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5 KURUŞ 

Sehrimizdel<i Vekiller 

Milli ef, Dahiliye 
Vekilini Kabul Etti 
-

ı l H R AÇ 
,HAREKETi 
r ~rifesinde 

J il. Zekeriya SERTEL 

B lr aydanberl lngfliz ad~la. 
rına Alınan hava kuvvet

rı tarafından yapılan hücumlar 
ım~i~ündenberi fevkalA.. 
1 ~detlennıiş ve Berlinin riva. 
:~: göre, son safhasına gir
"17""""· Cuınnrtesi akşamı Lon. 
~ya Yapılan ve on saat süren 
ıva hücuınu bu son safhanın 
~~~gıcı olarak tavsif edil. 

ır. 

~~akika cuma giinündenberl 
·!'~ ~a~yo ve matbuatının ağzı 
~<ııni§tir. Almanlar artık kati 
arruı saatinin çalmak üzere 
alunduğunu söylüyor, ve lngi
: adalarını istiliı.n.ın bu ay için. 
1 ~acağını iddia ediyor. r. 

el:: kt artık katt taarr-..ızun 
~esinde bulunuyoruz. Bu ay 
lıı e Alınanya harbi bitirmek 
ı8llı:: gayretini sarfedecek. 
hı de Alman taarruz pli. 

suya dijşümıek için son mu. 
ıveınet kudretini kullanacak.. r. 
~ ~e ne Dd tarafrn. kldla
~i har ar§llaştırmak, ve önümür.. 
l ce talar veya günler zarfın.. 
tıbereyan edecek büyük dramın 
i - t!!ı h.ak.ınr;da bazı tahminler 
~~ ek Yerinde olur. 
B· rnnnlann iddiası şudur: 
ri ıln a~danberl Alınan tayyare. 
:rki gilizlerlıı cenup, cenubu 
dö ve _cenubu garbi limanları. 

vrnuşler, deniz üslerini talı. 
~İtrni§ler, İngilterenin bu l.i. 
ıün ar vasıtasile hariçle olan 
izd asebrıerini kesmişlerdir. Bu 
rtuğ!1 ngiltere, hariçten ge. 
ve ~ harn madde, gıda madde. 

un k nlrp malzemesinden mıh. 
Aın! nııştır. 
uı her n _!lava kuvvetleri tarafın
ıtuldu:;ın bombardımana tabi 
:uz d arı için bu limanlar İn. 
ıllanıl~nannıası tarafından da 
Zaten kaı· ~ale gelmiştir. 
tili la gHız donanması bir 
\d pk nına mani olabilecek 
~n UVVetıt değildir. Çünkü 

fer k~ bugün birçok vazi.. 
"1izde ka dadır. Bir kısmı Ak
~ bir ~anıp kalmıjtır. Bir 
giliz !-Stilft baskınıiıa karşı 
l.zif est ~ılleri boyunca karakol 
i.file h~?rtnektedir. pir kısmı 
maye et11de vapur aeferlerıni 
giliı d rnektec1ır. Bu yüzden 
ıtün k onazunası toplu bir halde 
ıziyette U~et~ sarf edebilecek 
Bir a eğildır. 
n İn ~~ ~ava bombardıman. 
il~ ~cnn birçok tayyare 
ryyare' f rare karargihları.n.ı, 
işt' lna . rikalarını tahrip et. 

ır. gıltere en tecrüb li · llanıu k e p~ 
rlü müd:fbetrniştir. Ve her 
en Alın 8h vasıtalarına rağ. 
:mdra u:O . ava kuvvetlerinin 
hri bonıe~ınde on saat uçarak 
eni olama ardınıan etmelerine 

·1· h rnışlatdır Demek ki ICI ız ava ku · . • 
ıştır. VVctierı zayıfla. 
Şimdi bu h 
i ük . anrtık devresini 
Y ve şıddetli h -
kip edecektt" ucumlar r. Bu h -
r hergün biraz daha . ucum. 
!decek, ve nihayet f!ıd.d.et kes. 
rını bir cehenneıne gıl~z ada. 
r Bu son safhad Çevırecek-
, l an sonra İn . 

• · rnparatorluğuna son d b ~ 
ırmak saati çalacaktır. ar eyı 

** . 1 ngilizlerin muk;bU iddialan 
. da şunlardır.:. f. . .. 

Biz çok f : etk?r görecekirıL 
• (So ~a:.2, Sü: 1) 

•• 
F. Oztrak, Yurt 
Seyahatinden 

Memnun Döndü 
Dahiliye, 

Sıhhiye 

Hariciye, 
Vekilleri 

Maliye, Maarif ve 
Ankaraya Gittiler 

Bir müddettenberl yurt içinde 
bir tetkik seyahati yapmakta o
lan Dahiliye Vekili Faik Öztrak, 
dün sabah saat 11,55 te Mudan. 
yadan şehrimize gelmiştir. Dahi.. 
tiye Vekili, doğruca Floryaya 
gitmiş ve Savarona yatına geçe. 
rek Cümhur Reisimiz İsmet İnö. 
nüne mülaki olmuştur. Bu esna. 
da Hariciye Vekili Şükrü Saraç. 
oğlu da Savarona yatında bulu.. 
nuyordu. 

Hariclye ve Dahiliye Vekilleri, 
akşama doğru Milli Şefe veda 
ederek yattan ayrılmışlar ve oto. 
mot-ille şehre dönmüşlerdir. 

Hariciye Vekili Şükrü Sa
rnçoğlu, dün akşam 19 da kalknn 
Anadolu ekspresinin arkasına 
bağlanan hususi bir vagonla An. 
karaya hareket etmiştir. Maliye 
Vekili Fuat Ağralı da aynı tren. 
deki hususi vagonuna Pendikten 
binmistir. Dahiliye. Mıuırit,. ve.
Sıhhiye Vek1lleri, saat 19,30 da 
kalkan bir trenle Ankaraya git- ı 

(Sonu. Sa; Z Sil; %) 

Yugoslavyada 
NÜMAYiŞLER 

Tezahüratçılar, Hayat 
Pahalılığına Karşı 

Protestoda Bulundu 

Gazetemize bey•natta bulunan 
Faik Öztrak 

Mısıra Yeni 
Kıtaat Geldi 

Malta Bir Hava 
Hücumuna Uğradı, 

5 Kişi Yaralandı 
Belgrat, 9 (A.A.) - Resmi Kahire, 9 (A.A.) - Bugün 

malümata nazaran, bir komünist neşrolunan resmi tebliğlere gö. 
amele ve üniversiteli grupu Koj- re, 1skenderiyede bir saat süren 
doutniak Kral sarayı civannda alarm . işareti verilmiş, hi_çbir 
hükumet aleyhine tezahüratta bu bomba infilak etmemiştir. !tal. 
lunmaya teşebbüs etmiştir. Polis yan tayyareleri Portsudana taar
kuvve~leri tüfek ateşile karşılan. ruz etmişler, fakat hiçliir hasar 
mı§. bır subay ve 4 neler yara..! verememişlerdir. Mısır • Libya 
~mı~, bir tezahüratçı öl~ü~, Ü- hududunda Mersamatruh bom. 
