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Ali Haydar Aktay 
Moskovaya Gitti 

ijyük Elçi Diyor ki: "iki KomŞu Memleket 
._,tinasebetlerinin Normal ve Dostane 

· Olduğunu Size Açık Kalple Söyliyebilirim .. 
~r:~ezunen memleketimizde bulunmakta ·olan Moskova Bü)"ük 
~\>y 12 Ali Haydar Aktay, dün sabah saat 9 da ııSvenctia11 adlı 

t hztU ~~ vapuru ile vazifesi başına gitmek üezere Odesaya hareket 
, ş ll', Ali Haydar Aktay, vapurda kendisiyle görüşen gazeteci. 

lere şu beyanatta bulunmuştur: 
" «- İki aydanberi mezunen bu. 

lunduğum memleketimden bugün 
Moskovaya dönüyorum. İki kom.. 
şu memleket arasındaki münase. 
betlerin normal ve dostane oldu
ğunu size açık kalple söyliyebili. 
rim. Bugünkü vaziyetin komşu
luk münasebetlerinin bir kat da
ha tevsi ve takviyesini müstelzim 
bulunduğuna kanaatim vardır. 
Eminim ki, bu kanaatin Moskova 
yüksek mahaf ilinde de yeri var. 
dır. 

ıSovyetlerin yeni Ankara Se. 
firi Vinogradof Yoldaşın va. 
zifesine başladığını bittabi bi. 
liyorsunuz, Bir tarafan o, bir 
taraftan ben komşuluk rabı
talarının takviyesini temine 
çalışarak harpten azade kalan 
Türk ve Sovyet bölgelerinde 
ınilletlerimize refah ve saadet 
temin edecek olan sulhiin be. 

1 1 
ka ve idamesine bittabi can-

lı G 1 L T E R E dan çalışacağız. 11 •Memleketten heyecanla ayrı_ 

TELGAAI': TAN. 18TAN8UL Tl!:LEFON: 14110. 14111. 14111 
CARSAMBA 9 İLKTESRİN "J41\ TANEV1 tııtanhul ... nltııTll r.ad Nn ,,,, AL TINCt Vtt. No 

Churchill, Dün 
· Mühim Bir 

Nutuk Soyledi 

Harp Başlıyalıdanberi 

Hava Hücumlarından 

8,500 Kişi Öldü 

13,000 Y arah Var 

"Düşman, Hücumlarla 

Kudretinin Mühim 

Kısmını Kaybediyor .. 
Londra, 8 (A.A.) - Churcill 

Avam kamarasında şu beyanatta 
bulunmuştur: 
"- Hitler kin ve tehevvürünü 

büyük şehirlerimizin ve bilhassa 
Londranın sivil ahalisine ı;evire
lidenberi bir ay geçmiştir. Hit. 
ler 7 Eylulde şehirlerimizi hak 
ile yeksan edeceğini bildirmışti. 
Ve o zamandanberi zalim maksa. 
dını başarmaya çalıştı. Şimdi ken 
di kendimize sorduğumuz ilk su. 
al, Alman bombardıman kuvvet
lernin bütün kuvvetini ne dere. 
ceye kadar kullanmış olduğudur. 
Mecliste bu hususta zaruri olarak 
bir derece tahmine istinat eden 
kanaabmı söyliyeceğim. 

1860 

1 Ylldızda Neler Gördüm 
Yazan: 

ISMAIL MÜŞTAK MAYAKON 
Ba Tariht •e Edebt eser intiıar etmiıtir. Semih LQtfi Kitabe. 

vinde bulununuz. 
......................................................................... 

Rumen • Alman 
Orduları İş 

Birliği Yapacak 

Romanyaya Alman 

Kıtaatı Gelişini Bükreş 

Böyle izah Ediyor 

Times Diyor ki : 
11 Artık Romanyanın 

İstiklali Bilkuvve 

Ortadan Kalkmıştır .. 
Bükreş 8 (A.A.) - Romanye 

hükumet: dün akşam neşrettiğ! 
teblığde ''ecnebi gazeteler tara· 
fından ortaya atılan bir takın: 
esassız şayialar münasebetile 
Romanya ordusunun pek tabi! 
olduğu veçhile, mihver devletler: 
ordularile arkadaşça ve hakiki 
bır mesai birliği yapmak arzu. 
sunda bulunduğunu,, tasrih et· 
mektedir. 

"Bu gayenin takibi hususunda 
bilhassa Almanyadan bir çok ~ey. 
ler ümit edilmektedir. Teknik 
teçhizatın mükemmeliyetini te
min işine devam edilmesi pek 
tabiidir. Bu işin tahakkukunu te. 
min için Rumen ordusu Alman 
iianayiinin fili yardımından !st1fa
de edecektir. ~ağlUp Olursa 

lıyorum. Vazifemin muvaffakı
yetle devam edeceğinden emi. 
nim. Vatandaşlarıma saygı ve se. 
lam.• 

"Almanların yüzlerce miktarında 
ma.lik oldukları kısa tesir sahalı pike 
bombardıman tayyareleri 15 Ağustos
ta maruz kaldıkları şiddetli zayiattan 
sonra hava muharebelerinden ihtimam 
la geri almmıştır. Bunların umumi ia. 
tili plinmda kendilerine tahsiı edilen 
rolii oynamak veyahut başka muhare· 
be ıahnelerinde tekrar gözükmek üze
re ihtiyat tutuldukları muhtemeldir. 
Buna binaen biz yalnız büyük tesir ea 
halı ağa Alınan bombardıman tayya: 
relerini karşılamak mecburiyetinde 
kaldık. Bunların adedi ıon on ııün %ar 
fmda pek .ziyade azalmış ve 7 EyülGl· 
de ba$hyan şiddetli akmlan takip eden 
bir ay .zarfında insan zayiatı ve mad. 
di hasarlarda mütemadi bir azalma 
kaydedilmlftir. 

lngiltereye kütle halinde hücumlar yapan Alman tayyarelerinden biri alevler içinde dfr'jerken Bu mesele ile alakadar olan 
diğer bütiın şayialar asıl ve esas. 
sızdır.,, 

ı! 

Ne Olur? 
........... 
ltı -
t(jtler, senelerdenbert Avrupada 
.,,~ devleUere hayat hakkı 
talı lyeceğlni söylemiştir. Alman 

1 /\ <lkkUmU altında bulunan bir 
ti~Pada İsviçre gibi, )!olanda 

01 i küçilk devletlerin müstakil 
araı..; kalabileceklerini zannet.. 

lll k blr hayal olur. Bunun en ba
t~.ltılsnlini Romnnyııdn görllyo-.........___ _________________ ___ 
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3 
~ ihver devletleri Avrupa. 

1ı ftj ya hakim olmuşlardır. 

1
'tıd İtayı ve Asyayı kendi aral.a
tru~ P~ylaşmaya karar vennış
tıgu t', Onlerinde yegane engel 
ttil.;er:di.:, İngiltereyi m.ağli.ıp 

1 i~rı gun Avrupaya verılecek 
}1 nedir? 

;bı~e~w York Times gazetesi sala
~ tar kaynaklardan aldığını 

ih fıı ettiği malümata istinaden 
it ;~r devletlerinin Avrupaya 
a.ı. nlan hakkında şu maliı
"lrı Vermektedir: 

~ıır giltere mağlüp edildikten 
t, ~ J\vrupada Isvlçre, Bollan. 
11 ft Otveç, Polonya, Yugoslavya 
~IJe 0.rııanya devletlerinin istik. 
tlç~tıe nihayet verilecektir. 
t~tı a ve Fransa taksim edlle
llsJtl': Belçikanın Flamanlarla 

ll'.ltılar\ln kısmı Almanyaya, Va. 
hhıııt la meskun kısmı Fransaya 
~l'ell~~ilecektir. Fransa Ahıas ve 

~ ı A1manyaya, Nis' i, Korsi. 
tJıue 'l'nnusu da ltalyaya vere
"o ... 
~ 41 ilkbaharında Almanya 
ttıe llrtlnra inerek buradan Sov. 
h ~e hücum edecektir. Ukray
~ a ı:aptettikten sonra Ro-

~~tal'a Ve Yugoslavyayı !\laca. 
'lııd:' İtalya ve Bulgaristan ara. 
~lt taksim edecektir.,, 

hıı.ınk: haberin ne dereceye kadar 
>aı-u2 ate yakın olduğunu bilmi-
ıtıill tlı'..F'akat mihver devletleri. 
'la.Vvu ltstnkbel Avrupa için ta
fiarı.. l'. ettikleri planla, New 
fır~ 'l'ırnes'in haber verdiği plan 
tcııtu ?lda büyük fark olmasa ge

lı ... 
el 41İtle a Jtu .: senelerden beri Avrupa. 
e~Suk devletlere hayat hakkı 

~arı hceğlni söylemiştir. Al
~ıl' 1\ tahakkümü al.tında bulunan 
ı.ıa.lld;ı "~upada İsviçre gibi, Hol
ta~O 0f•bı küçük devletlerin müs. 
lıetl}ıekrak kalabileceklerini zan

lia.t bi:ç hayal olur. 
~ıbeti ta Balkan devletlerinin a

ıılll.( de tehlikede görünüyor. 
)a.qa. rı .. en basit misalini Roman.. 

gorüyoruz. 

b * * 
1 1\ 0ttıanya bugün ~az1st bir 
dal'eq idare kurmuştur. Dahili 
tttiğirı~ _Nazi prensiplerini tatbik 

' ~tt~ Alıliı.n etmiştir. Harici siya. 
lil:y~~ ~ !l1anya ile aynı yolda yü-
lhas (.'gını bildir · • onomi 

~ı ta~llda da A)ro ı · att. 
\lt, atnlaya iş. 

' . tı 

f • ' rru, s~ 

"'..,... .... ~~~ 
-- ~ . 

Cümhurreisimizle Bulgar 
Kralı Arasında Telgraflar 
Ankara, 8 (A.A.) - Bul~ar 

Kralının tahta cülusunun yıldö
nümü münasebetile Reisicümhu. 
rumuzla Bulgar Kralı arasında 
tebrik ve teşekkür telgrafları te
ati edilmiştir. 

BAYAN tNöN(} GİTTİ 
Milli Şefimizin refikaları Ba

yan İnönü, dün akşamki ekspre. 
sin arkasına bağlanan hususi bir 
vagonla Ankaraya hareket etmiş.. 
tir. 

Heyeti umdmiyeıi itibarile halen tu 
neticeye varabiliriz ki Almanların ln

(Sono. Sa: 2. Sü: l> 

Birmanya Yolu Sumner Welles, 
8 Gün Sonra Sovyet Elçisi 

Tekrar Açdıyor İle Görüştü 

Japon Kıt'aları 
Hanoi'ye Girdiler 

Londra, 8 (A.A.) - Churcill, 
Avam kamarasındaki beyanatın
da Bi.nnanya yolunun, müddeti 
17 teşrinievvelde bitecek olan 
şimdiki anlaşmanın inkızasından 
sonra tekrar açılacağını bildir
miştir. 

İngilterenin Tokyo'daki büyük 
elçisi bugün Japonya Hariciye 
Nazın Matsuka ile görüşerek İn· 
giliz hükumetinin, 17 Birinciteş. 
rinde vadesi hitam bulacak olan 
Birmanya yolunun kapatılmasına 
mütedair İngiliz - Japon itilafını 
yenilemek fikrinde olmadığını 
tebliğ etmiştir. 

JAPONLAR HANOl'DE 
Tokyo, 8 (A.A.) - Domei Ajansı 

nm bildirdjğine ııöre, Japon kıtaları bu 
sabah Fransız Hindiçinisinin merkezi 
olan Hanoi'ye girmiştir. Japon kıtaları 
şehre girerken askeri tayyareler de ı,e
hir üzerinde uçuyorlardı. Bu kıtalarm 
kumandanı Niı,imura, Fransız Hindi. 
ı;ini Umumi Valisi Amiral Decoux ve 

(Sonu, Sa: 2. Sil: 5) 

Bu Ziyarete Hususi 
Bir Mana Veriliyor 
Vaşington, 8 (A.A.) - Sovyet 

Rusya büyük elçisi Oumanski 
dün akşam Hariciye Nazırı Mu. 
avini Sumner Welles ile bir gö. 
rüşme yapmıştır. Bu suretle ya. 
zın yapılmış olan diplomatik ko. 
rıuşmalara ani surette yine baş. 
lanmıştır. Bu ziyaret Vaşington. 
da, Sovyet Rusyanın belki de üç 
taraflı paktı tasvip etmemekte ol 
dujhı hissini uvandımıştır. 

HALIF AX'IN SOZLERI 
Londra, 8 (A.A.) - Lord Halitax, 

bugünkü beyanatında Birmanya, yo
lunun açılacağından bahsederken, İn
gilterenin Japonyayı büyük imtiyaz
lar verdiğini, fakat gayretlerinin mO
k~fatıandırılmadığını söylemiş ve "Ja 
Ponya ile her ne kadar iyi münasebet
ler idame etmek istediysek, hAIA da 
lsti~orsak ta Japonya dahil olmak ü
zere herkesin menfaati noktasından 
Çini de hür ve müstakil görmek is
tiyoruz., demiştir. 

PASİFİK MESELELERİ 
Va§ington, 8 (A.A,) - Uzak Şark

(Sonu. Sa: 2 Sü: 6) 

Londrada bombalarla tahrip edilen bir mektep bina51 

Hava Harpleri 

Berlin Şiddetli 
Bir Hücuma 

Daha Uğradı 

Elektrik Santrallarma 

Bombalar isabet Etti 
' Londra, 8 (A.A.) - Pazartesi. 
salı gecesi Londra hava harbinin 
bidayetindenberi en uzun hava 
alertini geçirmiştir. Havanın bu
lutsuz olması, Alman tayyareci- · 
lerini, bu gece esnasında daha 
büyük bir gayret sarfını tecrü. 
be etmeye sevketmiştir. Londra. 
nın merkezinde bir noktaya geli
şigüzel yangın çıkaran bombalar 
atılmıştır. Çıkan yangınlar çar. 
çabuk söndürülmüştür. Tehlike 
işaretinin ilk iki saatinde Londra 
mıntakasının iki nahiyesinde ha
sarat vukua gelmiştir. Nüfusça 
zayiat yoktur. 
Düşman tayyarecilerinin 3 ve

ya 5 tayyareden mürekkep grup. 
lar halinde Londra mıntakasına 
yaklaşmak istedikleri tahmin 
edilmekte idi. Bunlar, her tarafta 
tayyare dafii bataryaların mania 
ateşinin şiddetli endahtı ile kar
şılanmı~ olup bu esnada faaliyet· 
te bulunan projektörler, her za. 
mankin:fon fazla idi. Düşman tay 
yarelerinden bir çoğunun bu "a· 
teşten duvar,, önüne gelir gelmez 
istikametlerini değiştirmiş olduk. 
lan görülmüştür. 

Hava hücumları, memleketin mUte. 
addit mıntakalarına tevcih edilmiştir. 
Bu mıntıkalar meyanında Liverpool, 
İogilterenin Siınali Garbisi. Garbi ve 
Şimali Şarkisi, İskoçyanm Cenubu 
Şarkisi ve Galles memleketinin bir sa
hil şehri vardrr. 

INGILIZ TEBLIGI 
Londra, 8 (A.A.) - Hava ve Da

hili Emniyet Nezaretlerinin tebliği: 
"Gece, İngiltere üzerine geniş hü· 
cumhr yapılmıştır. Londraya, Lon. 
dra banliyösüne ve İngllterenln Si· 
:nali Garbi mıntakasındakl şehirlere 
blrcok bombalar atılmıştır. f'akat 
şbıdıye kadar alınan haberler, hasa
ratın ve ölü ve yaralı miktarının bu 

(Sonu. Sa: 2. Sil: 7) 

Yeni Bir Balkan 
Antantı Kurulacağı 

Tekzip Ediliyor 

1 

Roma, 8 (A.A.) - Stefani Ajansı 
bildiriyor: Ba:zı İngilli gazeteleri mih
verin Türkiye hariç tutularak Bulga. 
ristan, Romanya, Yugoslavya ve Yu-
n<1n!standan müteşekkil yeni bir Bal
kan antantı kurmıya karar verdik
lerini neşretmişlerdir. 

Roma salfıhiyettar mahflllerl bu 
haberin baştan başa uydurma ve a
ı;ıJsız olduğunu beyan etmektedirler. 

