdü, bakıaı benim ilzerimde dur
du. Konuşur gibi dudaklarını kımıl
dattı. 

Farkına vardım, üzerine eğildim. 
Mırıldandı: 
- Burada dur. 
- Evet, dedim; nemli ve buz kes. 

miı elini benimkilerin. arasına alarak 
yatağının yanına oturdum. 

O, kısık sesle tekrarladı: 
- Burada dur; citmel 
İsveçli doktor ellerini yıkamakta i

di. Alçak sesle Btahl'le konuıuyordu. 
Sonra bizim üçümüze dönerek, (ba

yan Stahlle yeğenim Vera, yatağın 
ayak ucundaki divanm uıtünde otur. 
muşlardı.) 

- Kendisini heyecanlaadırmaym, de 
di. Ne konuomalr, ne de başmı oynat. 
malıdır. 

Sonra Stabl'le koridora çrktı. İki 
kadın, ürkmüı ve hareketsiz, divanın 
üstünde kaldılar. 

Ben uyuklamışa benziycn Bozevıky
ye bakıyordum. Bir koyu ve sağır sızı , 
bir kartal ıibi eöğsümü mnyorıfu. E
linin benimkinde gevşediğini duydum: 
kısa nefesi daha sakin ve muntazam 
bir hal aldı. 

Ama Stahl ıirdl ve Bozevsky hemen 
gözlerini açtı. 

Stahl yatafınm yama geldi, ona u
zun uzun baktı. Sonra bana dönerek: 
-Şimdi bir hasta bakıcı gelecek, de

di, ben sizi '!vlerinize ıötüreceğim. 
Sonra geceyi onunla geçirmek için ha
raya doneceğim. 

(Devamı Var) 

Okuyucu Dilekleri 

Zonguldak Postası 
Zonıuldakt<ın :yarılıyor: 

uzonıuldaj!a vapur ııı:elince POSU mUtuh• 
bidl nvetıl :yolc11 ve eıya nakliyatı yapıyor, • 
ıonra vapurdan postayı nb:ror, bu suretle 

1 
r>oıtı S ıaat tcahhur ediyor, karaalık buı· ı 
:ror; tevıiat mOtkOI oluyor, bllbusa ııızete 
okumak milmkUn olamıyor. 

Bir dt burada ameleye Oeretlcrl aydan aya 
veriliyor, amele de kiSyilne, solufuna cocutu· 
oa ı oıta havaleıl veriyor, fakat bOtlln ief hır 
tclı: memur idare ediyor, bittabi cU; oluyor. 
Havalı vermek ht!ycnlerla C(lnlerco bclılc· 

Bir lıayat romanında 

HAKiKATi 
ARAYAN 

ADAM 
Yakında 

dikleri do vakidir. Yalru• her a,.ın ilk haf· L 
tasında havalı icia bir memur ~aha kullan- A L E 

• 

makla bu iı ha!ledllir. Potta idaresinde buna ı a.. 
kifı:yet edecek memur da vardır . ., "111111- Sinemasında _, 

Bursa Belediye Riyasetinden : 
1 - Belediyemiz Elektrik ielctmesi için 1200 KV. A takatinde yaf ban

yolu 5600/390 voltluk l adet trans formatör sif İstanbul kapalı zarf usulile 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Alınacak motörün muhammen bedeli 7000 lira olup muvakkat te. 
minatı .525 liradır. 

3 - İhalcai 14.10.940 Pazartesi ıünü saat 16 da Belediye Encümeninde 
yapılacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiynlerin ibate tarihine 
kadar her iş günü ve saatlerinde Belediye Elektrik İşletme MildürlOtüne 
müracaatları ve isteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek. 
tuplarmr Belediye Riy11etinc vermeleri lilıumu ilin olunur. "9504,. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

Sadeyağı 3000 
Kuru 1asulya 8000 
Nohut 3000 
Kur- soğan 4000 
Mercimek 5000 
kırılmış 
Gazyağı 4000 
Un 80000 
Koyuı,, keçi 25000 
Sığır eU 

3750 
1200 
300 
160 
600 

1100 
12000 
7500 

281 
90 
22 
12 
45 

82 
1100 
562 

25 

50 

" .. : :D 
12/10/40 Cumartesi: 9 .. .. 

" 

" 
il 

: 8 
: o 
: 8 

• 
• 
" • 
• 

50 14/10/40 Pazartes! : il • 
.. ,. : il Kapalı 

50 ,. " : il • 
Odun 700000 11900 892 50 16/10/40 Çarşamba: o ,. 
Kuru ot 90000 4500 337 50 ,. ,. : ıı Acık 

Saman 70000 1400 205 " " : O .. 