Ç~ de yarala~ı~t~. Sükun~t bardıman edilmiştir.Zayiat azdır. 
suratle iade edılmıştır. Tezahu. İngiliz tayyareleri Habeşistana 
ratçılar hayat pahalılığına karşı girmişler ve Gora'ya kadar iler. 
protestoda bulunmuşlardır. liyerek mühim bir yerli kıtaya 

TRANSİLVANYADA 
Budapeşte, ·9 (A.A.) - Macar 

Genel Kurmayının tebliğine göre 
Transilvanyanın işgali muayyen 
program dairesinde devam et. 
mektedir. · 

hücum etmişlerdir. 
MALTA'YA KÜCUM 

BQyflk bir düşman bava teşekkntü 
diln Malta fizerine bir akm yapmıştır 
Binalarda bazı hasarat ika eden bom. 
balar atılmıştır. Pamuk hurdalan bu-

(Sonu, Sa: Z. Sü: 2> 

Fazla Un Saklıyarak 
Buhrana Sebebiyet 
Verenler Aranıyor 

Nazmi To~çuoğlu 

Şehrimize yevmiye 100 ton 
fazla buğday verilmeğe başlan. 
ması üzerine, bazı semtlerde lıis
sedilen ekmek buhranı tamam'lle 
zail olmuştur. Ancak, alakadar. 
lar, un saklıyarak, bu vaziyeti 
ihda.:ı edenleri tesbit etmekle 
meşguldürler. Diğer şehirlere 
nisbetle İstanbula verilen bu~
daylar 30 para daha ucuz oldb. 
ğu için, bir kısım kırmacılarla 
fınncılann buğdayları civar vi
layetlere göndererek sattklan 
hakkında ihbarlar yapılmıştır. 
Bu cihet te tetkik edilmektedir. 
Van1acak neticeye göre, icap e
derse müsebbipleri hakkında 
adJi takibata ~cçilecektir . 

Son 20 gün içinde muhtelif fırınlar
dan 156 un nümunesl almmJf, tahlil 

(Sonu, Sa: 2, SU: 3) 
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ROMANYADA 
Kararnameler 
NEŞREDiLDi 

Bütün Eski Nazırf arm 

Emlaki ve Serveti 

Kontrol Edilecek 

Carol, Lugano·da 

Romanyanm Bütün 

Büyük Elçilikleri Orta 

Elçiliğe Çevrildi 
Bükreş, 9 (A.A.) - General 

Antonescu, yeni mühim tedbirler 
almıştır. Bunların biri son on se. 
ne zarfında başvekillik, nazırlık, 
müsteşarlık ve nezaret umumi 
katipliği makamlarında bulun
muş olan zevatın tasarrufunda 
bulunan emval ve emlakin ve 
servetin kontroliine müteallik 
bulunmaktadır. 

Diğer bir tedbir de Romanya 
milli bankasının son beş sene 
zarfındaki ecnebi dö\.izi istima. 
linin son 10 sene içinde teslfha. 
ta tahsis edilmiş rnebn1iğin ne su. 
retle kullanılmış olduğunun, ni. 
hayet her nezareıın tahsisatı 
mesturesinin son be sene zar. 
fındaki sarfı suretinin kontrolüne 
müteallik bulunmaktadır. 

General Antoneacu, son aC!fl:ı: aene 
rarfında rüyet edllmlı olan siyasi d.a
valar.rn tetkiki için bir komisyon tcı· 
kil etmiştir. Bundan maksat bu dava. 
lan yeniden gözden geçi~ek ve bu 
gibi davalara iı;tirak ctmlf olan hakim 
len hakkında icap eden cezalan tertip 
etmektir. 

General Antonescunnn n~rettiği bir 
kararname de sabık Krala aittir. Bu 
kararnameye gore dofnıdan do~YI 
veya dolayısite e&'ki Kral İkinci Karola 
ait olan biltiln llksiyon hı natna ve. 
ya llnı ' ne ~ .. harrcr o ;> m ş.ıariltı
lleyhin malı olan bfitOn esham ve ob
tirasyonlar kimin ellridt olursa olsu11 
bloke olac-aklar ve oyle kalacaklardır 
Biıtün bu eshamm bugünden itibaren 
beş cün zarfında Bükreş mahkemesi. 
ne tevdi edilmesi icap eder. Diğer bir 
kararname, aksiyonlnrmdan bir kısmı 
eski Krala ait olan müesseselerin han
gileri oldufunu c6stennektedir. 

Romanyanm bütün Biıyük Elçilikle 
ri, Orta Elçililr:leri çevrilmiştir. 

B6kreş, 9 (A.A.) - Polis, bOtlln 
Blikreş banftatannı işgal etmiştir. 

CAROL LUGANO'DA 
Lugano, 9 (A.A..) - Havas: Sabık 

Romanya Kralı on vagondan mfirek
(Sonu. Sa: 2, Sü: 4) 

BULGARISTANDA 
Mihver Devletleri 

Lehine Tezahürat 
Sotya 9 (A.A.) - Cenubi Dobru· 

canın Bulgaristana dönmesi dolayısf. 
le Sofya katedralinde muazzam bir 
ruhrınt Ayin yapılmıı;ur. Kral ailesi, 
hükfunet erkAnı ve Alman ve İtalyan 
F.lçllcri Ayinde hazır bulunmuştur. 
Çok heyecanlı görünen , Kral Boris, 
Ayinden sonra mihver devletleri EL 
çllerile uzun ve samimi bir görü§me 
yapmıştır. Halk, Kralı coşkun teza
hD.raila alkq;lamıştır. İtalyan ve Al
mıın Elçileri de sokakta uzun nlkış
lıırla karşılanmışlardır. 

* Adliye Nazın., umumi at flAn edl-
leceğinl blldirmiştir. 

Almanlara Cevap 

İngilizler, Hücumlara 
Sonuna Kadar Devam 
Edeceğiz, Diyorlar 
Londra. 9 (A.A.) - D. N. B, İnci· 

giliz ban kuvvetleri Almanya iiıerinc 
taarruzlarına nihayet verinciye kadar. 
Alman tayyarelerinin Londra fizerine 
milyonlarca ton bomba atmaia devam 
eyliyeceklerini bildiriyor: 

Sallhiyettar İngilis mahfillerinde 
beyan edildiğine göre, lngilis hava 
kuvvetleri, buna ra~en, Alman harp 
mekanizmasını kendi 1!.Çtığı harbe de
Vtm edemiyecek nziyete gelinciye 
'kadar, Almanyada askeri hedefleıe ta
arruılanna devam eyliyccelderdir 

AMERİKALI· TAYYARE. 
CİLER 

NeTYorlı:, 9 (A.A.) - Ncvyof1t 
Times'c göre, Amerika bQkametinın 
tayyare zabitlerine lngilteredc hizmet 
etmelerine müsaade etmesi 'l1UhterneJ 
dir. Daha şimdiden bir çok tccı ubel; 
Amerika tayyarecileri Kanadada aö
nüllü yazılıyorlar. Amerika muhrlpl,.
rinin ilk devir muamelesi bu sabah Yô'· 
pılmlf, İngiliz bahriyelileri Amerikan 
destroyerlerini testim almıolarchr. 