Askeri Vaziyet 

Alm~nlann 
Beş Maddelik. 

Yeni P anı 
İnsanca, tayyarece ve malze

mece büyük zayiatı icap ettiren 
iki aylık ağır ve acı bir tecrübe
den sonra Almanyanın, İngiltere.. 
y~ kar~ı tatbikine karar verdiği 
bildirilen yeni bir tecavüz pll
nından bahsolunuyor, Berlinin 
verdiği malumata göre, bundan 
sonra İngiltereye karşı yapılacak 
hava taarruzlarında şu pl!n ta
kip edilecektir: 

1 - Evveli Manş üzerinde ha
va nAkimiyetini temin etmek. 

(iki aydanberl Almanlar, bu 
hava UstUnlOğUnO temin .ıeme· 
mltlerdlr. Bu sebeple lnglllz •· 
daları karı111ndakl Fransız uhll. 
lerlnde yaptıkları hazırlıkların 
lnglllz hava kuvvetler! tarafın
dan tahrip ve imhasına mini o· 
ıamamıılardır. M•nt'd• hava Us· 
tUnlUOUnO temin etmedikçe, in· 
glltereyl lstlllya teıebbUs mUm· 
k!ln deölldlr.) 

2 - Londra şehrinin tamamen 
ımhası. 

(Bir aydanberl Londra gece il, 
gUndU:ılU bombardıman edilmek. 
tedlr, Şimdiye kadar 5000 ev yıl<· 
mıtl•I' ve 8000 lnun ISldUrmUt· • 

(erdir. Londranın nUfusu ~ekiz 
(Sonu. Sa: 2. Sil: 6> 

Vilayetler iş 
Programı 

Yapacaklar 
Ankara, 8 (TAN Muhabirinden) -

Dahiliye Veklıletl mevcut teıikilAtlle 
dana faydalı ve verimli bir şekilde 
çalışmak ve yapılması kararlastınlan 
her nevi vilayet işlerim bir an evvel 
kuvveden fiile çıkarmak düşüncesile 
Villıyct. Hususi Muhasebe, Belediye 
vesair. yerlerde yeni bir çalışma pro. 
gramı hazırlanması için villıyetlere 
bir teblig göndermiştir. Bu tebliie 
göre, çalışma programları vali ve 
kaymakamlar tarafından yapılacak, 
zaman ve tahsisata bağlı bulunan iş

ler hı::kkında bir plan hazırlanmak 
suretile faaliyete devam olunacaktır. 

Bı.ı pllnda her işin ne kadar bir za
manda yapılabileceği, muhtelif natia 
ve köy işlerinin ne zamana kadar ik· 
mal edileblcceği ve bütün bu işlerin 
aksı.mndan tatbikinin ne l'UreUe müm 
ki.ır. olacağı ayn ayrı feÜtllr edile
cektir. 

Umum! müfettişlerle mülkiye mO
f~ttiııleri, uğradıkları yerlerde bu 
programların tatbilti ile yakından a.. 
llkP.dar olacaktır, 

Himmler :Madride Gidiyor 
Madrh., 8 (A.A.) - Rmter: Ges

tapo şefi Himmler ile, denlzaşın İ
talyan kıtaatı müfettişi Mareşal Bo
rono, birkaç gün sonra İspanyaya gl. 
decE:klerdlr. 

Afrika Harbi 

ltalyanlar da 
Petrol Sıkıntısı 

Çekiyorlar 

Donanmamn Faaliyeti 

Bu Yüzden AzalmıŞI 
Bern, 8 (A.A.) - Buraya ge

len yolcular Romada fıkdanı en 
çok hissolunan şeyin petrol oldu
ğunu ve Sovyet Birliğinden geL 
mesi beklenen petrolun gelmedi
ğini, hatta Brenner'de bu mese
lenin konuşulmuş olduğuna hü.k. 
molunduğunu bildiriyorlar. İta!. 
yan donanmasının hareketsizliği 
de petrol tasarrufu lüzumuna 
atfolunmaktadxr. Söylendiğine 
gore İtalyan kıtalan uzun zaman
danberi Arnavutlukta hazır ol. 
masına rağmen İtalya, aynı se. 
bep yüzünden Yunanistana hü
cumdan çekinmektedir. 

Rom&dan gelen haberler, bir 
miktar Alman zabit teknisyeni. 
nin, ve pike uçuşu yapmakta mü
tehassıs Alman tayyarecilerinin 
Afrikada Mareşal Graziani'nin 
ordusuna refakat etmekte olduk
larını, fakat Almanların henüz 

'~""" ~:\' ? ~;;. ,, 

ALMAN IDARESI ALTINDA 
Londra, 8 (A.A) - "Reuter,, 

Oi.ln akşamki Londra gazeteleri, 
"petrol kuyularını sabotaja karşı 
himaye için bir fırka kadar Al· 
man askerinin Romanyaya gel. 
miş old\lğu,, hakkında Amerikan 
membalanndan verilen sansasyo
nel haberleri, büyük manşetler 
altında neşretmişlerdir. 

Ancak dUn ak5am üzeri J3llkTeşten 
ııelen Reuter telıırafı, hiç bir Al111an 
krtaeının henüz Romanya arazisine 
&elmcmiş bulunduiunu, bu Alman kı
talarrmn pek yakmda ııelmelerine in
tizar edildifini, fakat herhalde bun. 
tarın petrol kuyularını muhafazaya 
değil, fakat yeniden tanzim edilecek 
olan Rumen ordusunun talim ve ter
biyesine memur olacaimı bildirmiştir 
Bukreşte resmen tasrih edildiğine gö
re, Romanyaya talim krtalan gönderil 
mesi, Viyana hakem anlaşması esna. 

(Sonu, Sa: 2. Sil: 5) 

Başvekil Hataydan 
Ankaraya Dönüyor 
İskenderun, 8 (A.A.) - Başvekil 

Dr. Refik · Saydam beraberlerinde Val 
Sökmensüer, Komutan Sükrü Kanatlı 
ve Parti Müfettişi Balıkesir Saylav• 
Fahrettin Tritoğlu olduğu halde saat 
18 de şehrimize gelmişler ve Ankara· 
ya müteveccihen yollarına devam et
mİflerdir. Baııvekil ııiderken istasyon. 
da bir kıta asker ıellm reı;mi ifa et
miş ve kalabalık halk kütlesi ve mek 
tepliler tarafından alk~lanarak uğur. 
lanmı:ılardır. 

Val., Komutan, vll~yet hududuna 
kadar kendilerine refakat edecekler. 
dir, 

( GÜNLER 

Dara be, 
GEÇERKEN - ) 

YadribüJ 
YAZAN: REFiK HALiD 

B a~ı. kel~meler. va~~1: ki, mazide. ~ektiklerinizi hatırlatmak 
ıtıbanyle yüregımze hançer gıbı saplanırlar; gönlünüzdeki 

soğuk külleri bir maşa darbeı;iyle eşerek söndüğünü sandığınız 
eski zalim ateşi .yenid~~ meydana çıkarırlar. Benim dimağ man. 
galımda bu kabılden ıkı kapkara kelime gömülüdür: l\fenla ve 
Arapça! Biıim zamanımızdaki Galatasaray Lisesinde mahut uda. 
rabeıı !asrifini -Zahir, hem falakanın a;tık mekteplerden kalk
tığına ışaret olarak, hem de çocukların ağzını sulandırmak için
·~ekereıı ye çevirmelerine rağmen yine bu lisanı cana yakın, tat
lı, ko~a.y bulınan:ı,x_ş, bunalmıştım, Tanıdığım bir kaç yüz talebeClen 
~~ngı<ıı ~rapça oıp-enerek çıktı? Biz Arabi dersinde Arapçayı de. 
gıl, edehıyat dersınde lisanımıza kabullendiğimiz Arap<"a kelime. 
leri bol bol öğrendik ki kültiir bakımından her dcvirde.Türke la. 
zım olan da bundan ibarettir. 

, Arapça tahsili ve eski harfler, maHim ya, softaya (Anadolu 
Hısan) nı, nihayet, uinna t(ıli hisaran okutmıya yaramıştır. O li
san~n sarf ve nahiv bünyesi bizimkine aykırıdır, Türk, Arapçayı, 
eskı zamanlardanberi pek güç öğrenir veya hiç öğrenemez. 

. İşte size iki fıkra, iki ishat: Nasreddin Hocaya: uDarabe ne 
kelımedir, bilir misin?ıı demişler. cıBilirim amma söyliyemem 
demiş, zira iş bununla kalmaz, tasrifini sorar, anamdan emdiğin~ 
sütü burnumdan getirirsin! ıı 

.. Vak!iyle bir genç köyliiyii de kasabaya, medrese tahsiline 
g~ndermısler: çoc.uğun ka.~a~~ bir !ürli.ı. Ara.pı;a .. tasrife yatmamış, 
elaman çekmış. nıhayet koyune donmu~. Bır ıun odun yararken 
~a.lta!iiı .~ağlam, ~ert bir kütiiğe rastladığından ne yRpo;a fahta~-ı 
ıkıye bolemezmış. Fakat ı?ayreti krrdmam15, kendi kl"ndi"e demiş 
k!: - Ulan, ııdarabe, yadribü• den d~ gtlf cf.-ğ\Mn a? Elbette se. 
nın hakkından gelirim! 
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YAZAN: iSMAIL HAKKI BAŞAK 
- 7 4 - riyeti tebarüz ettirmek ememe yaz-

0 ml<lan bir müddet son.ta, :fitne mıyorum. Ben halimden müşteki de
ve fesat kazanları yine kayna. ğilim. Her şeye rağmen bu yaşa ka. 

maya başladı. Gizli gizli muhalifler tii- dar eletek öpmeden geçinebilmiş bu
redi. Bunlar, ikilik çıkarmak, suyu bu- lunmayı kafi bir saadet sayıyorum. 
)andırmak için, çeşit çeşit tezvirata Fakat memleket uğrunda hizmet:e 
.kalkqtılar. bulunanların bu şekilde ve bu dere-

Bir giln, beni Çolak Kemal (Ke- ce unutulmalarmdan, yine bu mem
malettin Sami Pasa merhum) çağırt- leketin zarar görmesinden korkuyo

' tı. Kemal Bey 0 zaman Çankayada rum. Benim gördüğüm müklfat sade 
Atatürkiln misafiri olarak bulunu- iki sene iş bulamamaktan ibaret kal
yord•ı Ziyaretine g'trğ' zaman, :n:ıdı. Bir gün e~ki Bilecik mebusu 

C bende~ ne işle meşgu
1

ı ~ ı~ d • Ibrahim Beyin beni aradığını söyle-
ordu Ben de vıı~:y ı· ~ unk.ugumu diler. Gidip kendisini buldum. İbra-

. . , ~ e ınıı açı ça an.. hl B 
1 !attım. O zaman Kemal Bey samimi ı m ey bnnn: . · . 

bir teessür duydu ve: ' "- Çok ıiUkür, dedi, eli~de bir-
sl .. _ İ ·mail Hakk Ded" t k b çolt işler var. Senin gibi bır arkadıı-

s ı... ı, ar ı u- k d d l 'ht" b" 'ik 
udalalığı bırak. Biraz da kendini ve şBa !arşı uy u uTm ı kıyaç··ı "~u · 
e 1 leni düşün B · · hlbi 1 er~ m ormanın omru mu ea -

' .: 
1~ ı.ş sa o rnıy~ r;a- llğini ilstl.lne alır mısın? .. 

rJış .. Yarın oj?ley.m, beni Çolak Ibra- (DEVAMI VAR) 
ntının yazıhanesınde bekle: Sana fay
dalı olmıya çalışayım!,, 

r Ertesi gün yazıhaneye gittim. O 
unlerde, Roçildler müessesesi, milli 

hukümete baş vurmuş, memlekette 
~ınai ve asker! fabrikalar kuı·mak 

mi yapmıya talip olmu;ıtu. Kema-
1.ettin Sami . Pa5a . bana, Roçildlerin 
Ankara. İzınır ve Istanbul mümessil_ 
:Jıgini verdi. Buna mukabil, ayda altı 

'°'yi.l:ı: lira maaş ve yüzde iki komis
tyon alacaktım. 

Roçildlerin büyük kardeşleri Han-;ri Roçild, Ankarııdaydı. Adamlarile 
bırlıkte Taşhana yerleşmişti, 

Kemalettin Sami Paşa, beni oraya 
ötürerck, Hanri Roçildle tanıştırdı. 

1 
Yazılan mukaveleyi mütekabilen im
zaladık. Ben de o günden itibaren, 

r Roçildlerin mümesııili oldum ve slyasl 
nııyatın büsbütein dışına çıktım. Bu 

~vaziyet iki sene kadar dşvam etti. 
"Ben mensubu olduium müesseseden 

memnundum. Onlar da beni seviyor
r l rdı, 

t.11 Fak';;-·-t-b-ir-··-gün bir hadise oldu:. Ar
kada~lardan birisi, kereste fabrıkası 
kuracakmış, Bu fabrika için, iki ma. 

lne lAzımmı§. Bu makineler piya
nda yokmuş. Roç!ldler A ı;ııanyadaki 
abrikalarından geUrtebllirlermiş. 
Arkadaş, benim bu iı:ıe tavassutu

«mu istiyordu. Ben ricasını kırmadım. 
P:.zarlıkta da uyuştular, 

r Bir müddet sonra da, ısmarladığı
. mız makineler geldi. Fakat arkadaş, 
paralan ödemedi. Bu yüzden, ben 

n mOşkül mevkide kaldım. Fabrika, 
parsların ödenmeytşlni aJır bir liaan

~la protesto etti. Ve son verdiği ce-
"8pta da şu ıatırlan okudum: 
"- Yeni Türkiye ile .iş yapmanın 

henüz zamanı olmadığı anlaşılıyor, 
" Bu itibarla şimdilik orada bir mn. 
ırnessile ihtiyacımız yok. İşler dUze

'C JJrse, yine İsmail Hakkı Beyle teşri
f ki mesai ederiz. Fakat simdllik ken

disine başka bir ~ bulsun: Altı aylık 
tahrisatı da, banka vaıııtasile &önde

l'rilmiştir!,. 

O radan da bu darbeyi yeyip ay
nlınca, artık kimse ile temas 

etmiye cesaretim kalmamıştı. ÖmU.. 
•rnn bitip takenmiyen çilesini kendi 
başıma doldurmıya karar verdim ve 
evJme çekildim. Birçok kimselerin 
yaptığım nAçlz hizmete mukabil pek 
büyük bulduklan mükAfat, tam iki 
ene işsiz kalmak oldu. Gi,\nün birin

de evimin perdelerine varıncaya ka
dar satmış bulunuyordum. Bütün 
bunlan gördüğllm ~absl bil' mağdu• 

Churchm'in Nutku 
(Başı 1 incide) 

giltere:ve karst ıarfettikleri gayretler, 
kudretlerinin c;ok mühim bir kısmmı 
yutmaktadır. Bu kudretin vüsatinl bil
diiimi:d söylemek niyetinde deiilim. 
Falı:at bu hususta itimadmuzm her za
mandan daha büyük oldutunu hisse
.eliyoruz. 

ÖLDCBME KUDRETİ 
Taarruza uğraması en kolay olan 

hedefler yani binalarla örtülü büyük 
bölııeler ' üzerine i'elişi ırill'el yapılan 
bu vahfi taarruzun tesirini tetkik ede
lım. Almanlar ahiren yaptiklan beya· 
natlarda fi2erimU:e attıkları bomba! 
rm aiırlıiı ile övünmüılerdir. Bu be
yanatın hepsi yanlıı ve mantıksız de-

1iildir. 23 EylOlde ıö7ledilderine göre, 
harbin bidayetindenberi İngiltere üze. 
rine 22.000 ton infilAk maddeli atm1'
ardır. Sahil boyunca ekdlklerl mayin 
ler ıüpbesiz ba rakama dahil olacak
tır. 26 Eylul Perşembe günü Londra 
üzerine 251 ton bomba attıklarmı bil.. 
ıiirıniıılerdir. Yalnız bir ııece atılan bt 
miktar bütün son harp esnasında bii
ün memleket üzerine atılan bomba 

ıvek6!1undan sadece bir kaç ton eksilt
ır. Ölen ve yaralananların miktarını 
am tamına biliyoruz. Ezcümle mev 

t uubahiı olan. ııece zarfında zikri ge: 
~en 251 ton bomba ile Londrada 180 
/Dşi ölmüştür. Yani bir İngilizin dört
e üçünü öldürmek için bir ton bomba 
ıtılmıştır. 