1 

A - Tabur ihtiyacı için yukarıda yazılı 13 kalem erzak, yem yakacak odun 
eksiltmeye konulmuştur. 

B - Şartnameleri Komisyondadrr. Görüle, alınabilir. Eksiltmeler tabur 
kararılhında komi5yonda yapılacaktır. 

C - Açrk elnıiltmeler için muvakkat teminat makbuzlaruu Ticaret Od.ası 
vesikalarını ıetirnıcleri. 

D - Kapalı zarna clı:ılltmefer için yukarıdaki vesiknlannı tf'klff mektup. 
larmı havi lrapah zarflarını eksiltme ıaatlerindcn bir uat evvel elı:silı:siı ko. 
misyon ba11tanhtma makbuz mulrabilintfe •ermiş olm•ları, ekaılunc ıutlerinde 
de korniıyondn hazrr bulunmalan ilin olunur. (9046) 

Balıkcsiı· Valiliğinden : 
1 - Balıkea.ir bük1lmet \;Matı •dlİy~ lttıımmm 2611i etti lrnrus hşir be. 

delli elektrik te9iaatile U502 lira lt~if bedelli hlorlieı: tcaıaau kapı1l; ı:ırf 
usulile eksıltn1ey~ lı:onulmuetur. 

2 - Her İki!lin in kqif tatarı ı 7912 lira .'ili inınıf mu•111rk'a ~ ~cmlnat: da 
1343 lira 45 kuruwtur. 

3 - BiHlmuın ettalt bet cün Naha MiidiJr:lütftndr" c6rtll,.bll\1" 
4 - ihalesi 15 T:irinc:iteşriıı 940 Sah C(lnu aaar ıeı d>. bükOrne~ lı:oıuıiırt•la 

Nafıa Miitfiırliltftnct. met~~ldı:il lrrımt.,O!lda yıtpıJac-ııtrrır 
5 - İırf'lrlilenn nıavakk•: tetr\imıtla ı vu Halılluiı Mıı' ı;anıfııon.• yatır-

ı 10 940 Tar.ıh"ına·e ya 1 Miih d' k g· · . t"h 1 . 1 . dıklarına .1ııır matrhın •~)'a bu miktaı s<ovan· lı:at-oı t-Nırılra m,.lctuhr. itr. ılın:" , . pr an en ıs ısmı ınş ım ı an arı netıce en· ... et · _, · ı• • 
1 D 1 t hesabına "h d ' k -k· , . k b l · ıarısoın f'n W<"lı:ıa ciln c;o,,.,,. •ı "'"ı" rnuracaatb N,.f110rı;ın ataraıclıt ı t ~hllyet - eve mu en ıs ısmı m .. ıne ı:ı:uesıne a u olunanı.ar ' · T Od.aaı "k · 
101, 182, 229, 233. 270, 469 524, 561, 61, 120, :::.9 162 203 • . • .1 veaıııaaı :le ıcaret ••ı aaın.ı telı.lıl ııırkt~ıt•uıın nııv. ıı:aM~ or11 :ı-,.ra'ı rne:ı: 

365, 430, 534, 540, ' ' ' ' 271 • 273• 2~• J lrilr ~rfları 2490 aaınb kanarı hll~limle:ro dalretıuıd .. ta•trım ~,. ıtT•XA ,.tmtıt oh-
2 D 1 t b b M .. h d" k · b . • rak ıhale ..-6ntl uat ıs • kadu aı:-cniay°" :ı,..ııf'nne: wcnı1rıcn poııt•t\:ı vuku 

- eve esa m:ı u en ıo ısmı ınşaat su esme kabul olunanlar: 1 balacalr ıecikmelf'rin bbui ediiemıJec:et' jlir, nlunar '"fı2!i' _ 9?S6 
291, 571, 378, 180, 193, .558, 34, 399, 142, 33•, 451, 259. 1 . , v " 

3 - Kendi hesabına Muhendiı kısmı inşaat ı;ubesinc k3bul olunanlar: 
ss2, ıs1. ı19. 2s2. 234, 206, 239, 2•9. 421 .... l, t7z, 419, 13s, 260; 128: ı lstanbul Sıhhat ve l,.timai Muavenet 

103; 117; 295; 376. 3 
Mühendis kısmı lnoaat tubesine kendi hesabına kahul olunanludan ar:ı:u 

d 1 D 1 D · 11 h b M···· ,.ı:: .-· ~~inden·. e en er ev et emıryo arı esa •na mektep l .. va11:nı '°" ciyim d,. dahil ol- ..... 
mak iizeıe, nıühf'ndif knımı inşaat uhcsıne ı:.ıraaıı 1-tılı veya mühtndis kıa
mı makine şubesi kadroııundaki münhallere Devlet hcsat:ma alroabilirlcr. Dev 
let Demiryolları hesabına 14 talebe al:r.acaktrr. 