U~u§ halinde bulunan bir bombardıman tayyaresinden alınan bu resimde, bomballlll Wefe 
nasıl bırak\ldıtı &örülüyor 

INGIL TEREYE 
ikinci Şiddetli 
HaYa Hücumu 

Af arm 9.5 Sa af 

Sürdü, 306 Ölü ve 

1337 Yaralı Var 

Hayn Hasar Oldu 
Londra, 9 (A.A.) - Bu gece 

Londrada verilen a1lrm 9 saat 
35 dokika si,ırdukten sonra sabah 
4,35 te nıhayete ermiştir. Sa1ilhi 
yettarlar, bu geceki taarruzun 
dün gecekinden daha şiddetli ol. 
duğunu söylemekte ve hücumun 
saatler geçtikçe şiddetıni arttır. 
dığını ilave eylemektedir. Bu 
hücumlar neticesi, şehir, bu sa. 
bah .şimdiye kadar alışılmamış, 
görülmemiş bir manzara arzedi. 
yordu. Her yaşta ınsanlar, bütün 
geceyi geçirm iş olduk.lan sığı. 
naklan terkediyorlar ve civarda. 
ki binalarda vukua gelmiş olan 
hasaratı görmeye gidiyorlardı. 
Birçok Londralılar, Uondranın 
merkezinde kalmışlar ve varoş.
lardaki evlerine gidememişler. 
dir. 

Askeri Vaziyet 

Hava Taarruzlannın 
Ayni Şiddetle 

· Devamı lrnkansızcıır 
Hava htıcumlan IOll derece 

ılddet kesbetmlJ bulunuyor. ingl
U:- dalarının htt tarafına yapı
lan geceli gündil:ı.lü münferit tay
yare bUcumlanndan aonra, cu.. 
mnrtesl günilndcnberi Londra ü
zerine kcsi1 blr hava tanrruzudun 
başladığını görüyoruz.. Cumartesi 
ak§amı 500 Alftlan tayyaresi op 
saat b114 fasıla Londra üzerinde 
uçmuşlar, blr m ilyon ldlodan 
!az.la bomba atmı§lardır. Bu ha
va hücumu, bu harbin dahi ı;im
diy kadar kaydettiği taarruzla
rın en büyüğü ve en müthişidir. 

Halbuki Berllnln iddiasına 15-
re Londra taarruzu, İngiltere ü
zerine yapılacnk şiddeili hava hü.. 
cumlannın sadece bir başlangıcı 
teltıkkl edilebilir. Bu taarruzlar 
gün gün şlddeUenecek ve ın
gili. adalan yaşanması mQmkün 
olmıyan bir cehenneme çevrile
cektir. 

Londra taarruzunda askerlik 
bakımından tesbit edilecek nok· 
talar şunlardır: İnglllzlerln Lon
dra etrafındaki mildalaa baraj-
1.ıı.r. mühim rol oynam~tır. Alman 
tayyareleri bu barajlar önünden 
çekilmiye, saatlerce mücadeleye 
ve bin güçlükle Londra llzerl.. 
ne kndar varmıya muvaffak oL 

HAMBURGTA 
Liman Tesisatı 
Bombalandı 

Ayr1 Gruplar Halinde ,. 
Gelen Tayyareler 

Y angmlar Çıkardılar 

. Tahribat Fazla 
Londra, 9 (A.A.) - İngiliz 

tayyare1eri, dün Hamôurg üzeri. 
ne mütekasif bir hücum yapmış 
ve birbiri ardınca ağır bombalar 
ve yüzlerce yangın bombalan at.. 
mışlardır. İngiliz tayyareleri, 
birbirlerini takip eden g(uplar 
halinde nhtımlar ve gemi inşaat 
tezgahlarının üzerine gelmjşler. 
dir. Yüksek infilakta bombalar, 
grup grup, Blohm ve Voss tez. 
gahlan arasına düşmüştür. Geniş 
hedefin muhtelif noktalanhda ve 
birçok yerlerde yangınlar çık
mıştır. 

Bu bilrumlar esnasında Londranın (Sonu. Sa: 2, Sü: 3) 
merkezindeki bir hastaneye, bir mil- \..., J 

Bir tayyarenin mQrettebatı, .Elbe 
nehrinin şll'lal sahili üzerinde Wharfs 
ın ve dt!miryolu istasyonunun yan
dığını müşahede etmiştir. Bu istasyon 
Bakenhafen civarındadır. Hanshans
hafen civannda ve Altona yanlann
dı iki yangın daha görülınüştar. İlk 
gelen tayyarelerden birisi rıhtımlara 

eye, büyük blr Londra ıazeteslnln --------------' (Sonu, Sa: 2, Sil: 3) 

binasına l:>omb:ılar dilşmüştD.r. Bun.. -------------------------
dan başkn, Londrada birçok binalara 
husus! müessese ve ticarethanelere 
bomba ve yangın bombalan dilşmilı;
tür Bombardıman Amme hlzmeUerl
nln muvakkaten lnkıtaına da sebe
biyet vermlşUr. Talih eseri olarak, 
ölilmden kurtulmuş olanlar arasında 
bir otobüslln rakipleri bulunmakta
dırlar. Bunlar, binmiş olduktan oto
bnsOn bir bomba lle tamamen tah
rip edilmesinden birkaç dakika evvel 
bir sığınağa llUca etmillerdlr. Bu 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 6) 

Anketimiz 

Çocuklarda 
• 

Cinsi Terbiye 
1 - Cocuklanmıza, mua,..,.en se

beple: dolayıslle bir ıtın "ana., ve 
"babll,, olacaklaruıı anlatmalı mıyız? 

2 - Lllk bir cemiyette "terd1 ted.. 
ris,. mümkün olabilir mi? 

3 - Cocuklanmızı cins! meseleler 
b:ıhş!nde, daluı uımanında iken ay
clJnla tmak doğn. değil midir? 

lşt~ bir takım sualler ki, en sa14-
h.ly,.ttar ağızlardan verilen cevaplan 
bugün n~re başladığımız anket•te 
okuyacaksınız. Dr. Fahrettln Kerlm'ln 
bu meseleye dair fikirlerini buglln 
•.lı.1mcll sayfamızda n~rcdlyoruz. --

9 Eylül Bayramı 
Coşkun 1 ezalı.ürat 

içinde Kutlandı 
~-

~ 

• 
Kahraman ordumuzun fmıtre gfrl~lni teshlt eden tarihi resinı 1 
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Ben, bfuıbütün evh•mhnmıfUJll. A. 