Geçen harpte imal edilen ilk mo
iel kilçilk bombalar binalarla örtülü 
Jölgelerde ton başına 10 kişi öldilr
nüşto.. Buna binaen bugünkü harpte 
.aarruzun Oldilrme kudreti 1914 -
1918 harbindekinin yalnız on üçte 
)iri olarRk &özi.ıküyor. MUbalAğa et. 
ıneıniş olmak için, onda bir diyelim. 
3u, detin bir surette mütalhya lll
fık mUhim bir vakadır Bunun bir 
ek izahı olabilir kJ, o da şimdi ka-
)Ul edilen sığınak sisteminin pek zl
rade Jslah edilmiş olmasıdır 

ÖLENLERiN SAYISI 
Hakikatte, harbin b!dayetindenberi 

eçen cumartesi gününe kadar 8.500 
mı ve 18,000 yaralı kaypedllmlştir. 

•3u d:ı. &österJyor kl, bir millet veya 
)ir fert tehlikelere, tasavvur ve ha· 
ıall bu tehlikelerin müthıı oldutuna 
ıil:mtettiriyor diye, karşı koymakta 
ısla tereddüt etmem.elidir. (Alkı3lar). 
r EyICtlde şiddelli bombardıman baıı
dığı zamandanberl ölil ve ağır ya. 
alı adedi her hafta mütemadiyen a

, lmıştır, İlk hafta zarfındaki takri
oı r..ooo zayiat ikinci haftada beş bi-
e, üçüncü haftada dört bine ve son 
ördüncü hafta zarfında da üç bin 
e~ yüze dü~mü~hir. Bu rakamlar, 

lngiltere Mağlup 

Olursa Ne Olur? 
(Bn,ı 1 incide) 

Müstakil bir devlet olarak hiç 
bir memleketin şu veya bu siya
seti kabul etmesine itiraz edile. 
mez. Her memleket dahili ve ha
rici siyasetini tayin ve tesbitte 
muhtar ve müstakildir. Fakat 
Nazi rejimıni kabul eden Roman
yanın Almanya ile birlikte yürü. 
meye karar verdikten sonra ar
zettiği manzara şudur: 

Dahili idarede Rumen Nazi 
partisi ve Demirmuhafızlar ha
kimdir. Demir muhafızlar da 
Berlinin direktifi ve emrile ha. 
reket ederler. 

Romanyarun bütün iktısadi 
kaynakları Alman mütehassısla. 
rınm ve Alman gruplarının elin
dedir. Bu mütehassıslar Rumen 
istihsalini arttırmak ve Alman. 
yaya ihracmı organize etmekle 
meşguldürler. 

Dündenberi de Rumen ordusu
nu, Alınan askeri teknik ve pren
siplerile yetiştirmek üzere Alman 
askeri mütehassıslarının ve mo. 
törize kuvvetlerinin Romanyaya 
geçtiğini haber veriyorlar. Bu 
mütehassışlar Rumen ordusunun 
başina geçecek, ve bu orduyu bir 
Alman ordusu haline koyup sevk 
ve idare edeceklerdir. Zaten Ru
men ordusunun bütün malzemesi 
ve mühimmatı Alman mamulatı 
olduğu için, Rumen ordusu az za
manda Balkanlarda bir Alman 
ordusu halini alacaktır. 

Demek ki Romanyanm idare. 
si, ik.tısadiyatı, harici siyaseti ve 
ordusu Berlinin emrindedir. 

İşte Almanyanm yarınki Av
rupade. kuracağı yeni nizam için
de küçült devletlerin nasıl bir a. 
kıbetle karşılaşacaklarını görmek 
için bugünkü Romanyaya bak
mak katidir. 

İngiltere mağlup olursa Avru
padaki küçük devletleri bekleyen 
akıbet budur. 

dlen ve ağır surette yaralananların 
adedini göstermektedir. Bununla be
raber, bina tahribatı çok mühim ol. 
rnUitur. En müell.im olan cihet, işçi
lerle nıeskün küçilk evlerin tahrip 
edildiğini görmektir Fakat aristokrat 
mahallede büyük hasar kaydeylemiş 
ve bUtün sın.ı.fiar ayni nisbet dahi
linde ıstırap çelonlstir. 

Londra, Liverpool, Manchester, 
Birmingham §ehirleri ·belki de daha 
ziyade müteessir olmuşlardır. Fakat 
harabelerinden daha sağlam ve daha 
güzel bir şekilde çıkacaklardır. (Al
kışlar). Maddl hasaratı tzam etme
meliYiz. Gazeteler )"lk1lan evlerin re• 
simle:-ile doludur, fakat mahdut say. 
falarını tabi! olarak sapasağlam ka
lan evlerin resimlerile doldurmamak 
tadırlar. (Gülü$meler.) 
Londraiım Primose tepesinden veya 

diğer yüksek tepelerinden şehrin dört 
l>ucağma göz atıldığı zaman burasmm 
hasara uğramış bir şehir olduiu dııhi 
enlaşda.tnaz. İstatistikçiler hesap yap. 
tıkları zaman buglinkü tempo ile Lon
dradaki binaların yarıamı yıkabilmek 
için on sene lazım oldujiuna görecek 
ve güleceklerdir. Bıındaıı sonra bu 
temponun çok daha yavaş olacağı ise 
aşiklrdır. Bu on sene geçmeden Hit
lerin ve Nazi rejiminin başına çok ıey_ 
ler gelecek ve Mussolini de Fransız
ları arkadan hançerlerken artık biç 
bir tehlikeye maruz olmadığım zan
nettiği zaman rüyasında bile görme. 
diii hidiaeleri karşılamak mecburi
yetinde kalacaktır. "Alkrşlar,,. 

MUKABELEBİLMİSİL 
Ne maddi hasarlar, ne de katliam

lar İngiliz İmparatorluğu milletini 
resmen ilan ettiği azimkarane maksa • 
dmdan çevireıniyecektir. "Alkıtlar ,,. 
Valı:it vakit tahribat yerlerine gidiyo
rum. Hayatımda biç bir zaman bu ka
dar güzel karşdandığımı bilmiyorum, 
hem de en ziyade istirap çeken kimse. 
ler tarafmdan.. sanki ba adamlara 
kendilerine bidayettenberi arzedebil
dii:im kan, röz ya51, ter ve ııayret ye
rine büyük nimetler temin edilmiştir. 
Her taraftan şu nida yükıeliyor: "Bu. 
nu hazmedebiliriz.,. Falı:at "onlara ay
nen mukabele ediniz., sesi de yüksel
mektedir. Mislile mukabele meselesi 
bazı mahfillerde sanki manevi bir me. 
sele gibi milnakaea ediliyor. Bizim 
yaptıiımız şey, Almaiılara en büyük 
fenalık tevlit edebilecek ve onlarm bi
ze kartı taarruz kudretini ıüratı .. ,._ 
zaltabilecek noktalara kudreti gittik.. 
çe artan kuvvetlerle fasılasız bir suret 
te taarruz etmektir. Acaba bu bir mi
silleme hareketi midir? Pek te benze. 
mediiini zannediyorum, Her halde sim 
di yapmağa zaman bulduğumuz şey 
budu.r. Harbin bugünkü 10fhasında as
keri hedeflerden cevrilmemi.z 111ursuz 

1 n••-••-••••••-•••••••-••••••-•••• ••••••.,• .. • 

I~ GÜNÜN MESELESl ~ . . ......... -......... _... .. ---......... .. 
O Şüphe}'i Kim 

Temizliyecek? 

Yazan: Naci Sadullah 

C ömert hovardamn birisi, 
gençliğinin ve güzelliğL 

nin cazibesine kapıldığı bir baya. 
nın nrdına düşmüş. Bir fnsat bu
lup, birlikte gezmek teklifinde 
bulunmuş. Bayan kendisine: 
"- Yüz lira verirseniz, bera. 

ber gezebiliriz!,, demiş. 
Peşine düştüiü bayandan faz. 

la hoşlandığı anlaşılan vatandaş, 
yüz lirayı tereddütsüz vermiş. 
Fakat ber~ber gezmeye başlama
larından bıraz sonra, yüz lirayı 

alan bayan, kalabalığa karısarak 
kaybo~up gitmiş. Yalnız kata"'n zat 
ta polise baş vurmuş. Ve polis 
bayanı yakalayıp tahkikata baş.. 
lamış; Ev,·elki gün Beyo~lunda 
vuku bulmuş bir hadisenln gaze-
tede okuduğumuz şekli budur. 
. ~abıta, kendisine yapılan her 
ıddıayı, vuku bulmuş bir hadise 
gibi istihbarata bildirir, ve bu su
retle de, hakiki mahiyetleri an. 
cak nıahkcmelerde anlaşılabile
cek olan bir çok davaların gaze
te sahüelerine hazan tamamen 
yanlış bir şekilde aksetmesine se. 
bebiyet verir. 
Hakkında yapılan iddiaya göre, 

bu hadisede ismi do sarahatle 
geçmekte olan kadın bize, hem 
etini parayla satan bir kaldırım 
sürtUtü, hem de safdil dolandı. 
ran hır ahlak·düşkünü gibi gö
rünmektedir. Belki de hakikaten 
böyledil'. Fakat ya değilse? 

Ya, efkarı umumiye önünde 
ilci iğrenç ve ahlftki zaafa sahlp 
bulunmak şüphesi altında bırakı. 
lan bu bayan, iftiraya u~amış 
lifotll bir aile kadını ise? 

Onun mahkeme huzurunda bu 
hakikati ispat ettiği gün, efkan 
umumiyenin şüphesini khn te
mizleyecek? intişarına vesile ol
duğu iddialarla, bu kabil şüphe. 
terin yayılmasına sebebiyet ver. 
mesi, kanunen bir suç sayilma
jlan polis mi? 

Aksini her zaman ispat edebJ. 
leceğim i~in, zabıta: 
"- Ben bir aile kadınını bir 

orospudan, faziletli bir vatandaşı 
bir sabıkahdan ayırdetmesini bi
lirim!,, cevabını da veremez. 
Şu halde bh- daha sorgumu 

tekrarlıyorum: 
"- O §üpheyt kim temizleye

cek?,, 
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bir ıey olur. Pilotlarmuzm mahareti 
bu hedefler üzerinde bize diğer he
deflere taarruz için muvaifaluyetleri. 
mizin büyük bir kısmını temine imkan 
bah~etmektedir. Bombardıman tayya
relerimizin adedi düşmanınkinden az 
olmakla beraber, bizim Almanların 
harbe devam kabiliyetine verdiğimiz 
zararlar onların bizim kabiliyetimize 
verdiğinden çok daha büyüktür "alkış
lar,,. Buna binaen bu hususta mlnasız 
münakaşalara girişmiyelirn. Bu göz ö. 
nünde tutacağırmz yegane hedeftir. 

Adı:ıl'DlZl kışın ihata eden sis ve 
fırtınalar düşmanı hedef ayıl'detme
den yş.ptığı bombardımanlarına de
Yamdan menetmiyecektir. Bununla 
beraber biz, bir müddettenberi bunu 
düşünüyoruz ve sivil halka karsı 
kütle halinde geceleri veyahut sisli 
zamanlarda yapılan bombardımanla
n düşman için şimdiye kadar oldu
b'Undan çok daha tehlikeli bir bale 
koyacak yeni usullerin hazırlanması 
mümkün bulunmaktadır. 

Bu metodlar hakkında bir fikir 
vermekllğimi Meclisin beklemiyeceği 
şüphesizdir. ZiyaretçHerimizin vakti 
gelince, tecrübelerine istinaden onu 
keııdillklerinden keşfetmeleri daha 
iyi olur. 

Bu arada, ateş altında ger.en ha. 
yat temeli üzerinde beşer mevcudi
yetinin alelfide kararsız geçişine ö
lümle karşılaşmak taliini de ilAve e
derek - ki o kadar ciddl değildir -
mevcudiyetimizi teşkilıitlandırmaklı~ 
#ımız icap etmektedir, 
Geniş dahiU teşltilatlandırına saha

sı, §imdi askeri harp gayretimizin 
mukabil kısmı olmuştur. Daim! hU.. 
cumlara maruz kalmıya müsait her 
mmtaka için yataklı sığınaklarımız 
olmasına gayret etmeliyiz, Bu kabil 
olduğu kadar acele yapılmalı ve a
hali kendilerine tayin edilen mahal-
lere gideb11melidir. Tam isabetlere 
karsı ancak mevh(lrn bir himaye te
min eden sığınaklarda kalabalık bi-
rikmesine bilhassa mfuıi olmalıyız. 
Ahali ufak sığınaklara ehemmiyet 
ve-rmemezllk etmemelidir. Dağınık 
bulunmak çok zayiatın önüne geçen 
müessir bir ll!çbr.,, 

Churchill, eml&kln maruz kalabile
ceği hasara :.karşı mecbur! sigorta ya. 
pılması hakkında bir kanun projesi 
hazırlattığını söylemiş ve liÖYle de
vam etmiştir: 

"Bu suretle biltiln dostlarımıza ve 
esaret altında veya hUr memleketler
de bulunan ve bize sempati hisse
denlero, Hitlerin toptan tethlş hare
ketinin deniz ticnretimizi boğmak i
çin kullandığı manyatik mayinleri ve 
diğer teşebbüsleri gibi muvaffak ola. 
ınıı.dığı hallerini lsbat edeceğiz.,. 
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Niçin Çok Talebe 
Sınıf Dönüyor? 

Almanlar 
Serbest Dövi 
Mal Alacakl 

Şehrimizde bulunan Alman 
heyeti, memleketimizden mal 
için alakadarlara müracaatta 
maktadır. Almanların serb 
vi:ıle zeytinyağ alacağmdan ve 
tlnyaflarmı nakletmek için A 

Talebe Velileri, Düşüncelerini Anlatıyorlar 
ESAS DAVA NEDİR f Mekteplerde imtihandan dö· 

Okuyucularımızdan Beykozda Ka- külen talebe meaelul, hali tale· 
racııburun caddesinde 14 No. da otu- be ve atlelerl allkadar eden gU· 
ran Bn. Leman diyor ki: nUn en mUhlm meselesldlr, 

"Zevcim memurdur. Va:r.lfesl icabı Geçen gUn başmuharrlrlmlzln 
olarak ta kısa zamanlarda memuriyet bu meıeleye temas eden makale. 
mahalli değişir, biz de bu yUzden ı.;e- sinin okuyucular araaında uyan· 
hir, ıiehlr dolaşırız. Çocuğumuz ister dırdığı alJlka, bunun en büyük 
istemez sık sık mektep değiştirir. delilldfr. Okuyucularımız bize 
Orta biri Mersinde, orta ikiyi Boluda başlarından geçen vıkaları anla· 
ok11yan çocuğumuz, orta UçU Eskişe. tıyor ve imtihan meeelelerinln 
hirde okudu. Geçen ıene ilç dersten muhtelif safhalarını aydınlatıyor· 
ikmale kaldı. İkmııllerden ikisini lar. Bunlardan b:ızılarını h11lba· 
verdi. UçUncüsünde, muallimlerinden ten naklediyoruz: 
biri. "beş numara verelim, geçsln,. -·=-- ·- --··-----
demiş, diğeri, "daha küçüktür, var- ı mamak, tahsili dimağ yorucu şek.il.. 
sın, dersini pişirsin, mUtaHlesında bu- den çıkartp bir zevk hall,ne koymak 
!unmuş, Çocuk sınılt.a kaldı. Fakat la?.ımdır,,, 
bu kalış, çocuğun üzerinde ruh! te
sirler yaptı. Her eeyl kontrole t6bi snu em DİSiPLİN 
olan, muntazam saatlerde yatırılıp Muallım Emekli Binbaşı Mehmet 
kaldırılan, yemek zamanları eve ge- Ülkümen de hulasaten ~unları yazl

yor: 
"Dikkat edilirse; görülür ki, askeri 

mel<'tepler, sivil mekteplere nisbetle 
çok dah:?. fazla ve hatta tam randı
man veriyor. Bunun sebebi, talebe
nin ciddi ve sıkı bir disipline tabi 
tutulmasındadır. Sonra, askeri mek
teplerde muallim kadrosu daima ta. 
mamdır. Bu yıla kadaı· hiçbir sivil 

len çocuğumuzda, büyük bir tahav
vül husule geldi. Bir ders yılı içinde 
kı.qa fasılıılıırla 20 gUn mektebo git. 
medlitinl öğrendik. Bu arada yine 
Boluya tahvili memuriyet ettik. Ço
cuk ta Bolu ortamaktebine devama 
başladı. Bu sene de Uç dersten ikma
le kaldı. Tatilde çalıştırıldı, İkmalle
r! verdi, fakat elemede rlyaziyeyi 
yapamadı. Bu suretle iki sene kalmış 
oldu. Şlmdi bu çocuk bir sene bek- Piyasada : 
Uyecek ve mutlak k1, bu bir sene 
ıarhr!da da heder olacaktır. ikinci Manifatura Bence sınıf geçemenı.enin tıebepleri 
ı;ıunla-dır: 

ğiş1u;;e~c: ~:~ı~~f~ :~~ taa; Listesi Hazırlanıyor 
yana kadar zıımıın bulamaması, 

2 - İmtihanlarda numara verilir
ken çocuğun istikbalinin düşUnWme
mesl. 