Devlet Demiryolları hesabına veya ı:ıakinr. şubesine Dcvlet'ı . a,., 
girmek isteyenlerin arzulan müracaat r.rrasına göre iıı'af olu"' alrtrr. 

4 - Fen memurluğu kısmı giriş :mtiham 9.10.940 Çaı19n.b.1 sunu s:ı:at 9 
da yapıla<'.aktır. Mühcndiıı kısım rlriı imtih:ınlarında muvaffak olamıyaııll\r. 
dan bu imtihana girmek isteyenlerin 8.10.940 Sah günü saat ı 1 ye karlar bir 
dilekçe ile okula nıüra"atlan. (9009) 

~stanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
22 Numaralı ilan - 7.19.940 tarihinden itibaren tatbik edilmek ii:ı:ere 

tam yağlı beyaz peynirin toptan teneke ile azami fiyab kilo başına 42,50 ku
ruş ve perakende fiatı da kilosu azami 50 kuruş olarak tesbit edildiği ilin 
olunur. 

• ..,uıµrime l\fakincleri Hcıkkıı·rl~ Yapıl;ı,·eal İliw 
964 numaralı cczacdar •c -=aarıeieıı balrlı:ındalr lt.ıu•anou lt ı .. , ı nl'orlr1 .,i 

.ıeibince tertibatı aaydaJaniy. ,.pa,.ıı cnrMn aanı .. l1ba~rav41 ıla• ·~ im8ı ft. 
haneler Sıhhat ve lı;timal MuaveN!ll Velıllrtin,. musaıottestle a,tlrnak lizır 
ıellr. 

Bunlar me•antnd• •ompnm.t .,~ aınpa.1 :raı-11 tmaııııtıan.,~·n de aynı su
retle musaadr almala:-ı llırm ıreJtt~tınden ba telı: ılde mii11tarıur y2 t ı.ıarı hal 
·le ,imdi•e kldaı mUaaad• • lmaıııs ol2nlaı 1040 •~rıc• lkır.r•teşri~ nihayetin,, 
kada<" bulunctultlar• nıahalllf• - htl!'u• ııhhı lmırio e bor ~yanı. mc vuerek 
ımalithanclerinir. buluııılut11 f\tq •• lrullanı1ıırtıır • komvrını .. ve .m1.uf 11 .... ı. r
ma makinelerinin adcı vt kabilıve:tlcnn l "" yaptılı:lan n.it.,taı ..... 1 •• "' ııı ı nıı,., ini 
ve ruhsatname tarih ve numaralarını bıldirmelidırlc• Bu 'ekıldr beyanııame ite 
ınilracaat edilerek kanunun hükümlerine tmilrıtn miiaaıdetı· almmıyan kom
prime ve ampul imalathanelerinin verilen miıddet bittıkten ııonra cahsmalarına 
izin verilmiyeceil ilin olunur. "9398,. 



\ w.__ __ ' 

-=- u; ıJl9ui Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
~ t Nwnaralı il4n - 29 Numaralı Milli Korunma kararnamesinin birin

.,, ıtltma maddelerinin ve 1 Teı. Evvel 940 tarihli rcamt ruete ile neıre
ınıt olan ticaret velrlleti tebliiiııin 12 inci maddesinin verdiii aallhiyete 

t•rıeden CVYelce ithal edilmiı ve halen muhtelif ellerde bulunrnuı olan ma
latura eıyaaının top, paket, crota, toptancılar ve yarı toptancılar için azami 

ıeut fiatlan qaiıda röıterildiii cibi teabit edilmi,tir. Perakendetjye lıı:idar 
~ elden reçerae reçain perakendeciye aatıt fiatları liıtedelıı:i rakkamları hiı; 
>it veçhile tecavüz edemez. (9553) 
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norlc;la ve kareli Arjantin 
;ıı.;ıu Arjantin . • 

• -.\riatıUn kazalina 
;~ıı: mesudfye 
~ .. " llci 
.Xarolina 
~trler · 
U '}>OJ>lin çizgili 

.. " 
Malta zefir 
ltrepUri 1 el 

.. il .. 
~14n ı ... 
~il,. 
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it 

" I ci 
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• · ekStra ekstra 

.. " ... " 
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• it 
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Panama 
Banli Kemha 

. .. 