7 a k lkar ak: 
··- :MUsaade edln bir k9N de u
daşlarla 11Srl1Je7hn.. Dedim ve l
e ettim: 
',- Söyledlltnlz mfÇhul it, ehem
ıyetll olduiuna ıöre, benim Anka
dan yanıma, hlc delilse on, on bet 
k das almam llzım. Şeçtcelün ar
daşlara da, her hususta lUmat bes
ebilmem kap ede?". Ben, bu kadar 

nı, bU"kaç aaa\ içinde bir Ara7a 
reblllr miyim? Armut detll, ln-

n, hem de, bu adam kıtlıtında, ıeç
e in an toplıyacağız Beytfendi. E

er Ankarada, bahsettl.llm evsafı 
ı:ı: biT ıilril insıını, birkaç ıaat lı:ln
bulup toplay:ıvermek mClmkUn ol
dı o nefis bolluk, bW çoktan is
i ımlz neticeye kavuıturabUirdil
kat maaleset, bunun imkAruı%l.ıjıru 
de blllrslnlz. Bu iUbarla. hemen 
ak am hareket edebilmemin im. 

nsız dıdutunu siz de tasdik buru-

Tam ben •u s6Zlerl söylerken, 
Cafer Bq de odaya ıirmlfU. 

O da E7(lp Sabriye, Mehmetçeye 11• 
h k ctU. Uçtı de, o akşam hareket 

min mU111kan oldutunu aöylU-
1 r, çıkıp ıftmem htauwnda mu

r davranıyorlardı. Halbuki, bu ıa
ar, beni bUsbUtün plrelendlrlyordu. 

O kadar kl, fazla ısrar karıııında 
d ralınca: 

"- İmkln yok ... Bu alq&m ıtde
nıem',. d97ip keaUm. 

Onlar da Omltlerlnl kennlı ola.. 
;dar kl, mardan vaz •eçUler ve: 
"- PekllA İmıall Hakkı- Dedi· 

er. Bu alqam olmuın. l'akat 7an
da bir dl7ecelln 7ok 7a?" 

Ben, ertesi ıone kadar, her fe7i 
renebllecellme kıınidlm. Bu lU· 

o:ırla, erteal fQn hareket etmek hu• 
-uunda ıOK vermekte mahzur .Or
tnedım. Onlardan a.J'!'ıhr &J'l'l}maz, 
Ali İhsan B97i buldum. Kendialne 

aziyeti anlattım. O, anlattıklarımı 
dinledi: 
"- Vallahi" Dedi, aJchm trmlJor. 

'.Fakat bana sorarsan, çık ıtt... Nlha• 
et, hakikat me7dana çıkacak, .itler 

dtızelecektlr. Fakat gitmemek husu
.unda a7ak dirersen, neticenin daha 

naya varnıası mümkündiirl" 
Ben. ertesi akşam, yanımda kafi 

derecede milaellih arkadqla Keskine 
areket attım: Çünkn, bir hayli dU

ükten sonra, Ali İhsanın tavsi
"98ini makul buldum. 

A t a d a D bir mQcMet ıtt
tikteb sonra, Altdağ madeni ast

tarafından basıldı. Benim de ora
ya gitmem emri verildi. MClfresenıle 

irlikte Akdaima hareket ettim. Jıla
dene vardığım zaman. asiler henüz 
Cekllmiılerdl. Yozgat mebusu Bahri 

•r-l- ~-Yi do ._:.ı- 4---l-.ı-~ 

DUi w bennz sönıtarlllememı.,u. Me
bus Bahri ve Rıza Beyler de orada 
ulun117or.lardı. Kaymakam Kerim 

897 Te jahdarm.a kumandanı kaço
nu,ıar, blr daha §ehre dönmemişler-
6. lılebut Rıza Beyin bilJUk kardeşi 
80Ja11 Bey de, hem belediye :reisi, 
hem de mudafaal hukuk reisi bulu.. 
nuyordu. Gider gitmez, öğrendiğime 
S6re, o ıaman Amııayada b1llunan 
fırkaya mürettep toplar ve makineli 
Wekler de asilerin ellerine ıeçıajitL 
Vui,yet hayli tehlikeliydi. Ben der
hal, kasabanın fc;inde ve dışında il
am ıelen emniyet tertibatını aldırt
tım ft tahkikata giriftlm. Tahkikat 
beticelinde, Şültrll Beyin de isyanla 
allkadar olduğu anlaşılıyordu. Bunu 
deWle iaUnaden tesbit edJ.nce. ken
disiDl Dıvan.ıharbe davet ett.lm. Çün• 

ben. ~ zamanda, kuvel aeyya. 
1eftbı hem dördUnctı müfreze kuman
dam, hl!m de Divanıharp reisi bulu
nU70l'dum. 

Vul1et icabı, eok fiddetll •e eok 
adll&ne cıavranmak lcap ediyordu: 
!--. bir ufak dikkatalzlikle, en fe-

1 H RAÇ 
HAREKETi 
Arifesinde 

(Bap 1 lncide) 
tiz gibi lıazJrlandık.. Hava hO.. 
eumlan bizi korkutmaya, sinirle.. 
rimizi bozmaya üf.\ gelmiyecek. 
tir. 

Bugün üç ay evveline ntsbetle 
çok daha kuvvetli, çok daha ha
~ 

Uç ay evvel ordumuz hazır de.. 
lildi, şımdi hazırdır. 

Uç ay evvel tcçhizatunıa nok
dı, şinıdi tamamdır. 

Uç ay evvel sahillerimizin mü.
fauı eksildi, timdi mükemmel.. 

dir. 
Uç ay evvel hava kuvvetleri. 

miz zayıftı, §imdi yalnız Alman 
iıcumlarım defedecek kadar 

değil, hergun Berllne .kadar duş. 
man topraklannı bombardıman 

ecek derecede kuvvetlenmiş. 
tir. • 

dakAr vatandaşı. asabilir, ylne bir 1l
!ak dlkkatsb:Ukle, vatana en mum 
unaunı serbest bırakabUtrdL ŞilkrQ 
BtQ", davcilme lcabet etmedi, Bu a
beri bana ıetlrenler, ne yapacaklai'ı
nı sordular. Ben, ŞilkrQ Beyin ı.,-an. 
la olan altkumı, on dört ph1Ue teı
blt etmiş bulunu7ordum. Adamları
ma: 
•- Şimdi. dedim, ıfdlp, davetimi 

tekrarlayın. Ve ylne akslllk ettlll 
takdirde, zorla ıeUrecetlnlzl söyle
yin. Ona ratmen ıelmemlye kallu
fU"sa, 7aka paça ıeUrirslnlzl., 
ŞükrU Bey, bu ıefer, vaziyetin ne

zaketini kavramıı olacak ki, cebir 
istimaline meydan bırakmamış. Sor
ıusu 7apıldı. Tevkif olundu. CUnltü, 
muhtelif ıahlUerin ifadeleri o kadar 
kat! Jdl ki, ŞClkrü Bey, suçunu iUraf 
etmek mecbuflyetinde kaldı. Bu ha. 
le dilştilkten ıonra, bana yazdıJı kA
lıdı hAlA saklarım. Kurnaz, son bir 
çare olarak, yakayı başka vasıtalarla 
kurtarmayı da deniyordu. 