Bu çocuğun lise hakkı olmıyabflir. 
Fakat hiç değilse; bir orta tahsil mek 
~bine devam imkAnım bulamamalı 
mı? 

Pişirsin, diye 2 numnrası eksiltilen 
pişkin çocuk, bir yıl haylaz kaldıktan 
sonra yRnmış olmıyacak mı acaba?,, 

DERSLER AGIRDIR 
Bakteriyolog doktor K~U Yazgaç 

ta diyor ki: 
"Ortamektep veya lisenin her han

gi biı: sımfırun ldtaplannı bir , masa
nın üzerine koyunuz. Hasıl edeceği 
yığın size hayret verir. Ifunun yanı
na da bir çocuk kafası koyunuz. Şu 
çocuk dimağı 7 - 8 aylık bir devrei 
tahsil zarfında bu kitapların muhte. 
vasını hafızasına sıJdırabilir mi? 
Bir sınıfta en aşağı on muallim var. 
Kendi şubelerinde senelerce çalışarak 
edindikleri malfunatı bir körpe dima
ğa 7 - 8 ayda sokmıya çalı~ıyorlar, 
on muallimin bütün ömilrlerinin mah 
suhlnü böyle kısa bir devrede hangi 
çocuk dimağı istiap eder? Hikmet, 
Mantık, Hesap, Hendese, Tıp kaide
leri on muallimin bu müşterek arzu
su önünde suı;mıya mecburdur. 

Bence, mekteplerde nazariyatı a
zaltıp, ameliyatı çoğaltm~k, hayatta 
ancak mütehassıslara ıazım olan ders 
lerden dolayı talebeyi sınıfta bırak-

Ki S ,A:~ H~A B ER-lER, 
BULGARİSTANDA: 

e Sofya, 8 (A.A.) - Bulıar nazırlar 
meclisi milli rılüdafaa;ra ınlltedair bir kanun 
ll.11ihasını haır:ırlamııtır. Yakında Sobranya 
meclisine tevdi edilecek olan bu llyiha bat
ltca ıunlın ihtiva etmektedir: 

Bütün memleket dahilinde cjıli ve yabancı 
teşekküllerin liivı ve menedilmeleri, Yahudi 
ırkına mensup Bulııar tebaaarrun bulnılılan

rıın tahdidi, nıwı,.et ve bOltOmct aleyhine Y•· 
pılıeak propaııandalar balılurıda tedbirler itti· 
han. 

S. RUSYADA: 
e Moıkova, 8 (A.A.) - Leninıratta ıı, 

eündilr cereyan etmekte olan pasU korunma 
talimleri nihayet b111m11!tlll'. 

ffiAKTA: 

e Bağdat, 1 (A.A.) - Iralı: hlllrOrrıetllc 
.Miuublsh.i J•ııon firma~ bÜ senenin pamuk 
rckolte-.iııln tamamının ve ııescn ıene rekol
tesinden kalan stok baklyeslrıin mtıbayaası 
lı&klı.ında bir arılaıaıa tmaa etmltlcrdir. 

YUNANİSTANDA: 
e Atin&, ı (A.A.) - Mlllt reaçllk te• 

ıclıkOlü pazar cilrıil, biltllrı Ywıarıistarı balkı· 
nm lıtlraklle "Helen ordaıru ırilnOna,, kutıa
mıılardı.r. Her .11erde lJOlnlcr yapılmıı ve 
bunları ordu ile cençlik tetelıltD.llulniıt ce,it 
resimleri takip etml!tlr· 

FRANSADA: 
• Lorıdra, 8 (A.A.) - Fransada eon 15 

rl1 n i'inde, Alınanlar bir mil,.on domu, 2 DO 
bin lı:oyunla hububat relıoltesinln ;rilzde 51 iıtl 
musa4cre etıniılerdh. 

İSTİLA MESELESİ 
Churchill, Alınan istilAsı hakkında 

şu sözleri söylernistır: 
"Temmuzdanberl bize her ay he

men hemen her hafta vaadedilen is. 
tilA ne oldu? Tehlikenin geçtiğini 
:Carzederek hataya düşmiyelim. 
Düşmanın bir gece içinde deniz ils

tiine veya denize yarxm milyon insa
nı fırlatmıya killi geınt ve mavna ha
:>.ırladığı muhakkaktır. Şlmdl mev
cudu 1,700,000 kişiye çıkan anava
tan muhafızları silahlarını ellerinde 
bulundurmalı ve süngülerini bileme.. 
lidirler. Bütürı bu kış faaliyeti mut
lakn İngiltere adalarına inhisar et
miyecektır. Büyük bir ordunun teş
kil ve taUm.lne kuvvet ve cıiddet ile 
devam edilmelidir . ., 

FRANSIZ CAMERONUNDA 
Londra, 8 (A.A.) - Lordlar Ka.. 

marasmda söz söyliyen Lord Halifax 
ClıarchjJ}'in Avam Kamarasında söyle
digi nutka çok yakın beyanatta bulu.. 
narak Fransız Cameronunun 25 hür 
Fransız tarafından zaptedildiğini ifııa 
etmiııtir. 

Manifatura fiyatlarmm llw üzerin" 
ınal almak için Anadoludan bir çok 
tacirler şehrimize gelmişlerdir. Lis. 
tede yazılı olnuyan çeşitler dolayısile 
ortaya çıkacak ihtilaflar hakkında Ti. 
caret Müdürlüğüne müracaat edile
cektir. 

EylO.lden sonra gelen mallarla, pe
rakende satışlar için de birer liste illin 
edilecektir. Bu listeyi hazırlarken, ma_ 
iazalarm kira, vergi ve umumi maıı
rafları da göz önünde tutulacaktır. 

BASRADAN MAL GELDİ - Bas
ra yolundan ilk defa olarak 40000 kilo 
ham deri gelmi~tir. 

KÖMÜR NA VLUNV - Münakale 
Vekaleti kömür navlun fiyatıamıı tes,. 
bit edecektir. 

Kadıköyüniin kok kömürü ihtiyacı
nı temin için dün Eti Ban.km Kadıkö
yündeki deposuna 650 ton kömür gö. 
türülmüştür, - ~"" + 

"Satie.. Suçlularına 

Ait Karar Nakzedildi 
Ankara, 8 (TAN Muhabirinden) -

"Satie., meselcsile diğer meselelerden 
dol:ı.yı Denizbank erkanı hakkında 
İstanbul mahkemelerince verilen ka.. 
rar, temyiz mahkemesince suç ma
hiyetinde hiçbir şey bulunmadıiı i
çin, esasından nakzedilmiştir. Nakız 
evrakı İatanbula iade olunmuştur. 

Rumen Ordusu 
(Başı 1 incide) 

ııında Almanya tarafmdan Romanyaya 
verilen garantinin normal bir neticesi
dir.,. Öğrenildiğine göre, mühim bir 
Alman askeri recülünün ııon zamanlar
da Bükreşe yaptığı bir ziyaret netice 
sinde, Rumen Başkİımandanlıiı, Ru: 
men ordusunun Alman idaresi altında 
Yeniden tanzim olunmasını kabul et
nıi~tir. 

PETROL BULMAK iÇiN 
Londra, 8 (A.A.) - Timeıı yazıyor: 
"Halihazırda Romanyanrn istiklllli 

bil'kuvve ortadan kalkmıştır. Bu kilsuf 
h_al~~ haşin Nazi tazyikinin meneene.. 
sı ıc;ınde bulunan diier memleketler 
hakkında olduğu gibi muvakkattir. Fa
kat Yekdiğerini takiben iktidar mev
kiine gelen Rumen kabinelerinin ta. 
kip etm.İ§ oldukları siyasetin bu felıi
ketin vukuunda geniş mi~asta imil 
olmamış oldufunu iddia etmek bey
hude olur. Hadisenin Brenner müli. 
k~nd31!, ~~nra ~u, yaklaıtrfı ihsas 
edılen soz deiıl, fiiliyatın ihtimal ki 
birincftidir.,. 

Romanyanm iıgaline ait haberleri 
hiç te hayretle karştlaınıyan siyasi ma
bafil, Almanların petrol bulmak bah 
sinde güçlüklere uiradı'klarını tebarü; 
ettirmektedir. Fakat bunlara göre Al
manyamn Romanya, petrolüne vaz'ıyet 
etmesi, davayı halletmez. Çünlı:ii Ro
ınanyanın petrol istihsali günde 16,500 
tondan 13,SOO tona düşmüştür. 

Bu münasebetle hatırlatılan bir nok 
ta, Romanyannı en mühim petrol ku: 
YUlarmm Kıbristeki İngiliz üslerinden 
uzaklığmın Viyana ile Londra arasın
daki meıafeden daha uzak olmadığı 
du. • 

Diplomatik bakımdan, en enteresan 
mesele, bugilnkil hedefi petrol olabilen 
fakat petrolün muhakkak surette ye
gane hedefi tev'kil ettifi ııöylenemiyen 
Ba~k~nlara dofru bu yeni Alman iler
le~ışınden Rusyanm haberdar edilip 
edilmediiidir. 

Birmanya Yolu 
(Başı 1 incide) 

diğer Fran11ız crkinma nezaket ziya~ 
retleri yapmr,tır. 

Tokyo, 8 (A.A.) - Alman hUkOme 
tinin fevkal!de murahhası Stannier b~ 
sabah Berline avdet etmek üzere ha
reket etmiııtir. 

• 
Tokyo, 8 (A.A.) Halihazırda 

Ll7.bonda bulunmakta olan Fushimi 
adındaki Japon vapurunun Londra
da kalmış olan Japonları almak üze
re, bu ayın 20 slnde lrlandaya gide
ceği öğrenilnıiııtir. 

mektep tam kadro ile çalısmış değil- dan varil getireceklerinden b 
dir. Bir kısım derslerde talebe, bir- mektedir. 
kaç hoca değiştirmektedir. Asker! o- Dün İsviçreye 52 bin liralık 
kullarda talebe de, muallimler de dal- yapılmıştır. Satılan malların 

mi bir kontrole t4bfdlr. Orada mual- fmdık, yumurta, keten tohumu 
lim yalnız talebesine ders vermekle maktadır. 
kalmaz, talebenin terbiyesile de mes 1 •• ____ ,.,._ __ _ 
IJU] olmakla mükelleftir.. Sivil ınek.. jl Universitede : 
teplerdc ne muallim talebesini, ne 1 de talebe muallimin! tanıyor. Sene- KanVerme stas 
de birkaç de!a hoca değiştikçe, bir-
kaç deta metod değişiyor, huıasa bir Faaıı·yete Gel!!.·ı 
keşmlkeştır gidiyor. Her şeyden ev- 3' 
vel mektepte talebe için de, mual
lim içln de sıkı bir disiplin tazım 

olduğunu unutmamak lAzımdır . ., 
BlR TALEBEYE GORE 

Adı'esi bizde mahfuz bir mektepli 
kız da gönderdiği mektupta, :şöyle 
il yor: 

''lki sene sınıfta kalanlar mektebe 
ıı.Iınm yarlar. Ben . . • vUAyetl kız 
öğretmen okulundayım. Sınıfta kal
mışhr•, fa.ket bunu evimden gizle. 
dim ve tıpkı sınıf geçmiş bir talebe 
imişi! gibi, mektebe gidiyorum, di
ye l'vimde?n çıktım. Fakat okula kay
dedilmeditn, sokaklarda dolaşıyorum. 
Bent.n gibJ birkaç arkadaşım da bu 
yolda. Bu yol, sokak kızı yetiştiren 
yoldur.,, 

Müteferrik : 

Gümrüklerde 11 Bin 

Ton Eşya Var 
Halen antrepolarda henüz iÜJ'nrÜk 

muamelesi yaptlmamış ve bittabi ithal 
edilmemiş takriben 10 - 11 bin ton 
eşya bulunmaktadır. Bu miktarın dört 
bin tonu çimento ve jüttUr. MUteba. 
kisi de, ekseriyeti manifatura eşyası 
olmak ilzere muhtelif maddelerdir. 

HA VA DENEMESİ - Bu ay için
de yapdacak olan pasif korunma de-
nemesine hususi pasif korunma teşki. 
litı bulunan resmi müesseseler de ia
ti.rak edeceklerdir. Ayrıca hususi teş
kil!tı olan gayriresrm müesseseler de 
o gün kendi binaları dahilinde deneme 
yapacaklardır. Bu müesseselere de se 
ferberlik müdürlüiü tarafından lUıa'; 
gelen tebligat yapılmaktadır. 

Sayım Cezaları 

Temyiz Edilmiyecek 
Saymı günü sokafa çıkacak olanlar

dan2S lira para cezası almacafl yazıl. 
mıştı. Bunlardan bu cezayı veremi· 
yenler her lira için bir gün hapse ko· 
nulacaktır. Buna ait cezalan sulh ha. 
kimleri vereceklerdir. Bu hükümler, 
kabili itiraz ve temyiz olmryacaktır. 

Sanm. günü halkın zaruri ihtiyaç]a• 
r~nı t_~n edebilmeleri için ııaynndan 
bır gun evvel bütün dükkanlar saat 
23 e kadar açık bulunacaklardır, 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

milyondan fazla olduıtuna g8r11, 
tahrip edilen ev ve 81dUrUlen in· 
san miktarı, mevcut bina ve nü· 
tuııun yOzde biri bile deiilldlr, 
Bu şartlar içinde Londranın fm. 
hası için •eneler lbımdır,) 

3 - Kent, Londra mıntakala
rilc cenubu ;,arki sııhlllerini in
san yaşıyamaz bir hale getirmek. 

(Şimdiye kadar bu s.emtlerde 
ve mıntakalarda bulunan halkın 
maneviyatını btle saramıya mu· 
vaffak olamamışlardır, Ya,ama 
şeraltlnde lae, bugUne kadu bU· 
Yllk bir deiiltlkllk olmamıttır,) 

4 - Bu mmtakada bütün erzak 
depolarını, münakale tesisabnı 
imha ederek, halkın iaşesine mii
ni olmak 

5 - H~kın maneviyatını boza_ 
rak, aralarında panik yaratmak. 

Görülüyor ki Almanlar, iki ay
lık feda.kArlıktan sonra İngilte
reye hücum işinde bir adını ileri 
gidememililercür. Şimdi i5e, yeni 
baştan başlamak mecburiyetini 
duymaları bundandır. 

Sumner Welles 
fBaşı ı incfdeJ 

tak.I vaziyet dolayıslle dün Vaşing
tonda büyük bir diplomatik faaliyet 
hükilın sürmüştür, İngiliz Büyük El.. 
çisi Lord Lothlan Hariciye Nazırı 
Hull ile görüşmüştür. Hariciye Nazır 
Muav1nl Summer Welleı Vichy hü
kôıneti Büyük Elçisi Haye'i kabul et
mlııtir. Bahrlye Nazın Knox da Bir
leşik Amerika donanması başkuman
danı Amiral Rlchardson'a ziyaretini 
iade eylemi;ıtir. "Donanmaya müte
ıllik mutc.t mUzekereler,, diye tavsi1 

ed.Jlen bu görüşme, pek tabil olarak 
Paslfik denizJ meseleleri hakkında 
cereyan etmiştir. 