ıeflr GaJ.tçya 
Pamuklu kaşe fantan 
Eutll ekstra ekstra 

! .;lta b;Ü :: 
Damalı fistanlık cakarlı 

" .. .. 
" " ., 

Alır' fasone fi!tanhk 
·., tüylil Udo zefir 

Bolancla dokuması 
Jtamuklu fresko 
(Jruet ı el Amerikan 
Afı? ieLir merserize 

Genitif Ol 

58/60 .. 
68/70 
70 .. 

58/ 70 
70 

" 80 
63/65 

• .. .. .. 
" 58/60 

63/65 

" .. 
80/62 
63/65 
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" .. 
115 
125 
135 
ıı:; 

125 
135 
115 
125 
135 
155 
115 
125 
ııs 
155 

58/60 
65 
70 
45 .. .. 
80 
90 
110 
108 
13t 
!15 
125 
135 
155 

58/ 60 
60/62 

80 
80/85 .. 

l30 .. .. 
140 
130 
130 
115 
125 
135 
155 
115 
125 
135 
155 
70 

41/43 
75 
80 

115 
135 
155 

75 
80/6:l 

70 
80 
90 
70 

103/113 
90 

85/67 
80 

M2 
Komlayonca 

Tel teablt ·edl· 
aıkletl adedi len flatler 

155/170 .. . .. 
210/250 
190/205 

165 
115/130 
110/125 
110/120 
155/160 .. 
140/150 
170/180 
160/165 

" 130/140 
155/160 
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165/ 185 
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155/ 165 
150/152 
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" 
" 160/170 ... .. 
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165/180 

" .. 
,, 

150/155 
155/160 
170/190 
165/ 175 
160/170 
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,155/165 
170/185 

185/190 .. .. 
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140/150 
155/160 
135/150 
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300/310 
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,. .. 
230/250 
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140/160 
185/195 
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310/320 .. 
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170/175 
85/95 

55 
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50 
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28 
M 

32/40 
48/H 
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3~ 
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45/50 
62/65 
68/70 
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72/75 
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55/58 
48/50 
38/45 .. 
38/41 
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37 
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55/60 
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28 
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35 
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38 
31 
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35 
34 
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43 
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36 
32 
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65 
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78 
82 
88 
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83 
88 
95 
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35 
40 
37 
35 
33 
72 
85 
88 
18 
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78 
84 
90 
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38 
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69 
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115:-115 

123 
130 
140 
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130 
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37 
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65 
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39 
42 
50 
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42 
60 
95 
39 
62 
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'l'ulumluk pamuklu kumaş 
Su ıeçmez elbiselik davetin 

" ,, ,. n 
'Perdelik ve elbiselik kotle kadife 

ekstra ekstra 
Sofra bezi Napaj beyaz ekstra .. .. .. " " 

" .. .. .. .. .. .. renkli • 
" ,. ,. 
~ eJvan fanllJ. J el 

,. Çamqırhk krep Japon 
Shran ıaten 

it ... .. 
'Brokat çiz&Ul çaralflık 

d ljlekli kadife · · 
ti Pelllı kadife ipekli adt 

" " DUz lasone kumlu fanl.ll 
ince ad! saten Rus . 

• Dimi Ruı No. 8 
Adrl7antin bAlti dimi Rus 
Atır elvan saten Rus 

ı Jlvan paUs astarlık acil 
$aten elvan .. 

" 
" 

.. 
,. I ci 
.. il .. 

" I " 
.. il .. 

Emıaklı'ln Takvimi 
~ .. .... . ..... 
ıtamaz.a 5 Pazartesi 
ıttu 11,41 • lmuk 4,ZS -.........,.,.. . . 

04LAKtŞ. alıcı ve satıcıların 
en büyük rehberidir. 