(Devamı Var) 

Şehrimizdeki 
Vekiller 

(Baıı 1 incide) 

mitlerdir. Vekiller, Haydarpap.. 
da hilktbnet ve Parti erkAnı ta. 
rafından uıurlanml§lardır. 

DAHİLİYE VEKİLiNiN 
BEYANATI 

DahlllJ• VekW l'aik Öatrak, hare
keUnden evvel kendlalle ıörilıen bir 
mı.ıharr!rlmiaeO ıu bf)<anaıta bulun. 
mUftur: 

,._ Yun lçlnda 7aptılun 197ahat· 
ten tam bir memnuni7eUe döndüm. 
Her tarafta, VekAletı altkadu eden 
itlerle mql\ll oldum. lıtanbulda bU
haaa, aon ,Unlerin en çok konuıu· 
lan mevzuu olan ekmek buhranı me
Mluf.ni et.ratilt tetklk etUm. lıtan• 
bWda müzn\ln bir ekmek buhranı 
tn*"Ml\l bahll delıfdtr. Maamatlh ..
hlrde ekmık sarfiyatı bir miktar art. 
mııtır. Bunu önlemek, halkın ekrnek 
sıkıntısı çekmemesini temin etmek 
için icap eden biltiln tedbirler alın
mı~tır. 

.. Alker ailelerine yapılacak yardım 
işi için Vekfıjlet bir talimatname ha
zırlıyarak vilAyet ve. beledi,yelere ıön 
dermişt.Ir. MUhtaç asker allelerıne 
ber §ehlrde umum! bir yardım ya
pılacaktır. Şehlr, bir ktildür. Her ~e
hlr, .kendi içinde ;ra117an muhtaç va
tandaılara 7ardımla mükelle!Ur. Be
lediye, bu lş için bir teşkilat vUcude 
geUrecektir. Bu tefkllit, muhtaç as.. 
k~r ailelerini ve burıların bakılması 
için IA:ıırn olan parayı tesblt edı>..cek• 
tır. 

.,Yttt1 .tttndekl tetkfklerlnı esnasın
da İzınlre de gittim. Bu şehrhnlzl 
ço~ i,y1 buldum. Kültürpark ve Ga• 
raj Santral çok güzel ve muvaffak 
blrer eser'1r. Bütün yurtta hümmalı 
bir çalışına vardır. İntibalarım ta
mamen memnuiyet verici mahiyette
dir.,. ' 

R AD Y . O 
BUGlJNKU PKUUKA.M 

f,IO Proıra• 
f,15 •o.ık (Pi.) 
1,00 Halıtrlır 
ı.ıo Yımılı Uateal 
ı.ao •n.ııı <PL> 

• 12,ao Proırr-
u,u 8arlnlat 
12,10 Haberi• 
U,Os farıntar 
U,20 lenfoal 

• U.00 Proıınra 
ıs.os Ko-

11,so Co~lı ... t1 
11,00 lllldll 

11,u ıu 
U,41 Hat..tler 

J0,00 Kıı.llı 

20. ıs JCoııuııma 

2!0.10 Su 
21,SO Rad7o pqte.S 

21,45 Orhatra 
22!.IO Haberler 

2s.oo Cubaııd 
25,25 ICapanıı 

Mısra Yeni 

Kıtaat Geldl 
(Başı 1 incide) 

luııan bir mafazada küçük bir yan&ırı 
çılrmıı •e ıüratle önüne ceçilmiıtir. 
Bir ltaç ikametgth tahrip edilmiıtlr. 
Beş bafif )'aralı kaydedilmiştir, Bir 
düıınan tayyaresi diişürillmüştür. Bir 
ikiı:ıcialnba de düttllğü zannedilmekte. 
dir. 

MISmDA YENİ KITAAT 
İngilteredeıı, RodezJ'adan, Hindls

tandan ve A VUltralyadan asker ve 
harp malzemesi getiren blr geml ka
fileai, Mısır lirnarılanna gclml.flerdlr. 
BUılerce teknisi.)'en, pİyade, İngiliz 
hava kuvveUerine merll\lp piloUar. 
ruthat i§leri personeli, birçok ın.Uhim.. 
mat ve tank yüklü olan bilyilk va
purlar ıelmiştir. Katilenin ıeyahatf 
em111nda ne dilşman denizaltı gemi
lerine ve ne de tayyarelerine teaadUf 
edllmlJtir. 

Roma, 9 (A.A.) - ltal,'an tebllti
ne ıöre, H&J'fa ve İlkenderiye bom
bardıman edilmiftir. Haytada yanıın
lar çıkmııtır. 

Donanmamız, bir ıenellk harp. dece dn-anın taarruz .... 'lrnleri-
ten 10nra, eskisinden kuvvetli- ~ ~ 
dir. ne cöre mukabele tedbirleri aL 

G .... _ cfd-1 h 1 maya mecburdur. Bu, Alınanla-
- ma .... ., arp me ıeme. nn lehine kaydedilecek bir hAdi

ve ham madde stokumuz uzun 
lr harbe yetecek kadar boldur. ıte<flr. • 
Biz uzun bir harp için hazır. Buna mukabil İngilterenin 

~Jaaıaı&ı tuttuğumuz yol ne kadar cotrafl vaziyeti harbi ıüçleıtir. 
m tla dolu olursa olsun, bu mette, taarruz ve istlllyı lmklıı
:.ıwı111ıt•90nuna kadar gidilecektir. sız denecek bir hale getirmckte

Bu lddlalann haricinde iki ta- db. B':ı da İngilizlerin lehine kay. 
da lehine veya aleyhine dedllecek bir hAdisedir. 

aydedilecek bAdiseleri göz ö. O halde netice ne olacak? 
nu.nde bulundurmak IAzmuh,..: Bu sualin cevabım henüz ne 

Almanya tecavüzdedir. Harp Alman erklnıharbiyesi, ne de İn
htcumun zanıanuu, plwru, ı giliz askeri mütehassıslan kestl

o tayin etmeJıtedir. rebiliyorlar. Neijceyi hadiseler 
re ise müdafa~, ve sa. gösterecektir. 

TAN 

IGÜNÜN ~~~:sı l'P~;e~abıkalı, Para 

Hayret ! Gömerken Tutuldu 
Yazan: Nacl Sadullah 

Bana "Şerif Sevin,, im&ulle 
mektup yazan bir ntan.. 

da, diyor ki: 
,._Ben, Geclls Cfhnhuriyet 

Halk :Partiılnln odacıaıyım. KL 
sancım, ayda on liradan ibaret
tir. Fakat, Gedlı Mubuebei Hu
ıusiyeıd, "CUmhuriyet Halk Par. 
tiBi,, nin bina vergisini, benim 
Uzerfme tahakkuk ettirdi. HaL 
buki, evvela, bu mUesseıe ver
giden muaftır. Sonra, farzı mu. 
hal olarak, böylo bir para alın. 
ması lbım gelse, koskoca Parti. 
nin bina vergi.sinl ödemek, be
nim gibi ayda on lira kazanan 
fukara odacıya mı dilşer1 

Buna rağmen, 938 yılının ver. 
gisfnl hen ödedim. Bu yetmlyor. 
muş gibi, ıtmdi 939 - 940 yılı. 
nrn vergisini de benden lıtiyor
lal. Ayda on lira kazanıp, yfr. 
mi lira vergi ödememe madde. 
ten lmkAn olmadığına göre, bana 
ne yapmamı tavsiye edenlnlz?.,, 

Siz, benim yerimde olsanız, 
zavallı ''Şerif Sevin,, e ne tavsi. 
ye edeniniz? Ben, onun yerinde 
olHm, hiç tereddütsüz istifa e
derim: Bu sayede, hiç delilse 
borçsuz ölmilı olur! 