AMERİKANIN KARARI 
Nevyork, 8 (A.A.) - Reuter: Nev. 

york Herald Tribune gazetesinin Va
şington muhabirinin bildJrdiğine gö
re, Birle~ik Amerlkadaki posta dai
relerine, Almanyaya gidecek olan 
bCltün posta mevduatının Nevyorka 
gönderilmesi için emir verilmiştir. 
Bunun mAnaıı, Almanyaya gidecek 
oları posta irsal.Atının Japonya ve 
RUBYe tarlklle ge~miyerek, Atlantlk 
yollle sevkedilerek İngiliz sansürüne 
tAbi tutulmasıdır. 

Muhabirin mCltalAasına göre, key
fiyet, mihver devletlerinln faaliyetle
rinin hoş görülmemekte olduihırı:ı bir 
delil teşkil etmektedir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
ti ile Maari{ VekMeti kan ve 
tasyonu için müşterek bir talim 
hazırlamış ve Üniversiteye te 
mi$tir. İstasyon K4zım İsmail 
kanın Başkımhğmda bu hafta ~ 
te geçecektir. İıtaayonda dai 
sıhhi muayeneden geçmiş iki k 
lunacak ve herhangi bir ihtiyaç 
de kanları alınacak, kendilerin 
iman kan miktarına ııöre ücre 
lecektir. Kan vermek ietiyenle 
muayeneden geçtikten sonra a 
ri almarak aerbeat bırakılacakt 
kan verecek kimsenin yanında 
lecefi kan miktarını ve kanının 
neticesini aöıterir taıdikU bir 
lunacaktır. - • - -· 

Balkan Atletleri Gi 
Balkan oyunlarına iştirak 

Yunan ve Yugoslav atletleri d 
şa"D trenle memleketlerine dö 
!erdir. 

TEŞEKKO 
Sevııh! ıUı relılmls eski Seyrlaef 

mum M'üdllrll ve babı-iye emekli alb 
uffer Adilin cenue mtru!mlne ittir 
muhterem akraba ve doatlınmı.za tı 
lerlınlıl ar2edcriz. 

Merhumun kardeşi: EmclıU Gen 
Ubıttin Adil, merhumun eıl ve ,o 

TEŞEKKÜR 
lhrhum Izmir Defterdarı Ahmet 

Kayalı damadı mütekait emekli :varba 
mut Nedim Eralpuı hazin 6111mQ mo 
tile lı:ederimlıe ltt!rak eden &lmıba 
dostlarrmru t"ıekkOrlerimü:i takdim ed 

Refikası Hadiye Eralp, bacanakla 
hcndls Atıı Kayadeleo, Dr. Tevfllı: 

Gökçe, Dr. Yakup Celebi 

BUGUNKU PROGICA, 
1,00 Proaram 

a,oa Mlbllı: <PL) 
1,15 llıberıer 

8,30 Müzik (Pi.) 
1,5 o Yemek liltcıa.I 

• 12,!0 Proıram 

12,33 Şarkılar 
12,S O Haberler 

u,os Sarkılar 
U,20 Orkestra 

• 18,00 Proeram 
ıa,os Dana m!Ulfl 

18,30 Kon111ma 
18,45 Konuı
ı9,15 Müzik 
19,30 •lJaberl.r 
151,45 Su 

20, 1 :S .Radyo c 
20,H Şarlolar 
21,tS Konu~ 
2ı,2s Su 
2ı,45 Rlynetlc 

bar.doıu 

22,30 Haberler 

22,45 Cuband 
23,:U Kapanı! 

Hava Harpler 
(Başı 1 inci 

hücumlara nisbetle büyük olma 
göstermektedir 

ALl\IANYA ÜZERİNDE 
Londra, 8 (A.A.) - Hava Ne 

tinin tebliği: "İngiliz tayyareleri, 
Holanda sahilinde mavna tece 
!erine ve Havr'dn ticaret gemil 
hUcurn etmistir. İngiliz Manşı 
de mutat bir keşif uçuşu esnas 
&abli servisine mensup bir ta 
bJr düşman avcısını dUşUnnüşt 

Dün gece büyük miktı!rda İ 
tayyareleri, Berlinde askeri hede 
muvaf!ııkıyetli hücumlar yapmı 
dır. Üç elektrik santralına, yü 
fazla büyük çapta bomba atılm 
Tempelhof eşya istasyonunda b · 
bir yangın çıkarılmıştır. Bll'çok 
düstrı tesisatı ve diger birçok 
noktalara da hücumlar yapılmış 
Diğer bir filo, Amsterdam'da 

\cer fabrikalarını bombardıman 
miştir. Villıelmshafen'de limana 
Hamm, Sösk, Manheim ve Greob 
eşya istasyonlarına ve birçok dil 
hava meydanlarına da hücumlar 
pıbııştır. Lorient, Cherbourg, Dle 
Boulogn.e. Calais, Gravelines, 
kerque, Ostcnde, Zeebrugge, Ro 
dam limanları ve bu limanlarda 
ret gem.ileri ve Gris - Nez burn 
top mevzileri de bombardıman 
miştir. Tayyarelerimi.zden bir ta 
kayıptır,., 

Afrika Harbi 
(Başı 1 incid 

Trablusgarba asker ve harp 
zemesi nakledemediklerini 
dirmektedir. 

Yolculaı, İtalyada harp için ş 
duyulmadığına ve çok defa "p 
harbi,, ismi verilen harbe karşı İ 
yanların alakasızlık gösterdikle 
işaret etmektedirler. Berlinden g 
yokular dıı, Berlin ahalisinin ma 
ku,-vetinir Roma halkındart d:ıha 
teessL olduğunu tahmin etmekt 
ler. İtalyanlar şimdiye kadar hrıf 
teessilrlerini henüz his1>ı:.tmemişler 
Senelerdenberi az gıda almakta o 
Berlinliler ise, hava hücumları ile 
sarsılmı~ardır. 

ITALYAN TEBLlGt 
İtalyadı. bir mahal, 8 (A,A.) 

Resml tebliğ: Denizaltılarımızdan 
rı. silAhL bir fngtuz devriye gemi 
bat.rmı:ıtır. 
Kızd Denizde: Hava teşekkfillt 

mizden biri, geçen gün taarrun ui 
yan vapur kafilesini tekrar bombar 
man etmfltir. 



TAN 

OEDELI 
Ecnebi 

Terbiy~ Nasıl Yerilmelidir? 1 ·~?.JTal<vimden 

~blr~aprah 
~~ gr :~~ ~· Çocuğu Küçükken 
~~-·c;··lrN··ı'· T · Etmeli iz 

Bombardıman Altında Londra -Tayyareler 

Gözüktü Bayan • O islik Çalan Bombaydı! 

(Melodram) 

Mevzu~ 
tena 

...... ____ .. , envır y 
i Harbin istihlCiki 

B üyük ateş ~uşlarile Alman. 
lar İngiltere üzerinde be

lirdikleri ilk gün herkesin aklına 
ilk gelen şey bucak bucak kaç
mnk bir siper a1tına sokulmak, 
yahut bir sığınağa girmekti. Or. 
tnlıkta umumiyetle şaşkınlık hü
küm sürmüştü. 

lıkh. Birdenbire herkesin işitebi. 
leceği kadar vazıh bir ıslık sesi 
ve sonra bir gürültü duyuldu. 

- Azlztm .. R.ul:ıkhmm 
bir 8ÖZ işitti! 

- Oh! Acaba nedir? Söyle. 

yin... . 
- Cesaret edemiyorum. Dıllnı 

varmıvor. 

Cllı: Ömer Rıza Doğrul 

ister Churclıill dün söyle. 

Refia Uğurel ve Dr. Fahri Celal'in Cevapları 
Parktaki yüz bir türlU gürültil 

arasında buna hiç kimse öteki
lerden fazla ehemmiyet verme
mişti. 

- Beni iizmeytn. GiirUyorsu. 
nuz bu~gınlıklar geçiriyorum. 

_: isle süyliiyroum: Siz benim 
"' ı T 

t dlği nutukta son derece :an nuılüınat verdi, Bu 
a.nf ttan anlaşıldığına göre, 
l' arın lngıltcre üzerine at-
ı btr ton uğırlığındnld ınn. 
llddeleri, bir !ngilizi öldü
~~kte,. belki üç fngillzi m
e~ için dört tonluk infilak 
esınin gökyüzünden ynğma. 
rrn ~elınektcdir. Almanlar, 
~ uzcrine bir hamlede dört 
rhardınıan tayyaresi scv

u:ı ~crecede lıarbe, şiddet 
n eti. halde, harbin blda.ye-
.. herı lngdtcrenin znyıutı 
~IU ve 13,000 yaralıdan iba. 

kı takaın geçen harbin zayia. 

0 
Yas. edildiği tokdirdc zoyi,/1 Uçte bire indiği görülU. 
~ ~Yiatın bu dereceye in. 

'n hnanlarrn yalnız Londra
l'lsını ortadan kaldırmnları 

k~~Unkü şartlor içinde yarım 
. i ar harbi devam ettirme. 
etcap ettiriyor. Almanların, 
aJ ece nıahdut bir netice ile 
arrııın sebebi İngiliz müda. 

'd1~_kuvvetidlr ve bu kuvvet, 
ll.;,çe, Jngiltcrenin uğradı~ 
~Yintı ve tnlıribnt, o n.is. 

aaıaıacaktır. 
lirıll 2.nyintı bakımından va
h bu merkezde olmasının 

t ehi de, sığannklann intiza-
1' \'e halkın hava taarruzla. 

lltş-ı ha) atını korumak için 
edecek muhkem yerler 

~dır. 
."'nkü harp insan kanından 
i•~an mesaisinin bütlio ve

fiL istihlak ediyor. Ve kimin 
A\ltndan verimi daha meb
taler de onun olacak! 

İster Churchill Birmnnya 
c ~olunun bu ayın 17 sınde 
;;1ll1 bild.ırdi. 
•an) a yolu, Hind is tanın 
~Ya ülkesini Cine bağlayan 
~ tkı nıcmlekcİ. nrnıundnki 
yele için kullanılan emni. 

111 Oldur. Japon istılü ına '.kar. 
y 1 lıktulını mudafna eden 
gn~Çı Çinlıler muhtaç olduk
{) cthları dn bu yoldan temin 
tıl'httdı. 
as llıuıı.avcmetinin süratle kı-

1111 isteyen Japonya, Çinlc 
[aıııııak için tcşcbiislcre ı.ri
h t:ıni ihsas ederek lııgtltcre. 
ll Yolu silnh ticaretine karşı 
y~1~•nı istedi ve bugünkü 
11 ~den ıstüade ederek bu 
b~ç ay lmpanmnsııu temin 
': anla~ıua yaptı. Anlaş

b Uç aylık olmasına rağmen 
1 il Yolun daimi surette kat \'c lngilterenin Japon. 

l'et tşı meydan okuyan bir 
'st e.lınnınnsı bekleniyordu. 
t er Churchill'in diinkii be

ltt1 İ!e bu tahmini altüst et
\e' Denıck ki, Japonyanın 

r dcvletlerile ittifakı, in. 
;tı~n Çin muknvemetini tak. 

l> 0 Unda karar vermesine 
~~l~uştur. Herhalde bu ka

hı.nı akisler bırakacak ve 
s!'hnın yeni kararlar verme. 

ep olacaktır. 
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Refia Uğurel 

C insi terbiye hakkında Ba· 
yan Hefıa Uğurelin flk

rinı almak için Ünivcrsıteye git. 
tiğim zaman, onu odasında kağıt
lan arasında çalışırken buldum. 
Her vakitki samimiyetıle beııi 
kabul etti, nıyetimi öğrenince göz 
!erinde büyük bir alaka belırdi: 
"N ekadar faydalı bir anket., dedi 
ve ilave etti: 
"- Çocukları cinsi meseleler 

bakında aydınlatmak zanıridir. 
Fakat bunu gayet tabii blr şekiL 
de yapmak şartıle.,, 

- Bu derece nazik bir mese
leyi onlarla nasıl konuşmalı? 
"- Evlerimizde, bu zaten kıs. 

men hayvanların müşahedesile 
olur.,, 

- Peki, bu sizce kA!i midir? 
"- Eğer çocuk zeki ise ilk 

ma14,mat olarak bu katidir. lnsa. 
nın da hayvanlara benzediğini 
anlar. Değilse tabii müdahalemiz 
icap eder.,, 

- Çocukların bu basit müşa
hedeleri, onları bayata karşı ha
zırlar mı? 

"- Şüphesiz bu müşahedeleri 
genişletmek l~zımdır. Zaten bu 
müşahedelerin maksadı zemin 
hazırlamaktır. Bu bakımdan mü. 
nevvcı· bir ana çocuklarına hay
vanlarla insanlar arasındaki mü
şabeheti ve cinsler arasındaki 
münasebeti gayet tabii görmele
rini öğretecek en salahiyettar ıa
hıstır.,, 

- Bununla beraber çocuk lar 
muayyen bir yaşta analanndan 
çekinirler. Bu çekinme acaba on. 
lan bu hususta malCımat almak 
için başka yollara scvketmez mi? 

Refia Uğurel 

Ebeveynleri karşısında utanmı
yan genç pek yoktur. 

"-Hiç şüphesiz hakkınız var. 
O halde hocaları, tercihan fizi
oloji hocası bu hususta çocuklara 
bazı iptidai malumat vermelldir. 
Esas; 12 ile 14 yaş arasındaki ço. 
cuklann salahiyettar olmıyan şa
hıslardan (hizmetçi veya arka-
daşlarından) yanlış malumat al. 
malarına mani olmaktır. Fiziolo
jı hocası için tenasül hakkında 
malumat vermek gayet kolay
dır. EvvelA nebatlardan başlar, 
yavaş yavaş insana kadar gelir. 
Maamfih iyi terbiyeci sayılan bir 
hoca. çocukların cinsi meseleler 
hakkındaki merakını uyandırma. 
dan bu husustaki endişelerini 
sezmeye çalışmalı ve onlara ayrı 
ayrı hakikati öğretmelidir. Mak
sat , bu hakikatin esasını ve t abii. 
!iğini anlatarak çocukları böyle 
Jikle bir sürü felaketten koru. 
maktır.,. 

BAB A TOHUMU 
Kız çocuk dllnyaya ıetdiii vakit an. 

ne olmak için lilzumlu olan tohumla
rını birlikte ve mahsus mahfa.ıaımda 
saklı olarak getirdiği halde, erkek ço. 
cuk bu cihetten büsbütün tasasız ola
rak doğar. Annesinin karnında iken, 
büyüyüp te neslini devam ettirecefini 
hatırına getirmemiıtir.~ Fakat baba
nın tasasızlığı insanın yaıaması neıll 
bırakmak için oldufu fikrine halel 
vermez, i~san neslinin kökü anneler
de olduiunu gösterir. Onun ic;in ka_ 
dın daha doğarken dünyaya niçin gel
diğini bile bile doğar ... Baba tohumu
nun işi nesil kökünün fiti?: vennetıine 
bir vesile temin etmekten ibaret ol
duğu için, dofarken nesil işini hatırı 
na getirmeden ıelir... • 

Bazı filozoflar kız çocukta erkek 
çocuğun arasında doiarlı:en göze çar
pan bu farktan ahkam çıkarırlar: Ha
yat ilmi ıösteriyor lı:i kadmhğm a111l 
vazifesi anne olmak, nesil yetiıtir
mektir, onun için k:ıdınlar yalnız o 
vazifelerini yapmalı, içtimai işleri yal. 
nız erkeklere bırakmalı, derler ... Ka
dmlığ-ı ve erkekliği bu kadar derin a
yırmıya kalkışmak erkeklerin fazla .h~d 
binliii olmakla beraber kadınlar ıçtı. 
mai iılere fazlaca karıştıkları vakit 
kadınlığın anne olmak hassasın~ ha
lel geldiğini inkar etmek te, dogrusu, 
kabil değildir... . . 

Erkek çocuk dünyaya ıel~iii n~ıt 
tohum yeti§tİrecck uzvu henüz ye~.uı
de bile bulunmaz. Erkek çocuk dun-

Circe 

yayıa ıelcfılcten sonra da, ilk çocukluk 
diye ayrılan umanda, çocufun kar. 
nmın içinde kalır. Onun ba vaziyeti 
kız çocu'lrla erkek çocuk araamda, an
ne karnında iken ilk zamanlarda bü
yük bir farlı: olmadığını hatırlatır. Fa
kat ıonradan baba tohumunu hasıl e. 
decek bu unun içi, birinci çocukluk
ta, ikinci çocuklukta, kaçıncıya kadar 
say1&nız, ti bülQğ yaşına kadar bom. 
boştur ... 