Galatasara,. Liseli lı:artw No. 
184, Telefon : 49010 

Komlayonca 
Genltllill M2 Tel teeblt edl• 

eıkletl adedi len flatler 

78/80 320/350 
140 480/550 

n 420/470 

70 850/700 
12C 170/19$ 
140 • 
170 " 
120 150/171) 
120 190/205 

70 1Ş5/165 
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63/65 110/115 
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125/140 
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52 

56/60 
57 
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56 
'73 
44 
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80 
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60 
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52 
25 
26 
35 
34 
28 
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52 
54 
50 
81 
59 --------· Klrallk Bürolar 

Galatada. Voyvoda caddesinde 
(Bankalar Caddesi) yeniden ta-
dil ve tamir olunan ve her bir 
konforu haVi ADALET hanında 
ut halinde veya a)'l'l &7rı yazı
haneler kiralıktır, (Oda başı A. 

~-- li,ye müracaat.) 
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Japon saten 8fyah 
,, • elvan 
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Siyah saten 
Fukara çuhaa 

2 Japon elvan pafls 
2 ,. .. .. mantoluk 
2 AUu ipek taklidi (Sunı ipekle 

bntık) 
2 Pamuklu çuha 
2 .. • • 
2 Dok 
2 Mutıoı:ı yünle tansık 
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2 Japon krepon 
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De 

103 
u 
96 

103 
llO 
122 
190 

211 
30 
33 
36 
sı 
Sf 
ff 
43 
&J 
&3 
4f 
60 
40 
44 
50 
&e 
'10 
'78 
85 

126 
125 
100 
108 
14 
83 
70 
78 

t40 
70 
40 
45 
~ 
72 
65 
'1;i 
80 
58 
40 
42 
48 
38 
96 
ııo 
83 
.,~ 

84 
95 
80 
13 

100 
112 
52 
57 
38 
30 
35 
35 
17 
ST 
18 
29 

• 18 
.25 
25 
29 
8l 

195 
195 
180 

Oo 
9o 
98 

170 
155 
220 
210 
280 
170 
33 
gg 
29 
32 

\ 

H 
2f5 
390 
70 

450 
125 
480 
M 

125 
ı'13 
33 
90 
23 
t 

ME'RSERİZE 
1 

Glimrlilc Tarl.le No. 171/~ 

Malın cinai 

PODJe patis 
Meaalbı orta 

• • 
• • 1 el 
.. • 1 .. 

Lüks aten ı d 
.. .. u .. 
" .. 
... .. ekstra 

Lem brik 
,, · ekstra 
,. . 
.. " . ' " . • ' 

Opal .. 
~ poplin elvan 

• .. .. .. 
• 
• 

• be)ru ve krem orta 
• .. • 1 cl 

• .. .. • ekstra . . .. . .. 
oo.ı Jorjet el9an ve bqu 
.. .. eütra 

Daz marld7M .. .. 
Orpntln 

•• 
Poplin clziDJ pavante ebtra 

• • 1ıo • ekstra 
.. . ,. • ekatra 
• • • • J d 

... . .. " .. .. ,. n" 
,. orta 

t • Komt.y"'°8 
Ganıınıı Mı Tal teeblt ~•· 

70 .. 
100 
70 

100 
ts,400 

• fO 

140 
•• 

73/.75 
71/10 
71/75 
100 

90 .. 
IO 
75 
80 .. ., .. 
90 

• .. 
90/100 
UC>/115 

100 
110 

80 

" .. 
75!,180 

IO 

11ıcret1 adedi in flıitler -ıs5/eo· 
·as ,. 
. 15 

90/tOS 
105 ' 

laGl,!65 
120yı.s5 
150/l'IO 
ıss1110 

7.1/15 
15/IO 13-95/'lOo 
l5f90 

95-"/100 .. 
105/l'IO 
115/125 
1~/110 

• 
11~/120 

' .. 
1051110 .. .•. 
~ 50 ' 

ı • -sozss 
• 
~ 

115/125 
' . --... 
110/120 
105~115 
1101120 

21 
S7 
52 

, 40 
• IO 

a 
72 

l5o 
;.alo 

4o 
50 
40 
58 
46 
56 
5Ô 
S5 
41 
51 
ee 
l!i 

• :x 
45 
53 

. 55 
51 

Malın cinai 

Poplin piJamalık ekstr~ ebtra . . .. 
.. • l d 
.. • n el 
,. ,. orta 

Otoman ltaı:ran ,, .. .. .. 
Poplin be7U Ameriba ebtra 
Levan tin 

• Filli 

" 2 Lembrlk Kanton! ebtra ekstra 
2 Pogltn M.ıko 
2 " dilz ekstra ekıtra 
2 Boyalı kanape 6rtosü belin 

menerlze tuone 
2 Beyaz kançe örttlaü &ci.D fasone 
2 Koraellk dok 
2 • • 
2 ., • 
2 • .. bııont 
2 EJvaı:t poplin 
2 Galiçya zefir nıerıertze fuont 
2 Beyaz opal· orta 
2 Saten uıu adi 
2 Poplin nıtr mer.ertzıe· 
2$amaald . 
2 • n .. 