Askeri Vaziyet 
(Bafl 1 incide) 

muşlardır. Ve bu yüzden Alman· 
lar blr gecede 99 tayyare kaybet
mtılerdlr. Bu suretle İngiliz mU
dafaa tertibatının mükemmellyett 
meydana çıknuft,ır. 

500 tayyarenin 70zQnQ k&1bet
~k, her ta~da ~ 20 zayiatı 
ğ&e almak demekUr. Bu botluk· 
lan tamamlamak zarureti Al· 
man erklnıbarbl7ealnl mQtema. 
di7en lht17at JruvveUerl ileri ..v
ketrni19 mecbur edeceJcur. Bu 
kadar bQyük zayiata h"° l(ln ıa
hammUl edllemlyeceli tein de, bu 
taar.ruılann ber gün ayn! şiddet
le ve bütün İnılltere Qzerlnde 
lekran mQmkOn dc#ildlr. 

Fakat % 20 zayiata rağmen, 
Alman hava kuvveUerlnin bu 
müdafaa barajlarını yarıp geçe
bilmeleri, tnglllilerl bu yeni ta
nrruzlara ıöre yeni mildafaa ted. 
birleri alnUya ıevkedecektir. 

Bu büy{lk hOcumlar, t:>Oyilk za• 
yiata mal olduğu için, haftalarca 
ve a)'larca atıremes. Ba hUcum
ları katı taarruzun takip etmesi 
lazımdır. Alman1ann iddiası da, 
katı taarruz ııaattntn eaımak Qze
re bulundu~ merke:ıipdedlr. B4-
baenale;yh Almanların talihletthl 
son tecrübe günleri yaklaşmı~ de
xnektir. Nitclcim İngilizler de bu
nu kabul etml!'ktc ve ihraç hare.. 
ketin! geciktlrınrk için, şimdi 
Manş Qzerlndekl Fransız snhille
rini muntazaman "e şlddeUe bom 
bardıman etmektedirler. 

Fazla Un Saklıyanlar 
(Batı 1 ibcldeJ 

&onunda ıt inin bozuk oldup rörill
müıtilt. 125 ekmek nUmunetılnden 25 
inin de çqniye uygwı olmadriı anla
ıdmııtsr. Bu fırınlar, cua c8rmiitler
dir. 

!l'ICARET VEKİLİ 
Ticaret Vek:W Nazmi Topçuoğlu, 

dQ.ıı itbalAt ve ihracat birllklerinde 
m~gul olmuŞ'tllr. Vekil, öğleden son
ra, İngtuz Ticaret Birl!ğl Yalan Şark 
milmesslll Lord Glerıcomrner'I de ka.. 
bul etıntı, kendislle bit saat kadar 
~Uştür. 

Hamburgta Liman 

Tesisatı B~mbalandı 
(Başı 1 incide) 

bombalannı atmış ve Elbe tüneli cl
vannda fhnal kıyıda birbirinden tak
riben tıOO metre mesafede iki yangı
nın çıktığını gôrmilştilr. 

INGtLIZ TEBLtQt 
Almanya üzerinde yaplan harekAt 

hakkında son İ&ıailiz tebliğinde şöyle 
denilmektedir: 

''Diln mutat keşif uçuşlan esnasın
da İngiliz hava kuvvetleri bombardı
maıı tayyareleri Dunkerque ve Bou
logne limanlarında ticaret gemilerine 
ve Şimal denizinde kafilelere hücum 
ebnişlerdlr. Tayyarclerimizden be:ıi 
Wl.erine dönmemi~lerdlr. 

Dün kıta sahillerinde çok fena ha
va şeraitine rağmen mühim bombıır
dıman tayare filolarımız düşman li
manları ve düşman işgali altında bu
lunan llmhnlar üzerinde faaliyette 
bulurunuşlar, H:ımbourg, :ıtnden ve 
Boulogne'dc toplu halde bulunan mav 
nalara ve ticaret gemllerine hQcum 
etmişlerdir. Petrol depolarile cepba• 
ne depolarına geniş mikyasta haaar 
verdlrilmi§, muhtelif ya11g1nlar çıka
rılmıştır. Tayyarelerimi1.den 1ekizi 
!lslerlne dönmemlılerdir . ., 

ALMANLARA GÖRE 

Bertin, 9 (A.A.) - Dün gece, İn
giliz tayyareleri yeniden Hambourg 
üıenne bir hücum yapmışlar ve halk 
la meskün mahallelere bombalar at. 
mışlardır. 

lngilis tayyareleri dtln gece Hanı
barg'un halkla meakan mah:ıllf'lerine 
hücum etmiılerdlr. Bir çok evler ha
sara uiramış •e birçok ıivil yaralan
mıftır. Bununla beraber, umumi ha
sar azdır. Dün duıınanm umumi kaybı 
22 tayyaredir. Bunlardan ildıi, hav:ı 
dafi bataryalan tarafmdan diferlerl 
de bava muharebeleri elnuında ditü 
rülmliıtüt. 4 Alman tayyaresi ka:vııı
hr-

Mlço, İlhami n Huaıı isminde Bç 
1abıkalı, Tophanede bir anaya 2000 U. 
r&)'a ;rakın altm n cümilı para ile pır
lantalı kaclm •e erkek ,.U.ükleri. altm 
kol düğmeleri rlımerlerken yakalan
mışlardır. 

1Kt ÇOCUK CESEDİ 
Dün Amavtköy Öfntı bumwıda 1,5 

yaşırda bir çocuk cesedi bulunmuştur. 
HUv5yeti belli detildlr. Uıklldarda Ya 
h ıokafmda oturan Cemal~ttinln 9 ya
ımdaki kızı Kimal de Üsküdar Orta 
Mektebi babçuindeki kuyudan ölü o
larak çıkarılmıştır. 

PARA YUZÜND~ - Galatada 
Mumhane caddesinde aıçı Münevver
le müşterilerden Halil arasında yemek 
parası yüzünden kavra çıkm&J, Halil 
Münevveri ıöğsünün sol tarafından 
ve beş yerindett bıçakla tehlikeli ıu
rette yaralanuotrr. 
EROİN YUTTU - Yenikapı sah!l

lerinde dolaşan eroin kaça1ı:çılarmd:ın 
Muammer, memurlar tarafından ya'lı:ı 
lanacatını anlaymca ttıerinde buluna" 
dört paket eroini yutmuştur. Memur
lar, Muammeri derhal Cerrahpaşa haıı
tanesine ııötilrmüşler ve midesini yı. 
kattıktan sonra tevkif etmişlerdir. 