Erkek çocuğun 111murtahkları yer 
terine indikten sonra da yıllarca işsi; 
kalırlar. BülQğ yaşma bir kaç ay ka
lınca bu uzuv i' görmiye başlar. Fa. 
kat baba tohumu birdenbire hisıl ola
madJiından, uzuv sonunda o tohumu 
hisıl edecek türlU tilrlü ıekiller mey. 
dana ıetlrir. 

Tohumlar hiııl olmıya baelaymca, 
bo, geçen vakti telifi etmek istiyor
larmış gibi milyonlarca hisıl olurlar. 
Faydasr:ı: ıayret: Çünkü anne tohumu
nun beklediği o milyonlarcadan yal
nız bir tanesidir. Bazan yalnız bir ta. 
oesi iki çocuğa birden baba olur. 

Bu tohumların bir hauuı da yürü
mek ve yürürlı:en pek kuvvetli görün. 
mektir: Bir tohum dakikada Uç mili
metre yol alır ve önüne ıelen bir cia. 
me ıiddetle çarpar. Kendiılnden on 
defa bü::Yülr: olan bir clımi devirir ... 
Bunlar da faydasız pyret, çilnkü o 
k~dar hız ve kuvvet aşk edebiyatı de
oileo ve acu bucatı hAll bulananuyan 
romanlar deryasını bile dolduramaz. 

lttt mı? Bu ııaşaalı ve muzaffer Yazan : A N NIE V IV A NTI 
ftd' llrkıısından, haince parçalı- Çeviren: RÜVEYDE 8I NANOG LU 

kenarlı Y"BrUına sondajlar yapıyor. 
tar ... Sonra, korkunç oyutu san gazlı 
bezlerle örtüyorlardı Ve biz, dilsiz 
fimltslzliğim.tzi misafir eden lüks 0 : 
tellere dönüyorduk. 

O sıralarda öğl'enntftiın ki, kocam 
muvakkat olarak serbeat bırakıtmış
b, Dahı. sonraları ise, uzak Holnel 
ııehrlnin, onun öldürmek hakkına 
maıu .. olduğunu kabul eden jürisi ta
rabndan beraet edecekti. 

Oe,<lı?ı.ı Yalnız görmek dilşilncesi ..__....,. ____ ,... __ ....,. __ _ 
<liı kın ve dchset içlmde alevle
.\. · lıa:vı.r, artık eve gltmlyecek

lirı~k: Vasili Tarnovsky'nln ka
~~ dokunmıyacnktun, 
!ı); "'~UııündOğilm sırada, birileri 
~ \1 "'du, Hnstnbakıcı idi. O z.a
jtiı~et-a ile Grlgorlevskaya, usulca 
1 iö ' "e yeniden uyuyakalmı:ı 
b~en Bozevsky'ye merhamet 

[~ bakış fırlatarak ayaklarının 
I~ tıktılar 

t et k.UaPını~ eşiğinde b:ına da bir 
1, • Amma ben bo.,"llDl salla. 

~Jt,., hemen de anlıımış gibi, 
"' nıı Yine açtı: 
!tılftıı tada durı diye fısıldadı. Son
ii!,_-... boYnunu saran sargılarına 
rtrak: 
lır~cr riderscn hepsini çeker ko
ll\ı • dedi ve sar.ınlan koparmak 
lıtk:ta Ptı. 
.... tdırn· 

Oı · 
1a ııstrnıyorum, gitmiyorum, Seni 
l/e hula bırakmıyacağım. 

sÖzUına tuttum. 
~.raıı 
'e ttııı an öğrendim, Vnsill otorl-
'1 •t im olrnuıı, annem, biltün gBz. 
11~ ~eh.şet içinde, gidip çocukla
~~ lnıuş, onlan Otrada'ya g6-
~ tı · Coc:Ukıer, onunla babam 1. 
~ bir s<ıadetln iki küçük pı-

nan olmuşlar. 
Böylece benim çocuklutwnun eski 

bahçesi, hiçbir şeyden haberi olml· 
yan, fakat babalan bir hapishanede 
kapalı, anaları, uzaklarda, bir ma
kabr ve yabancı ihUzarın başında 
be!dlyen o trajik çocukların yası ile 
hırpalanmııı çocukluğa, gölgeli yolla
rını ve çiçekli çayırlarını yeniden aç
mış oluyordu. 

Tioka ile Tania'nın melek yüzce.. 
ğlzıen rüyalıınma giriyorlardı. O ta
pılan görünUslere hıçkırarak, "Oh 
benir aziz. çocuklarım, ananızı, ken
disi iç.n ölmekte olanı terkedemlyor
sn, af!edinlz. O, belki bu gece, yahut 
yaı.n gece ... Heyhat pek yakında ö
lecektir, Anneniz de o zaman par
çalanmış yüreği ile size dönecekUr.,. 

* Bozevsky o gece ölmedi; hatt.A ne 
ertesi gün!l, ne de ondan sonraki 
günlerde ... 

Tann. ona· ve bana, daha iç Utre.. 
Ucl bir musibet saklıyordu. O, ken
disinin yavaş ihtizarın1, dehşet dolu 
yüz gün ve yüz gece boyunca sürük
ledi; işkencesini, şehlrden şchire, 
profesörden ktnırga, hekimden şar
latana tasıdı. Bunlar, blrblri arkası
na, onun hatlnleşmlş ve beyazımtrak 
boynunun sargılannı çözOyot'lar, mor 

Belki doğru idi ... 
Amma, uğrunda bu cinayeti ltı lecU

ği ldmse için, benim için. uzun yü
rek paralıyıc1 günler ve ıstırap dolu 
~eceler ne işkence, Allnhım! Ah, o 
geceler, o geceleri O gecelerden, bü. 
züliıp saklanmış bir yabani hayvan
dan korkulur gibi korkardık, Bütün 
giln geceyi dilşilnOyorduk. 

Daha batı yaklaıır yııklaşmaz, Bo-
Sz.JCf lpC cmfömfö cmfö cmf css 

z.evşky, yüzü pençereye doğru, yata
ğına uzanmış. elimi yakalar ve bir 
daha bırakmazdı. 

- Korkuyorum korkuyorum! der. 
dJ. Gece olsun istemiyorum. İstemi
yorum. 

Ben: 
- Amma bayır, daha erken, der

dım. Dah& gündüz.. Herkes dolaşıyor, 
herkes gezmede .. , 
Anıma gece, kurnaz ve korku ve

rfcl, köşelerde pusu kurar, sonra bir
den, kara, sessiz Ustümilze atılırdı. 
VP. dünyı. biz.im etra!ınuzda uyurdu; 
dch4etimizle ba:ıbasa uyanık olan bi
zim tkimlz!n etrafımızda ... 

(Devamı Vu ) 

Dr. Fahri Celal 

D r. Fahri Celal, anketimize 
verdiğı cevapta diyor ki: 

"- Çocuk ilk anlarında sexua. 
litcyı kendisine karşı hisseder. 
İkinci devrede anasına munce
ziptir .Memeyi emerken gozle~ın 
baygınlığı sadece sütün verdığı 
hazdır. Üçüncü devrede di.~)! 
cinse dönerek tekamülünu uıkıp 
eder Bunlardan. yani bu uç tcka
mı..il safhasından geçmeyip te her 
hangi birıne saplanıp kalmak tc. 
nasüli ve ruhi dalalet lperversi
ons) doğurur. O halde hayatı, a
na rahminde başlayan, ve nilka. 
tin bu en büyük oyunu. nasıl o
lur da bütün bir ömre tesir et
mez? Romanlar ve hikôyclerin · 
baş mevzuu. şiirlerin ahuvahı, 
mademkı hep budur; sosyetenin 
baş zembereği de budur. demek
tir. 

Çocuklar daha küçük yaştan 
itibaren doğum hadisesı va buna 
benzer diğer meselelerle meşgul 
olurlar Bunun için onları erken. 
den tenvir etmek çok faydalı bir 
iş olur. Bu mevzuu, tam bir vu
zuh. ve fakat aynı zamanda tam 
bir nezahetle ve gene tam bir ri
ynsızhkla anlatmak icap eder. 

- Çocukları erkenden tenvir 
etmekten kasdınız nedir? 

- Cinsiyet insiyakının ılk u. 
yanışından evvel. yani nüma bu. 
haranları ve merak yaşlarına ya. 
kın. 

Bu terbiyeyi kimin vermesi 
icap ettiği sorulursa, bence bu 
vazife mümkün olduğu kadar u
na baba tarafından görülmeli:lir. 
Kızsa ananın söylemesi, erkekse 
babanın söylemesi daha doğru. 
dur. 

- Pekı ama, bu terbiye np ŞP
kilde verilmelidir?? 

Bugün düşman uçakları Lon
dra ve İngiltere üzerinde kazara 
görünmedikleri gü'n herkes hay. 
retle birbirine bakıyor, o güntin 
vukuatında bir eksiklik hissedi
yor. Zira bombalanmak bugı..in 
lngiltercnin hayatında tabii bir 
hadise haline girmiştir. 

En büyüğünden en küçüğüne 
kadar muhtelif tip İngilizlerin 
bugünkü haleti ruhlyesini göste
ren vakalardan bazıları: 

* * Tayyareler Gözüktü Bayan 

L ondra civarınaaJ:ti sayfiye. 
lerden bırinde genç bir 

kadın, hizmetçısile beraber yal
nız yuşcmaktadır. 

Geçen gun odasında tuvalet 
yapıyordu Banyodan henüz çık
mıştı ve mısafir kabul edecek de. 
ğil ya, kimsenın önüne çıkacak 
vaziyette değildi. 

Tam bu sırada odasının kapısı 
vuruldu ve kapının arasından 
başını uzatan hizmetçı: 

- Tayyareler gözüktü. bayan, 
dedi 

Bu haberi veren kadının hali 
o kadar tabii, sesi o kadar sakin
di ki sanki sadece: 

-Yemek hazır, bayan, dıyor
du 

Gene kadın büyük bir sükü. 
netle tuvletini bitirdi, giyindi ve 
ondan sonra misafirliğe gidiyor
muş gibı merdivenlerden indi, sı
ğınağına girdi. 

* * O Islık Çalan Bombaydı! 

Kuçilk çocuk koşa koşa dadısı. 
na geldi ve neşeli bir sesle: 

- O vızlayarak geçen ıslık se
s ı bir Alman bombasının çıkar
dığı gürültüydü, değil mi dadı? 

Halirıde sanki: 
- O geçen tayyare ne gQzeldl 

değil mi? diyen kayrtsızlık vardı. 
Parktaki kalabalık dağılma. 

mıştı Herkes kendi işile meş. 
guldü Gözlc>r ve kulaklar vızla
yarak geçen Alman bombalanna 
o kadar alışmıştı ki, çocuklarda 
bile artık korku tevlit etmiyor-

! lardı. 

>-----A~s-ke...,.,,.r_l i...,.,,.k ~'~şl ~~~ J 
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Hilmi 1&011 luanbul U26·1U) 

2 - S~. Atılın. Feyzi of. HOseyln 1318 
Sinop ($0517/ 

ı - 4 S. MI M. Recep of. Murat Kl!prllJO 
1300 dolumlu 1324·145) 

4 - 1. 8. TUi. Halil ot. Ali 1303 latan· 
bul CSl%·27) 

.S - HelD Sabit ot. Ali Kemal 1U9 Ja. 
tanbul (12197) 

6 - Ati Atru ol. Mehmet Nuri 1101 h· 
tanbul (321-524) 

7 - Maran«o• Da17,er Osman of. Abmeı 
l&l!l-80 
Sube~ mnracaatlan. 

Okuyucu Dilekleri 

Talebe Pasoları Ne Zaman 
Verilecek? 

A~rni bizde aakh bulunan bir 01t11yucumuz 
yasıyor· 

"- Mrkıepler açıldı. Denb:vollan idaresi 
talebeye hlll puo vumi:vor. Adadan her.ıiln 

iki cocufumu htanbula melttepc ırtlndermek 

için hJIJ tam bilet Ocreti veri:vorut. l•aso· 
tarın bu ıamana kadar neden venlmedıfini 

bir tO.rlO anlayamadım. Allkadarlann nazan 
dikkatini cekmcnbl rlcı ederim." 

ale;1 hımdc bulunmuşsunuır.... c-
essüf ederim! 

- Durun! .. Sizi zemmedeu hen 
değilim. Cinnyetlcrc, kavgalara 
sebep olan, (Nef'i) yi samanlı~. 
ta boğduran, (Süruri) yi rezıl 
eden, tSünbUl:zndcJ nin yürcğinl' 
indiren, (Eı,:ref) i Mısıra kaçı.ron 
velhasıl bülbüli.i kafeslerde ınle 
ten ağzınıızdnki kemiksiz et par
çı:ısıdar ... Fakat, ben ona yapaca. 
ğımı bi1irim!! ••• 

(Melodram) yazıyorum ·anma. 
ymız. lmrah haııisancsinde iki 
mahpusun mülfılmtını anJahyo. 
rum. Hudisenin gazetelerde yazı
lı tarzı bana bu hapisaneyl (Pi. 
tagor) un 1csis eylediği feslef 
tl'kkcslne benzetiyor. Bu ne dü
riistllik! Bu ne terbiye! Bu ne ne
znkct! 

Fnssal mahpus bu sözden son. 
ret bir köşeye rekiliyor ve Jiletini 
çıknrarak dilini kesiyor! 

Eğer lmralı hapisancsinde her 
kabahat işleyen uzuv böyle biı 
cezaya çarpıhyorsn gören, dinle. 
yen, söyleyen, yüriiycn cisimler 
yavaş yavaş &:özsüz, kulaksız, dll
siz, elsiz ayaksız birer kütük ba. 
linc:ı gelecekler! 

Ben olsam biitün ~em ve ka. 
dlh mahkihnlarını lmralıya gön. 
deririm Zirn oraya giden mutla· 
kn dilini tutar, tutamazsa kökUn. 
den keser! 

Hele gazeteci arkadaşlanmı 
Allah oralara düşürmesin! •. 

TAKVll\1Cl 

Yurttaş: ---
Asrımızda nüfus pollUkası bQ.. 

tfln slyasalnrı baş çeken bir pol!
tıka olmu:ıtur. Tllrk Devleti de, 
her siyasada olduğu gibi, natus 
siyasasını da çok sağlam temel
lere bnğlamak için 20 İLK.TES
Rİ?-' PAZAR günü Genel Nüfus 
Sayım. yopacaktır ••. 

BA:SV1'KALET 
- Bu işin üstatlarına akıl 6e· 

retmeye ne hacet .. Me!':ela. evve. 
lA çiçeklerden başlıyarak sırasi!P 
hayvanlarınkine, ve daha sonrı. 
da yavaş yavaş insanlannkine 
gelmek suretile .... 

K üçük bir çocuk Londrada. 
kı parklardan birinde top 

oynuyordu Dadısı da oradaki ka. 
nnpelorden birine oturmuş örgü 
örüyordu ~ 

'!'. • 
- latatlıtllı Umum MQd!lrHlfQ 

~ ~-;;~~iii§~iiiiiiiiiiiiiiiii ~ - ., , Gündüz vaktiydi. Park knlaba-

:ugUnıl 1 ~ Diin Akşam 

Çocuklara yalnız cinsi fiilin 
maksadını anlatmak. bunun bil. 
hassa tenasül vazifesini görmek 
için yapıldığını da söylemek la· 
zımdır 

Diğer taraftan, onlara, insanın, 
bütün hareketlerinde olduğu gibi 
burada da bir "dekor'a,, lüzum 
gördüğü söylenmelidir. Herkes 
yemek yer, fakat her yemek yi. 
yen . iyi ve nezaket kaidelerine 
uygun bir şekilde yemek yemesi
ni bilmez Böylece hayvanla~ ve 
insanlar da cinsi insiyakın tesiri 

j MİLLi SÜMER 
SİNEMASINDA 

Büyük bir seyirci kütlesi karşı
sındıı kemoıı muvaffakıyetle 

gösterilmiş olan 

1 
1 
• 

1 
' Ş 1 M AL 

KANUN U 
Hissl, Müessir ve heyecanlı 1 

Fransız Süper Flminln i 
kahramanları 

ve 

ALEMDAR 
Si11emalarında: 

• Amerikayı deh.setlere vermiş olon 

GANGSTER'lerin 
KUCAGINDA 

(MELVYN DOUGLAS) 
MICHELE MORGAN • 1

1 
Başladı. Ayrıca: 

PiERRE RiCHAR D W ILLM Herkesin birkaç defa seyrettiği 
CHARLES VANEL 1 MARİE ANTOİNNETTE 

son derece alkış- 1 NORMA SHEARER -
TA YRONE POWER 

altında kalmaktadırlar. Fakat ı 
hayvanla! bu ihtiyacı iptidai ve 
vahşi bir surette tatınin ettikleri &, 
halde, insanlar buna daha zarif ı 'lllll-• •• 
daha esthetique bir şekil vermek~ 
tedirler. İnsanı hayvandan ayırt 
eden nokta, insanda mevcut bu 

lamışlardır. _ , ' -------•" 

RAŞIT RIZA TIY A TROS~ 

lunan "güzellik,, hissidir... De· y t ki y 1 K f ı •• •• 
mek ki çocuklara, hayvanlara a a 1 a9on ar on ro oru 
benzercesine hareket etmenin 1 l 
çirkin bir şey olduğunu öğret. 