'· 
l<omlayonc• 

•Genlfllll MZ Tel teablt edl· 

.. 
• .. .. 
•• 

90 
100 -.. 
90 

100 

• .. 
90 
75 
90 

120 
80 
ıs 

140 
IO 

140 
10 

" 100 
92 

60/65 
140 

• 

•kletl adedi left flatler 

120/130 
110/120 .. 
105/115 
105/110 
155/180 
160/190 

150 
1so 

105/110 .. 
120/130 
15/100 
150/165 
165/170 

180/190 
160/170 
250/260 
250/270 
220/230 
220/230 
105/110 
135/140 

40 
1oa 

160/170 
145/160 
120/165 

-

75/80 
55 

10/90 

59 .. 
I0/12 

105/115 
60/65 
90/95 

69 
70 .. 
72 

49/55 
65/75 
51/62 

97 
18 
72 
60 
46 
75 
84 
85 

104 
62 
50 
60 
70 
56 
65 

145 

90 
85 
90 

230 
80 

240 
44 
50 
50 
41 
44 

115 
105 

HASSE 
Gümrlik Tarife No. 3'iA 

Malın elMI 
Komlayonca 

Genlıllll M2 Tel teablt edl-
eıkletJ adedi len flatler 

~tl•~--· 

7 • 10 - 940 

Müdürlüğünden : 
- - İdare ihtiyacı için 40,000 

re sahra kabloıu açık eUilbn 
karılını§tır • 

2 - Muhammen bedel (400) 
vakkat teminat (300) Ura olu 
siltmcsi 21/10/940 pazartesi tün 
at (16) Ankara evkaf Apt. da 
Umwr. -nüdürlük satın alma 
yonund.. ·1pılacaktır. 

3 _. L liler muvakkat 
makbuz ve)-. "'anka mektubila 
al vesikaları~ 'ıftmilen me 
ve saatte o kon. ~ona müracaaı 
ceklerdlr. ,..;, ~. 

4 - Şartnameler, 'Ankara 
apartımarunda P.T.T, ,,.,,azım 
bulda yeni Valide hanıu.ıa P.T. 
vazım ayniyat şubesi müdürlü 
den bedelsiz olarak verllec;ekb'· 

(5241) - (8 

Yüksek Öğretmen 
Okulunda Yabancı 

Şubesi Açılmıştır. 
Kabul şartları baklıı:ında evvel 

irtdan matbu izahnamede .zi 
tubelerden ba,ka okulda bir 
dil şubesi açdm11tır. Liselere 
dil öiretmeni yetiştirecek olan 
beye ıirmek için olrunlufu elde 
bulunmak ve kabul imtihanında 
vaffak olmak ıarttır. Tahıil dötC 
ıürer ve Edebiyat Fakülteainill 
lisansı ile neticelenir. Ba sene 
ıızca ve İncilizce için talebe a 
tır. Daha fazla malilmat iste 
okula müracaat etmeleri lhuP 

Buse lOO-ISO 45.so 

51·60 

40·50 
Sl .. O 

4M5 

12 Beher 5 aan- ------------ı .. .. 
• 
• dört · en . . .. 
• • • 

• • . alır 
• 'ekstra . 
• orta 
• · alır 
• ekstra 
,. Rus , , 

2 Beyaz bünklr pazeni 
2 / ı ,. ~ .. · .. 

2 .. .. .. 
2 ~az pazen kantoiü ve emsaU 
2 Hasse döft eo 
2 
2 

.. .. 
2 ... 
2 • 

• .. 
• 
• 

2 • .. .'!... " 
2 ŞitÔn f l .. • 

2 Pilctı ekıtra .• 
2 TüyIQ pike ,fuone 
2 Haase 
2 .. ~ekstra 

'~~ 2 Haae lnsWa .utra 
2 .. . .. • dDrt en 

't~ dok . 

: 

• .. .. 
Sil .. 
IH 

ro 
• .. 
IO .. 
,. 
'° ao .. 
70 : 

llO 
200 

2JG 
141 , 
110 .. .. 
lH ' 
uo " .. .. 
ro 
•• rs ... 
n ... .. 

.. 
150-170 .. 