KALP LİRA - Çadırcılar cadde
sinde Uğurlu handa oturan hamal Ha. 
lil, Süleymaniyede bakkal İbrahime 
iki kalp gümüş lira sürmiittür. Lira
lar tetkik ed:lmek üzere darphane1e, 
Halil yalı:alanara.k karakola götürül
müştür. 

ASK HEZEYANI - Maçkada hiz
metkarlriını ettiii Zekiye isminde 
bir kadma aşk mektupları gönderen 
muıstur. Ömer, S ay hapse mahkı1m ol
muıt. ömer, hapishanede de ayni iıe 
devaın etmiı. 'ilki ıilı:bet üzerine 
müıahede altma alındılı zaman ta. 
hay)'iil ve hezennı aşka müptela ol
duiu anlatılmış, timarbaneye cöı:ıde
rilmiştir. 

IZMIRIN 18 inci 
Kurtuluı Ylldönümü 
İzmir, 9 (TAtf Muhabirinden) -

İzmirin 18 inci .kurtuluş yıldönümü 
bugün çok parlak ve içten gelen bü
yük tezahüraUa kutlandı. Bu müna
sebeUe bütün şehir baştan başa do
natılrp.ıJ, bu bayramı görmek üzere 
civardan gelen on bin kl!il ile birlikte 
hemen bütün lzmtrlller cadde ve so
kaklan doldurmuştu. Merasime sa
~b saat sekizde başlanmış, ordunun 
18 '11 8nce İzmlre ılriş ıekli canlan.._ 
dırılmış, zafet' alayı ve geçit rcsmr 
yapılmış. aziz ıtehltlerfn hatıralan a
nılm11, Atatilrkün anasının Karşıya
kaliaki meuırına gidilerek çelenkler 
konulmuş, bu büyük g{lntın hatıra
sını tebcil eden nutuklar söylenmiş 
'fô bu vt+lle te- bütün İzmir ..halkı 
Milli Sete ve Ordeya karşı sonsuz 
bağlılık hislerini bir kt:re daha izhar 
e7Iemislerdir. 

------~--~~-----

İngiliz Sefiri Tayyare 
İle İzmire Gitti 

~mir, 9 (TAN) -- lngilia Büyük 
Elçisi Sir Knatchbul Hurveaaen ve 
refikası ile 1ncillı Ticaret Ata$eci bu 
sabah saat 11 de hususi bir Uyyare ile 
buraya geldiler. Oa:zl Emir meydanın
da karıılandılar, sefire ve refikaıma 
büketlcr vorildi. Sefir Bucada yaılık 
lnıiliz Konıoloshanesinde misafir e. 
dildi. Bu akfam Belediye Reisi tal'a
frndan sefir ,_.-f ine Fuarda bir ziya
fet verildi. Sefir n refalratindekiler 
Fuarı yamı suecttlerdlr. Büytik Elçi, 
harabeleri de gezecek •e Carıambaya 
Bergamaya gidecektir. 

J aponyanın Ankara Elçiliği 
Tokyo, 9 (A.A.) - Ankara BiiYiik 

Elçilifine Tadası Kurihara tayin edil-
m~tl~ \ 

ROMANYADA 
(Başı 1 incide) 

kep rıır hususi' tte'nle saat 17.20 de 
buraya gelmiş, federal hilktbnet na
mına Stucki ile Romanya Elçisi ta.. 
ratindan Istlkbal edilmi§tir. ~al ıö
ıan kenarında bUytık bir otele inmiş
tir. Trenin lkinc! vagonundan Bayan 
LUpescu olduğu söylenllcn bir kadı
nu indiği söylenilmektedir. 

ROMANYADAKİ YAHUDiLER 
Bükreş, 9 (A.A.) - D.N.B. : Maa

rif NazLrı, Yahudileri bütün devlet 
tiyatrolarından ve devlet idaresinde 
bulunan sanat müesseselerinden uzak 
!aştıran bir kararname lle, Maarif 
Nezaretinde bulunup, farınasonluia 
mensup olan biltün memurları i!ltifa 
ebniye davet eyliyen ikinci bir ka. 
rarname imza etmiııtlr 

DUÇE'YE TELGRAF 

Roma, il (A.A.) - Stefani: Gene
ral Antonescu, DuÇj?Ye aşağıdaki tel
grafı göndermiştir: 

"Rumen milleti yeniden gururla ve 
serbestçe LAtin simasını yükseltirken 
İtalyan milletine ve bUyUk Duçesine 
karşı beslediği iman ve ümlUerih ifa
desini size yollu7orum." 

Japonyamn Fransadan 
Altı Maddelik Talebi 

Tok:yo, 9 (A.A.) - Reuter: Japon
ların Fransızlara altı maddelik bir ta. 
lepname vererek ezcllmle Hindiçjni li
manlannı kontrol etmek, Hindiçint a
razisinden kıtaat ıeçinnek ve denis •e 
hava lialeri tesis eylemek haklarmı is
tediklerine mütedair çıkan pyial&Tı 
mevzaa bahsederek söz ıöylemeie aa
llhiyettar bir Japon memuru 111 be
yanatta balıuıınaıtur: 

Banlann hakikat oldaluna zanne.. 
derim. Japonya ile Hindiçini malı:ama
tı araamda müsalı:erat devam etmekte
dir 

Kahve Buhranı Yok 
Gümrükteki Kahveler Piyasaya 

Derhal Çıkarllaeak. 
Fiyatlar da On Kuruş indirildi 
Dün ıeblrde kahn nlmıtın htne

dilmiş, bunun üzerine derhal tedbir L 

lınmııt ve gümrüklerdeki 25 bin lı:iln 
kahvenin piyasan çrkanlmaıı emn 
verilmiştir. Bn suretle de çıkmakta o 
lan buhranın &nilne ıetilmiflr. 

Vali Muavini Ahmedin nyasetfndr 
toplanan Fiyatları Mllrakabe Komia. 
yonu, gümrükten çıkarılan kahvelerin 
toptan olarak şu Elyatlar konulmuştur: 
3 numaralı kahve 130 lrnıı 20 para, 4 
numaralı kahve 130 kuruı ve b~ nu
maralı kahve 129 kurut 20 paradır. 
Yarı toptancılardaki fi1at 135, pera-

lstanbul için 

Yol İnşasına 
izin 'Verildi 

tendecllerde 145, kana bbTecllercle 
180 kuru,a satılacaktır. Ba suretle 
kahve fiyattan kilo başma ou kurul 
inmiı olmaktadD". 

Son gtlnlerde 34 kuruşa Atılan tuz 
ıhaıııan lçinde yüzde on bet nlsbetırıde 
su oldufundan ıikayet edilmektedir 
Fiyatları Mürakabe Komlıygn11 bu 
meseleyi de tetkik etmektedir. Piyasa
da, bazı kimselerin Fiyatları Müraka
be Komisyona memuru diye, tüccar ve 
esnafı iffal ettiği duyulmuştur. bu hi
diH ilaerine komisyon memurlarına, 
hilYiyet varakası verllmi,tir. 