IALlDE PİŞKİN Birlikte Bu Akşam: (Beyazıt Marmara ıınemasında) 

Vodvil 3 perde, Gişe ıründüz açıktır. Telefon: 23860 
A.vnr ~~~r· Vıırm akşam Kadıköy SO'REVVA'da oynanacaktır. 

mek, hareketlerine daha esthe. • •••••••,••••••1111!1••••-.••-•r 
tique ve ahlaki bir şekil verme- LJünyanın en büyük /ki Y ıldzzı 
leri lüzumu üzerinde ısrar etmek CHARLES BOYER ve İRENE DUNNE icap eder ... 

Dünyanın en büyük Aşk Süper Filminde 

Ü Y Ü K A K B ş (':on~ah! şa!ka~:.Tu:~ 
lktcşrin Cuma ve Cumarte:.ı 

günü teşhir edecekti:r,d 1 
Akres: Beyoğlu Yerli Mallar 

>Pazarı karşısı 
1 

(Fransızca Sözlü) 
Bu filmde CHARL~~ BOYER kendi konuşmaktadır. 

Pek Y akmda S U M ER Sinemasındr 

' 
ÇEMBERLIT AŞ 

Sinemasında : 
Bugün matinelerden itibaren 

İki Muazzam Film birden 

Montekarlo'nun 
MEÇHUL KADINI 

• DITA PARLO ve 

1 
ALBER PllEJAN 

turafındnn yaratılmıs Framızca 

j sözl!l Şaheser filmi 

lAş~~!~~~~~n~r ~~!n-
trlkalarla dolu muazzam film 1 

ıU ·' 
1 •• 
,. BUGUN •• 

t 
Matinelerden IUbaren 

SİNEMASINDA 
1940 - 41 Columblıı Film Şir

ketinin Fransızca sözlil 
M•'Vsimin en bllylik casus Filmi 

CASUS 

~~~,~----·----------------, Yalnız İstanbul deiil, bütün Türkiyeyi bir kahkaha kasırırası kaplaya-
cak bütün cihanın en ıen - en komik ve en gülünç filmi 

ZORLA TA YY ARECf 
Fransızca Sözlü 
Orijinal Nüshası 

M E L 
sözlü 

1 p E 

BU AKŞAM 
E .K Sinemasında 
NÜSHASI YARIN AKSAM 

K Sin emasında 
Ra akşam için numaralı biletler erkenden nttlmaktadır Tel: 40R"' 

__________________ , 

1 Mllyonlarıı mal olan bu emsalsiz. 1 KATHERİNE DE MİLLE 1 
ı' Şaheseri glirQnüz -- -,. Şetızadeba!iı: Tel: 21359 • , 

1 ~u! !un~rd~ it~ren • HABiL • KABI 
~larl< Gable • Marlon Oavlr 
Em alsız rev{}lü Süper Film 

2 • Et'i 
(Yıldızlar Diyarında) 

BUSTER GRABF'ln büyllk 
maceralar romanı 

3 - y Ki 
(Harp Havadisleri) 

Her hnfta tstonb 

ruRIÇ[ tarnfında ~1'\stC'r 
1\ me hakkı mOnh 

sıran 

:ı:ındıt 



4 

, ..................... ıım:ııaa-.R•----~ 
• E L i ş L E R 1 

TRiKO • KROŞE • FiLE • DANTEL 
Ev kadınlarının, genç kızların sabırsızlıkla 

beklediği 9 uncu sayısı 

BUGÜN ÇIKTI. 
Bu Sayıdaki İşler: Dokuz köşeli bir Örtü - 4 Şişle yuvarlak ma. 

sa örtüsü - Katerin Dö Medisi iğnesile: Yeni file örnekleri, Bir ŞÖ. 
mendötabl ve bir masa örtüsü, büyük salon pencere perdeleri - Çok 
zengin bir masa örtüsü - Filtire İşli Masa örtüsü - Plümöti işlen
miş, renkli bir Likör takrmı - Seccade ve yastıklar - .~işelyö ~şli ma
sa örtÜ!!Ü - Büfe üstü için iki ırüzel örtü - En son ornek bır yatak 
çarşafı kenarı - Ayrıca büyük bir örnekler paftası .... 

Fiatı 30 Kuruş 
Ankara Cad. No. 36 Türkiye Yayınevi _, 

iktısat Vekaleti 
:Müfettiş Muavinliği İmtihanı 

35 lira maa-slı İktısat Vekaleti Müfettiş Muavinliği için 17 Teşrinievvel 
1940 Perşembe günü müsabaka imtihanı açılacaktır. 

Aranılan şartlar ıunlardır: (A) Memurin Kanununun 4 llncU maddesinin 
A. B. C. V. ve Z. fıkralarmda yazılı evsafı haiz olmak, (B) Askerlik hizmeti
ni ifa etmiş olmak, (C) S'yasal Bilgiler Okulu, Hukuk ve İktısat Fakillteleri 
veyahut Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi mezunu veyahut ta bunlara müma
ail ve aynı derecedeki ecnebi mekteplerinin birinden mezun olmak, (Ç) 1/ 1/940 
tarihine göre 30 yaşından yukarı olmamak. (D) Veldi1etçe hakkında yapıla
cak tahkikattan müsbet netice almmı~ olmak, (E) yolculuk zahmetlerine mü
tehammil bulunmak. 

İmtihana talip olanlar 12 Teşrinievvel" 940 tarihine kadar İktısat Vekaleti 
Teftiş Heyeti Reisliğine istida ile müracaat edeceklerdir. 

İstidaya şu evrakın bağlanması lazımdır: (a) Nüfus hüviyet cüzdanı, (b) 
Hll tercümesi hülasası, (c) Askerlik vesikası, (ç) Mezuniyet şahadetname ve 
ya tasdiknamesi , (d) Sağlam bünyc:li ve yolculuğa dayanıklı olduğuna dair 
resmi tabip raporu. 

Aranılan evsafı haiz görülenler evvela tahriri ve müteakıben şifahi imti 
hana tabi tutulacaklardır. 

İmtihanlar taliplere bildirilecek olan günlerde Teftiş Heyeti Reisliğind• 
yapılacaktır. Tahriri imtihanda muvaffak olamıyanlar şifahi imtihana giremi 
yeceklerdir. 

İmtihan programı: (t) İktlsat (istihsal) , tedavül nakit ve itibar. inkisar 
n istihlak) (2) Maliye (vergi nazariyeleri ve vasıtalı vasıtasız vergilerle büt 
ce hakkında umumi malumat) (3) Ticaret usulü defteri (defatiri ticariye, bi· 
lançolar ve bunlar hakkında tatbiki malümat) (4) Ticari hesap (b:ısit ve mü 
rekkep faiz, iskonto faizli hesabı cariler) (5) Hendese (satıh ve hacim mesa 
haları) (6) Türkiyenin tabii ve iktısadi coğrafiyesi ve iktısadi tarihi hakkmd· 
ma!O.mat) (7) İdare hukuku. memurın muhakemat kanunu. ceza muh1keme
leri usulil kanununun tahkikat usullerine müteallik hükümlerile ceza kanunu 
nun memur suc;larma ait kISmı, medeni kanunun hakiki ve hükmi şahıslarla 
medeni haklardan istifade ve istimal ehliyetlerine müteallik hükümleri, T•ca 
ret Kanununun şirketlere ait hükümleri, Borçlar K anununun umumi hüküm 
Jeri hakkında malumat (8) Ecnebi lisanı (Fransızca, İngilizce, Almanca li -
•anından biri). . 

Üç senelik bir devreden sonra müfettişlik ehliyet imtihanını muvaffakı 
)'etle veren müfettiş muavini İktısat Vekileti Müfettişliğ'İne tayin olunur. 

(6215) (9294) 

Seyhan Vilayeti İskan MüdürlüğÜndcn : 
Ebadı Metre Mikabı 

4.00X0.08X0.12 
4.00X0.04X0.1Z 
4.00X0.02XO. 12 
4.00X0.012X0.1Z 
4.00X0.08X0.08 
4.00X0.04X0.08 
,ı..noxo.o4X0.28 

1687.500 
525.000 
440.250 

1860.000 
1897.500 
952.500 
137.250 

7500.000 
! - Saimbeylinin Çötten ormanından 11538.400 metre mik1bı ırayri ma

tn!Uden % 35 zayiat ile ebat ve miktarı yukarda yazılı kerestenin kati blc;il · 
mesi, Kayseri istasyonuna sevki, istasyonda istifi ve vaıronlara tahmili 1 
Teşrinievvel 940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş 
olup ihalesi Teşrinievvel 16 Çarşamba günü saat 14 de Seyhan İskan Müdür· 
Jüiil binasında ihale kom;syonunda yapılacaktır. 

2 - Bu suretle alınacak olan kerestenin beher metre mikabınm muham
men kıymeti 28 lira 35 kuruş ve tamamının kıymeti de 212625 liradır. 

3 - İstekiler muvakkat teminat tutarı miktarı olan 11881 lira 25 kuruşu 
ihaleden evvel mal sandığına yatırmış olmaları lazımdır. 

4 - Daha fazla tafsilat almak ve bu işe ait şartname ve mukavelenin ör
neklerini ve aaireyi görmek üzere Kayseri, Sivas, Diyarbakır, İstanbul, tz. 
mir, Konya, Niide, İçel İskan Müdürlüklerine, Gaziantep, Maraş ve Hata> 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerine müracaat edilmesi. (9300) 

~:e~ YENi KOLEJN::n, 
İLK - ORTA - LİSE Taksimde Sıraserviler 861 
Müdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kıru 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖÔ RETİM!NE ehemmiyet 
<1ermek. talebesinin sıhhat ve inzıbatı ile yakından aJiı. .. .:ı .... ,.ı-~ı.ttr 

• - TELEFON: 41159 = : m•mmlil•lm 

I Q :tttt; t · i Milffirt:I: ftt fffl f!tlfl İ tfffl ffll 
7 /X/940 tarihinde 2 m/m tik 1500 Kg. ambalaj teline talip zuhur etme

diiinden eksiltmesi ıteraiti sabıka dairesinde .. o~ gün temdit edilmiştir. 
II - Eksiltmenin ı 7 / X / 940 Perşembe g_unu saat 15 30 da Kabata$ta Le

nzım ve Mübayaat Şubesindeki alım komısyonunda yapılacağı ilan olu-

TAN 

Kansızlar için 
,, 

Pek Mü~emmE!\ 
Beyoğlun:•a:-Bü-yük•. ~'!•~A R L O N 

9 - 10 - 940 

Saatlerinin 
Gayet Zengin 

En kansız düşmüş hastaların az ~a~~n 
zarlında iktisabı kuvvet etmelerı ıçı~ 
her yemekden sonra bir Likör kadchı 
QUlNlUM LABARRAQUE _ alma!.an 
kafidir. En muannit sıtma nobetlerıne 
karşı dahi gayet mÜC!!Sirdir. 1.ayıf has~ 
talıkdan sonra kuvvetsiz, fazla çalışmaı 
dan yorgun düşenlerin ve pclt çabuk: 
neşvünema bulmuş gençlerin, uıhmctlc 
inkişaf eden genç kızların Lohusalıkdan1 
kalkan kadınların, ihtiyarlar,. ve ~~n!!ız4 

ların dahı tcsırı mu· 
cerrl"p ve Pariı Tıp 
akademisi tarafından 
kabı.ıL~9ilen . . . -
uınıu 

ahattı • 
Şarabını içmelidirler. 

Deposu: G~lıta, 
Gümruk !Ok. No. 36 

Her EcuDcde aatılır, 

=-~ı 
MİLLİ PiY ANGO 

29 I L K T E Ş R i N 1940 
Cümhuriyet Piyan9osu 

ikramiyeleri Hem Büyük 
Hem Çe~~ Hem Fa~a~~ 

ikramiye ikramiye miktarı ikramiye tu'"rı 
Adedi Lira 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 YEK-ON 492.000 

Bu Plan zengindir, 60.000 Liralık bir büyük İkramiye vardır. Ay
rıca 20.000 Liralık İkinci büyük İkramiye vardır. Eier taliiniz bun
lara erişemezse yine mütessir olmayın. Çünkü 2 tane de 10 ar b~n 
liralık İkramiyeleri kazanabilirsiniz? Bu çekilişte dört tane 5.000 Lı. 
ralık İkramiye 80 tane bin liralık, 80 tane 500 Liralık İkramiyeler 
vardır. Planı İyice tetk;k ederseniz daha küçük İkramiyelerdeki te· 
'levvüü açıkça görürsünüz. 

İkramiyeler mikdarı hem büyük hem çeşitlidir. Hele orta İkrami
yeler kuvvetlidir, fazladır. Bu fevkalade Piyangonun biletleri 8 Bi. 
rintiteşrinden itibaren satışa çıkarılmıştır. Bu Piyangoda mevcut 
rno bin biletten 84616 tanesi yani 2ı.1 mutlaka İkramiye ıtazartacaktır. 
Bu Tertipte tam bilet 2 Lira, Yarım bilet 1 Liradır. Unutmayınız k 
tam biletler İkramiyenin tamamını yarrm biletler yarısını alır. 

On tam biletli ve on yarım biletli karnelerle mutlaka amortilerin 
amammı veya yarısını ve belki de Büyük İkramiyeyi kazanmak su

retiyle taliinizi tecrübe imkanına maliksiniz. 

BAK.ER : 
Mağaza lan 1 

i l PIRLANTALl ve ELMASLI çeşitleri ıelmişti.r. 
SON YENI MODELLER ÇOK ZARIFTIR. 

Mevsim münasebetile bütür. 
dairelerini zengin çeşitlerle 
süslemiştir. Sayın müşte. 
rilerinin ziyaretlerini bek
ler. 

Erkek, Kadın ve Çocuklara 
Trençkot, Koverkot, Loden 
ve S. den 

1 
Fiyattan fevka11de uygundur. Bir defa görmeniz menfaatini% 

z. SAAT 1\1 AN 
İstanbul, Sultanhamam. Camcıbaşı han, ARLON de 
SATIŞ YERLERİ: İstanbul, Bahçekapı Üç Kardeşler Saat 

rethanesi Ankarada: Anafartalar Caddesi No. 25 A. Güngend. lı 
Rakılar Cadd. 225. U. Fevzi KASLI. 

P ARDES'ÜLER • 
MUŞAMBALAR 

Erkek ve Çocuklar için 

KOSTU1\1LER 

Kadın ve genç kızlar için 
MUŞAMBALAR, MANTO. 

LAR ve ROBLARIN 
En son modelleri 

1 

Ismar.lpma Kostüm. Pardesü 
ve paltoluk 

EN ALA CİNS KUMAŞLAR 

Rob, Tayör ve Mantoluk 

YÜNLÜ KUl\tAŞLAR 
İPEKLİLER -

PAMUKLULAR 

En son moda modellerde 

KADIN ŞAPKALARI 

Perdelik ve tefrişat i:;in 
TÜLLER ve KUMAŞLARIN 
en son ve en zengin çeşitleri 

Kadınlar ıçın 

ÇANTALAR ve 
SAHTiYAN MAMULATI 

1 
Kadın, erkek ve çocuklar içi n 

TRIKOTAJ'ın 

j , Zengin ve müntehap (..eşitler 

~~ ................ . 

ŞARK DER 
TÜRK ANONİM 
ŞİRKETİNDEN : 

• 
1 

an 
tti-
ika 
kı-
bul 
ti) 
im 
ve 

eni 
lişe 
un. 
le-
rar 
isse 
tle 
en 
eki 
Öp-

'----------------------11111 Bahkesir Valiliğinden : 

r 
1 - Balıkesir - Edremit yolunun 56 + 350 - 80 + 400 llncn 

eleri arasında yapılacak 32 adet menfez inşaatı talip çıkmadığmda 
apalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. k 

.. 2 - Keşif bedeli "33803,, lira "98,, kuruş ve muvakkat t 
2535,, lira "30,, kuruştur . 

ğ 

n 
t 
c 
e 
t 

3 - Bilümum evrak Nafıada görülebilir. 
4 - Eksiltme 22 Birinciteşrin 940 Salı günil ıaat 16 da billdbn 

mda daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını Balıkesir hnıusi muhase 