• 
U0.111 
llS-llO 

• 

280-HO 

210-JSt 

ı 70·110 
2os.nı 

• .. . 
• 

170.110 

ıoo-uo 

• 
•' 
• 

11·100 
UO.l-75 
200-210 

160.170 

lll·llO 
.... o 
10-110 

ı•ıto .... ,.. 

il·•• 
• 

• 

.. 
S0-46 

4•·U 

• 
• 
• 

.. .. .. 

S7 tim ı,ln 2,5 

45 hnıı farlı. 

50 

100 Beber 20 
101 nntlm isin 
uo 12,5 lnınıı 

IS 
10 

'° u 

'° .. 
70 
60 
IS 

u 
u 

120 

ıu 

150 

fark 

• IU,50 

Jl4 30 8. U,S 

lnanıJ fulı 

ıo .. 
u .. 

US-12.S US 
42·50 u 
11-75 u 
15-60 42,50 

u-so " 
10-10 n;se ·-- .. 
IO·SI HO 20 1. lsht 

.u.a kıınıJ fuk ., 
ı "BASMA" 

Giinirlilc Tarife No. 17911 
1 

Malın cinai · 

ltreptin 1 I 

Alplan Jorjet Put · ve emsali 
Fantazl ve Kriple lorjet 
Maroken , 

2 Japon krep buma 
2 Krep· ıotre ıuone ; 
2 ruıa: ' bami. anjell 
2 Ja.pon beyu1ı bainıa -
1 ttalJan pazen • 
ı Saterııı ba'1na l 

2 DubU.. tanill 

2 "' • 
2 Sabahlık velur 
2 Rus Tobralko 1 

2 Tiaot- baGfta 
2 1'u1ar basma . 
2 CiçekU kuketllk ~ 
2 . ebtra 
2 PH.. ,. ' 

"'.'._ -ırarnaJık • tanlll 
2 cama.ıtııt .~: tanill 
2 .. . • 2 n r > 
2 Zunbaİı Yelur .. 

Hareli Ra8 ' 
~-Rua 
Pazen au. 1 

·• tt&qq 
" ....• 

AJ,man pJJaınaJık 
PaıCı Alınan • 

• 1 1 

• 
• .. 

.. 
,• 
.. ıofreU 

• 
• 

.. 

··.ı • 

' ı 

• • t.aaoneu ve trepU 
• ' . , 1 .. tuc:ıaell .. krepU 
" .. .. . . 

DQv~~t~ ICI 
• . • n ... 
• • •tenli 

.. • , ,. Çek ebtra. 
• Alman ekstra 
• • l d 
• . . • ' orta 

. ,. • . ,., ehven 
Düvetin Atman orta 

Komlayonca 
Genltllll Mı Tel teeblt edl-

eıkletl adedi len flatler -
10 57 
90 85 

• 90 120 
15 84 
70 15/95 51 34 
75 150/160 50 65 

63/65 110/115 68 35 
75 105/115 50 sa 
80 180/195 42/50 48 

IO 110/130 70/75 52 
IO 300/310 35 95 
IO 230 /240 12 /40 66 
70 160 33 46 
75 105 56 34 

73/75 115/120 54 40 
75 110/115 37 

155/70 200/210 61/64 50 
75/77 400/430 41/53 100 

10 150/170 34/40 65 
70 120/130 35/45 42 
90 120/130 45/52 54 
70 157/165 45/52 42 

61/70 210/220 35/40 54 
60 150/160 27 
eo 34 
70 37 
IO 36 

65/70 41 
60 36 
70 42 
70 42 
IO 50 
IO 53 
70 46 
70 50 
IO 152 
70 48 
70 43 
70 47 
10 ıs 
70 72 
70 54 
70 52 
70 42 
IO 55 • . • . . • ıotreU· . 

. .. . .... . ~al~· tuoDeU 
70 50 
70 58 

Davetin Japon 
Velur kınntzıb ·t~· .. 

• 
• .. 

• • 
f " LhWcoUıı, 

S17ııbJı Velur 
. .. ,. 

. .. 
" • 

9b'ahlı ~. ·ldblr ' 
Alnwı llatlkotin 
Alılıan ,kenarb .. 
Dl!ıfemellk ltua l et No .. 1 

• • U,. No. 1 / 
• • 1,. 1 No.1 
• • .. U,. No,28 

.·, .. ' · alır 
• rJapon 

'• : 
• 

..... .. . 
ltaqan Wtn 

) 

75 50 
50 2S 
51 30 
62 36 
70 47 
70 46 
65 3~ 
70 ,~ 

8o 48 
70 4t 
65 58 
60 2t 
80 22 
70 33 
70 34 
75 35 
70 34 
75 36 

80 la 

[Devamı yannki sa)'UDIZda] 

Muhammen bedeli 4887 lira 
ruf olan 1100 kilo muhtelif eb'a 
balaj aicimi, 500 yumak Bilet 
650 Kı. muhtelif eb'atta Lııili• 
ile 1500 lıı:ilo kalafat ipi 21/1 
Pazartesi ıünü saat (15,30) on 
çukta Haydarpaşa Gar biııaıı 
deki Komisyon tarafmdaıı ka 
uıulile satın alınacaktır • 

Bu iıe ıirmek istiyenlerln 
ra 57 kuru,luk muva.lı:kat tem 
nanun tayin ettiii vesikalarla t 
rini muhtevi zarflarmı ayni 
(14,30) on dört buçuta lıı:adar 
yon Reiıliiine vermeleri liz 

Ba iıe ait ıartnameler Komiı 
parasız olarak dairtılmalıı:taır. 

Karacabey Harası 
Müdürlüğüden : 

Yetl~tlricllere bir yardım 
üzere müessesemiz sun'l toh 
lAboratuvarında gebelik te~etl 
pılacakbr. 

'ietiştiricllerin gebellklerlnf 
ettirmek istedikleri kısrakların 
rarlarını aşağıdaki şarUar 
Harayıı göndermeleri: 

1 - Gebelik teşhJsl için g8nd 
C4!1C rl!tarın kısrağın son sıtaa 
hinden YÜZ gün sonra aluıaıll 
ması, 

1 - 'tdrar ~işesi IYtce kapanın 
güzele .. ambalAj yapılmalıdır. 

3 - Kısrak sahibinin açık 
ve kısrağın son sıfad tarihi 7 
ve tahlil ücreti olan BİR Liranıll 
ile birlikte ıönderilmesl !Azım 

(9353) 

P. T. T. U. Müdürlüğüıı 
İstanbul ve Ankarada bir ııı 

staj yaptuıldıktan sonra lüzunı 
len mahallere tayin edilmek 
müsabaka imtihanı ile 10 ma 
lınacakbr. 

Taliplerin san'at okulundan 
obnalan ve memurin kauunwı 
üncü maddesinde yazılı evsab 
bulunmaları lAzımdır. 

Müsabaka imtihanı 15,10.940 
hine müsadif Salı günü İstan 
Ankara müdürlüklerinde saaı 
yapılacakbr, 

Taliplerin 10,10,940 tarihine 
dit Persembe günü ak&aIJllll& 
.Anxara veya İstanbul P. T. T. 
yet müdürlüklerine istida ile 
caatları ilan olunur. ( 

Sunada kAin Merinos fabr 
sahası.ı.d& bir muhavvile mer~ 
nas:; inşa ettirilecektir. KC§it 
1988,57 liradır. Bu inşaata ait 
zarfla eksiltme, 21.10,940 P 
günü saat 15 de mOessese mer 
de tc.planac:ak eksiltme k·nmıln'Vlt 
ca yapıl&caktır. Kapalı zarfl.11 
ıün saat 14 e kadar milessete 
kezıne tevd: olunmalıdır. Mu 
teminat miktarı 298,29 liradır • 
nameyi almak için her ıüıı 6 
tonra müessese veznesine Dl 
ed.Uir. İştirak edeceklerin Ka 
lu tıanında 5, el katta mOessese 
kez!n .. müracaaUan. (94 

Kilo Cinai 

6000 Pirinç 
4500 Kuru fasulye 
2500 Nohut 
1000 Mercimek 
3000 Barbunya 
3000 Makarna 
500 Tel ıehriye 
500 Arpa ıehrıye~1 
800 Kırmızı mercıı.ıek 
400 Kınkh pirinç 

1941 aeneai Mayıımm •o"""• 
Oarü"afaka için llzun ol•n ve 
nda cinı ve miktar1an vasılı b 
erzak pa.zarhlda almacaktır. _,, 

Puarldr Birinci Tetrln a)'S"'., 
mcı Çarpmb• rünü Nanıoam• 
Türlr olratma lraruma merkmn~J 
14 baçulıı:ta yapdacaktır. Er:ıab.,. 
saf ve prtnameler mezkilr ıraroıtl 
kezindedir. 

..... .,. N~et lllldllrth t1mUı 11# 
Cknteclllk w N•tri:r•t T.L.1.-TAN 1' 
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