esine yatırdıklarına dair makbuz veya bu miktar ıayaru kabul baıı 
ubu ile ihale tarihinden sekiz gün evvel vi!Ayete müracaatla Nafıa 
aklan ehliyet vesikasile Ticaret Odası vesikasını teklif mektubunu 
den zarfa koyarak me7.kiir zarfları 2490 sayılı kanun hükümleri da 
anzim ve i=a etmiş olarak saat "15,, e kadar Daimi Encilmene v 
ostad:ı vuku bulacak getikmelerjn kabul edilmiyeceği illin olunur. p 

Zonguldak Belediye Reisliğinden : 
Yetmiş beş lira aylık ücretli Fen kitipliii boştur. Bu gibi işlerd 

memur evsafını haiz olanlarm evrakı müsbite ve istidalariyle 
2 S/10/ 940 tarihine kadar müracaatları. (9567) 

Konya Valiliğinden : 
Ilgın, Argrthan yolundaki 15040 lira ke,U bedeni taı ihzarına aft 

me 24 / 10/ 940 Perşembe günü saat 15 de Viliyet Daimi Encümeni 
azarhk suretile istekfüıine ihale edilecektir. ı> 

Taliplerin 1128 liralık muvakkat teminat makbuzu ve ehliyet " 
i le müracaatları ilftn olunur. (9595) 

Gü. l\lh. Gn. K. İst. Levazım A. Satınalına 
Komisyon 

18 1 . Teş 940 tarihinde almacağı 2 1.Teş 940 da ilan edilen 
san yemeni alınmıyacaktır. Alakadarlarca bilgi için ilan olunur. 

Adli Tıp İşleri Umum Müdürlüğünden : 
Açık eksiltmesi 7 Birinciteşrin 940 tarihinde yapılacağı evvelce it 

miş olan 50-SS ton Türk antrasiti için müracaat olmadığından açık e 
ilanda gösterilen muhammen bedel ile ve aynı vasıf ve şartlar dahiliıt 
on ırün uzatilmıştır. İsteklilerin 18 Birintiteşrin 940 Cuma günü saat 
190 lira 57 kuruş teminatlarile birlikte Adli Tıp İşleri Umum Müdürl 
Satınalma Komisyonuna müracaatları tekrar ilan olunur. (9596) 

Karacabey Harası l\lüdürlüğünden : 
Yetiştiricilere bir yardım olmak üzere müessesemiz sun'i tohum1• 

boratuvarında gebelik teşhisleri yapılacaktır. 
Yetiştiricilerin gebeliklerini teşhis ettirmek istedikleri kısrakla 

rarlarmı aşağıdaki şartlar dairesinde Haraya göndermeleri: 

12.3-1940 tarihinde toplan 
heyeti umumiye tarafından i 
haz olunarak Yüksek Tasd 
iktiran eden ve tesçil ve ilan 
lınan karar mucibince (İstan 
Kasapları Türk Anonim Şirke 
unvanı (Şark Deri Türk Anon 
Şirketi) ne tahvil edilmiş 
mevcut hisse senetlerinin y 
unvanı şirketi ihtiva eden k 
ile damgalanmasına ve eski 
v&nı şirketi ihtiva eden ibare 
rin iptaline meclisi idarece ka 
verilmş olmakla şrketimiz h 
senedatı hamillerinin bu sure 
yeni unvanı şirketi ihtiva ed 
klişe basılmak üzere ellerind 
hisse senetlerile Sirkecide K 
rülü handaki şirket merkez 
müracaatları rica olunur. 

ine 1 - Gebel:k teşhisi için gönderilecek idrarın kısrağın ıon sıfad 
den YÜZ gün sonra alınmış 'olması, 

Kayıp: 936 oencalnde Vefa llıulnden 
tım orta lcıaıın bitirme diplomamı ka 
ıiın. Yer.laini ç•karacaiımdan esklıinln 
ml kalııu.mııtır. Hayri Oıçandarb 

aldı· 

,.bet· 
bük-

2 - İdrar şişesi iyice kapanmalı ve güzelce anbaliJ yapılmalıdır· 
3 - Kısrak sahibinin açık adresi ve kısrağın son sıfad tarihi 

ve tahlil ücreti olan BİR Liranın şişe ile birlikte gönderilmesi lazımdır· 
Cümhuriyet Piyangosunda bir yenilik olmak il%ere 48 adet 250 

şer Liralık teselli mükafatı ihdas edilmiştir. 29 Birinciteşrinde An_
karada çekilecek olan bu zengin ve fevkalade Piyangontı~ . husus•. 
., .. tJerini i:ı:ah eden 8 Sahifelik Broııürleri Bayilerdl'!n iııt<'V'nı:ı: . .• ., , ____ . ___ , 
Bursa Belediye Riyasetinden: 1 İSTANBUL: 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 
Umum MüdürlüğiiJ1 

Yüksek Ziraat Tahsili Y aptırdacCI~ 
-TALEBELER· 

1 - Belediyemiz Elektrik işletmesi için 1200 KV. A takatinde yağ ban. İngllizce veya Almanca lisa-
yolu 5600/390 voltluk 1 adet trans formatör sif İstanbul kapalı zarf usulil" nına gayet iyi vAkıf ve Daktilo 
alınmak üzere eksiltmeye konulmu$tur. bilen Lise, Kollej veya muadili 

2 - Alınacak motörün muhammen bedeli 7000 lira olup muvakkat te. mektep mezunu bir bayan me-
minatı 525 liradır. mur alınRcaktır. Taliplerin 15. 

3 - İhalesi 14.10.940 Pazartesi günü saat 16 da Belediye Encümenind~ Teşrinievvel. 1940 da açılacak 
yapılacaktır. . . . . müsabaka imtihanına girmek ü. 

4 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiynlerın ıha~e _ta~~~~nt zere evrakı mOsbitelerile 12/10/ 
kadar her iş günü ve saatlerinde Belediye Elektrik İşletme Mudu:lugum 940 tarihine kadar dördüncil 
müracaatları ve isteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklıf mek. Vakıf hanında Kambiyo müdür-
tuplarmı Belediye Riyasetine vermeleri lüzumu ilan olunur. "9504,, _ı 

... lüğüne müracaat etmeleri. ~ 

Müesse!lemi:ı: tarafından Avrupa, Amerikada ve memleketimizde 
ziraat tahsili yaptırılmak üzere aşağıdaki şerait dairesinde talebelef 
nacaktır. 

Talip olanların en geç 1.11.1940 tarihine kadar Ankarada ıirket 
müdürlüğüne mektupla müracaat etmeleri ilan olunur. 

1 - İstenilen vesaik: 
a - Kendi el yazılarile tercümeihal varakası, 
b - Her dersten aldığı notları gösteren musaddak lise olgunluk (; 
c - Nüfus tezkeresi sureti, 
d - Sıhhat raporu, 
e - Askerlik vaziyetleri. 

nur. "9641,, * 'b~ 'd . . C'b l" -:-- ,: __ 
1 _ Keşif, Şartname ve planı mucı ~nce ı aremızın ı a ı Fabrıkasmda ı ı • • 

;,aptıracağı transformatör binası açık eksıltmeye konmuştur. ŞiRKETi HA YRİYEDEN: MAHDUT MESULİYETLİ 

1 - Biri büst ve diğeri de boy olmak üzere ikişer krta 9 X 12 lik fol 
2 - Talip olanların yaşı 24 den fazla olmıyacaktır. l 
3 - En iyi lise olgunluk derecesi olanlar arasından intihap edile'' 

2 - Keşif bedeli 9995.38 lira muvakkat teminatı 749.65 liradır. 
3 - Eksiltme 16/X/940 Çarşamba günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve 

Milbayaat Şubesindeki alnn komisyonunda yapılacaktır. Ramazan gece seferlerine mahsus tarife 10/10/ 940 Per. 
4 - Şartname sözil g~çen Levazım Şubesi veznesinden 50 kurup alına- şembe akşamından itibaren tatbik olunacaktır. Tarifeler Vapur 

Beykoz Deri ve Kundura fabri. 

kası Memurlar ve İşçiler İstihlak 
Kooperatifinden: 

bilir. ve iskelelere talik olunmuştur. 
5 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan. gün ~e sa.at~e % 7,5 güvenme '9 ••••••••••••••••••••••••••••'- , Hissedarlarımız için 4.11.1940 da 

parası prtnamesinin "F,. fıkrasında yazılı vesıkalarıle bırlıkte mcı:kO.r ko- -- ------ 'ı Beykoz'da teslimata başlamak üzere 

misyona mllracaatlarL ''9322,. Zonguldak Amele Birlininden : yüzde ellisi Meşe ve yüzde ellisi Gür-
"':1 • 1 ııenle Kocayemlş karışık ceman 2000-

İ Z A il A T L 1 •••••••r Kapalı Zarfla Eksiltme ilanı 2500 çeki odun mübayaa edilecektir. 
1 - Eksiltmeye konulan iş Zonguldakta amele birlii"i hastah:tne yamn~a 1 Taliplerin 18.10,940 akşamına kadar 

Damga Kanunu Rehberi 1 su ve elektrik, çamaşırlık ve matbah ve sıhhi tesiııatı havi ''betonarme_ d.e~~- rnüracaaUarı 
· ri malzemesi birli'lı:çe verilmek şartiyle., çamaşırhane ve matbah ve polıkılinık · 

alması Her müessesenin pul muamelAtmı garanti etmek için satın 
lbım gelen kıymetli bir eserdir. Fiyatı: Bir liradır. 

M 
••••• Satış Yeri: Ankara Caddesi İnkılap Kitabevi •••••-1111' 

Yüksek Öğretmen Okulunda Yabancı Dil 
Şubesi Açılmıştır. 

Raoul şartlan hakkında evvelce dafıtılan matbu izahnamede zikredilen ııu
belerden başka okulda bir yabancı dit şubesi açılmıştır. Liselere yabıncı dil öğ
retmeni yetiıttirecek olan bu ,nbeye girmek için olgunluğu elde etmi' bulun
mak ve kabul imtihanında muvaffak olmak şarttır. Tahsil dört sene sürer ve 
Edebiyat Fakültesinin tedris lisansı ile neticelenir. Bu sene Fransızca ve lngi. 
lizce için talebe alınacaktır. Daha fazla malumat istiyenlerin okula milracaat 
etmeleri lhımdır. "0401,. 

r - "\I 
EmlCikiş'in Takvimi 
Ramazan: 7 Çarşamba 
İftar 17,39 - İmsak 4,27 

EMLAKlŞ. alıcı ve satıc~ 
en büyük rehberıdir. 

GataıasaraY Lisesi karşısı No. 
184• T<'lefon · 4901 o 

&E&l 

_______ , 
Kirahk Bürolar 

Galatada. Voyvoda caddesinde 
(Bankalar Caddesi) yeniden ta
dll ve tamir olunnn ve her bir 
konforu havi ADALET hanında 
kat hallndc veya ayn ayrı yazı
haneler kiralıktır. <Oda bası A. 

- !iye mllracaat.) 

&_ 

inşaatıdır. ---------------
2 - Keşif bedeli 23257 lira 14 kuruştur. 
3 - İlk teminat 1744 lira 28 kuruştur. 
4 - Eksiltme müddeti 3.10.940 tarihinden itibaren on beş gündür. 
5 - Eksiltme 18.10.940 Cuma günü saat 16 da Zonguldakta amele bınıği 

salonunda birlik fal!l heyeti tarafından yapdacaktır. . . •v 

6 - Talipler eksiltme şartnamesini mukavele projesi ve bu ışe aıt dıırer 
bütün evrakı 3 lira bedel mukabilinde Zonguldakta amele birliğinden teda-
rik edebilirler. "9563,. 

KIRALIK ÇiFTLiK ve SATILIK TAŞLAR 
1 - Yalnız Servide Merhum Dr. Giridli Mustafa Beyin Çiftliği kiralıktır 

Mevcut hayvanlar, alatı ziraiye ve miktan kiri tohumlu'k beraber devrolu 
nabileceği gibi hayvanların taliplerine ayrıca satılması da kabil olacaktır. 

2 - Aynı mahalde mevcut ocaklardan çıkarılmış taşlar da satılıktır. Ta 
lip olanlarm 81260 Telefon numarasına müracaatları. 

MÜSABAKA TEMDiDi 

_. PROF. Dr 4 ... 

KEMAL CENAP 
.ıuayenehanesinJ ve İkametga 
ıını, Taksim Doğu Palas Ap 
Stadyum karşısı) nakletmiş 

· ir Ttı. : 43963, Birinci Te~rin 
Jen itibaren h:-ı~ta kabul eder 

:.ııiııiıiill .. •••. ,.,. 

JI• Dr. Horhoruni !R 1\ 
Zonguldak Valiliğinden : 1 füıstalarını akşama kadar Slr- ı 
30 Eylul 940 da sona eren Zonguldak Abidesine ait müsabaka iki ay keclde Viyana oteli yanındaki 

müddetle uzatılmıştır. Maketler evvelce ilan edilen şartlar dahilinde Teşri. muayenehanesinde tedavi eder. 
nisani cayes;nde İstanbulda Gtizel Sanatlar Akademisine teslim edilmi• bu Telefon : 24ı3ı 
lunmalıdır. "9614,. v • l' •••••••I --· ww 

taliplere, çiftliklerimizde bir sene ameli tatbikat yaptırıldıktan sonra, 
recekleri kabiliyet ve umumi vasıflara göre Avrupa veya Amerikaya 
rilecek veya Ankarada Yiıksek Ziraat Enstitüsunde tahsil ettirilecek 
tefrik edilecektir. 

4 - Çiftliklerdeki bir sene ameli tatbikat milddeti zarfında staJİ 
TL. "Elli,. lira aylık ücret verilecek ve ayrıca ia§e ve ibateleri teıniO 
tektir. {9562) 

- OKTOR ARANIYOR r Cerrahide çalışmış bir Türk Doktor Asistana ihtiyaç vardır. )> 

•denler. Nişantaııında Şişli Sıhhat Yurduna müracaat etmeleri. 

'mm-.ı ........ ._ ........ ._ ... ~ 
,,..A ........ mam:a ........ ~ 

BE R L i TZ 1, SRO 
294 İstlklAI Caddesi 

AKŞAM LİSAN 

KURLARI 
Fransızca - İngilizce 

Almanca 
ı-tııftada 3 ders. ayda 4 lira 

t-PEBAŞINO.ı> DRAM KISMINDA 

Bu akşam saat 20.30 da 
O T E L L O 

letlklAı caddeılnd~ Komedi Kısmında 
Bu akşam saat 20.30 da 
YALI UŞAGI 

Her tarafa otobüs lşllyecektir 

• ı S Jlirindteorln Salı ı:ano akpmı Şehir ti· 
yaırosu konıedı kıımında beateklr Muhliı 

Sabahattiııin iki bOyQlc eaeri 
1 - Kenm · Aalı. bO)'Uk şark maulı 

2 - Efenin Aıkı. mllll operet 4 perde 

sww 

·rayyare 
Otomobll 
Knmyo• 
Motöı 

V f' 

"lilO.m ı 

fabrl:
rnııkln:ıcı 

İsviçrı> 
rnıı muta~ 

E R O flulr.la•.l<.:rını M:ullıı 
Deposu. Galata Kt-r:ı1':ö3 ~ 
han: kar~ısınd:ı C4 No. :s:ıHA,. 
TAŞCIOGLU ve ORTAt<l.ı' 
P K 1039. Tclrır;ıf TA!: 

---··--~· ıı1 
S.hlp H Ncırl,.at MOdlirOı ltmıP 

Gareredllk n Neırlyat T.ı..s •• TAi~ ~ 