Üsküdar Tramvayı 

Alacaklllarla 
Uyuşuluyor 

Koordinasyon heyeti !atanbulda as_ Şehir Mecliıl tarafından tasfiyesi. 
falt, par'ke ve arnavut kaldırınu olarak ne karır verilen Usküdat - Kadıköy 
yol yapılmasına müsaade etmiı;tir. Ya- tramvayları hissedarları dün bir top
pılması icap eden yollann ekterisi • Jantı yaparak, 5irketin tasfiyesi <ve b-:
ihale edilmiı oldupndaı:ı derhal işe lediyeye devri meaeleıini müzakere et 
başlanacaktır. Bıraservller 7olu aıfalt mitlerdir. Verilen bir takrlr Uzerine, 
olacak, inişli yerler parka kalacaktır. şirketin borçlularile anlaşıp anlaşamı
Üsküdar, Ayasofya ve Sehzadebatı yacaiı veya belediyeye devredilip edil
meydanlan üezerinde çalışmalara baş- miyeceğinin bir heyet tarafından tet
lanmıı •o pllnlar ihzar edilmiştir Bu kiki kararlaıtmlmıştır. Mecli.. bele
meydanlar asfalt olacak ve !bideler diye hukuk işleri müdilrii Hasan Ferit, 
meydana çıkarılacaktır, muhasebe müdürü Muhtar, mektupçu 

Sirkecide lstas:vonu kapryan k6şe de Necati Çilleri ıal~hi~ettar ~omisyon 
yakında yıkılacak, meydan renişletile- ~.ası olar~k sec;mış~ır. ':Comısyon ba
cek ve efer U'Slriidar - Kadılrö)' tram ıunden ltıbaren ıırketın heuplannr 
vay ldareılnden yeni ~.ı. temin edile- tetkik ederek bir rapor verecektir. Bu 
biline, bu noktadaki rtllar nl tara. rapora ıöre. tasfiye. ve. belediyeye de-
fa nakledilecektir. vir meselesı halledilmış olacalrtıt. A-

• lacaklılarla bir anlaşma eıası bulan-
Dahill;ye Vektletl Kadı'lı:&7 •• Us- ?"'uıt gıbidir. Bu meyand~ ı, Bankuı 

kiidar nhıın pllnlarrnı aJnen tasdik ıle evkaf, a~acaldarının bır lı:ıımmdan 
ederek r8ndemıl,tlr. Yapılacalı: lnta- fer&1at etnuı bulunmaktadırlar. 
at n iıum1at itleri ba pli na s&re o- Müteferrik : 
lacaktır. Avrupadan malseme temini 
mümkün olunca inta edifecek resmi 
binalar n mileıae1elerin inıaaına baı. 
lanacaktır. 

Parti Ocak Kongreleri 
htanbul Parti ocalı lı:oaanlerlne .. _ .. 

Junmalıtadrr. 

Yarı• Baltırlı:ll:rdı 8amlar, Çatalcada Jl:aJ. 
fa, Alaton, Tilrlıoba, Haındllıll7, EmbtllrıGn4t 
lfocaaı7aaettln, P'atlht• Be7cefl•, Blllvrld• 
Ptnerlılly n OOmUıpınar, perıembe .,Untl il~ 
il, Taltalın, Çatalcada Tarfı, Tepecllı, lult
lıoına, Emlallnllnde Hocapa.., Fatihte lan
ılbel, llll•rl4e ll:llıllılıılııb, BelılrU. 1ba4e 
llef1'11tboet. ıı:-tea, y ........ KMIJıCıp. 

Cuma atla\ Çatalcada Tulık, Hahıh. 
Çalcnı.aklı, Hatımışlı, Emfn&nOiide Akbl)'lk. 
Fıtlhte Toplrapı, Sitivrlde Alipaıa - Yapaf• 
sa, Kurfalb, 8iltde Ahmetli, Heclz, Yalon· 
da Kurtk!i7. 

Cumartni silnll Beykozda M. Sevltetp••a. 
Cbmhurlyet, Pa11.mandıra, ICılıclr, Bozhane, 
O.lata, Çeımemeydanı, Çatalcada Çanakça, 
Klm.iloba, Hanccı. Gedllııtaıa. Dıftenlar, Cl
bıli, Yedllıtıle, A7uafa, lilivrlde Celtllı:, B. 
ltıtıclı. Silede Satmulı, Korucu, Karallra:ı, 

Kuma, UalıOdarda Vanilıll7 .,. Kandllll. 
Puar &(in~ ffe7beUada. Baltırtı'7, Tıın· 

lıS7, Arnavutklly, Anadoturenerl, Anadoluka· 
nlt, Poırraıkll:r, Beyolllunda, SOtlOce, Ke
cedplri. Çatalcada Çanakça, Istranca, Kum
burıru, Eyllpte Allbeylı!i7, Jtumelihl1en, Rum
ellfenerl. Sllede Erenler. Afva, DUmalı, n.,. 
ıfancılr. Yaıovada Samanlı lle Beyıorı.c7! n 
~nııel1ılly. 

Parannl ıOntı Beykofda Dereıelıl, Akba· 
ba, Çatalcada Kutan•llk, Belırtat. Çllp!Oce, 
Çlllnıir, Silivride .Faılh, Seymen, Şilede Var· 
lılı, Hıcıllı, Alacalı, Yalovada Yenlmıbatlı, 

Ittanbulda Binbirdirelı. Sultanaetim, Salacalı. 
Salı attrill Çatalcada OrcDllD, Çlfılikkll:r, 

Mlmaralnan, Ataıma, Sltlvrlde PlrİP•••· Cie• 
lovrl, Sllede Imrendere, Karamandere; Sofu· 
lar, Çanaklı. 8oaulhı, Yalovıda Akk!it, la
tınbulda' Yıldıı, Kadiraa, ieınaipa.. ecalı 
koaanıerl 7apılacalıtır. 

KISA HABERLER 
AMERIKADA: 

e Waahina-ton, il (A.A.) - S,161,0U,aı:ı 

dolara ınal olacak 201 barp pmialnin aipa· 
rlı edOdlflni bueün Bahriye Neraretl teblll 
ttmlıtlr. 201 aemiAbı ,...tlıl nriılr, 1ekiai 
ta7)'ue crmiıi. 27 ai lı:ruvullr, tıs i deıt
troyer, 43 a deniıaltı, lılrl de atelye •-iıı.i 
olacaktır. 

SOVYETLER BİRLiGfNDE: 
e Moıkova, !I (A.A.) - Japonyanın 

Moıkova bQyQk elçisi Tayo ııerlye olırıl· 
mııtır. 

Yeni Moıkova elçillfine Gcııtral Tıtckava 
tayin edilrniıtlr. 

iTALYADA: 
e Roma, 9 (A.A.) - lııbada, Yuaoı

la"yada latlhHı edllan trlfıll Un71tiııln tec 
tllbelerl yapılmıt ve i7' ııetlee alınmııtır. 
ltalya, Alman maden k8mürQ •e Yuııoslav 

linyiti sayesinde kömilre olan ihtiyacını fU· 
laıile temin edecek n lııııill• lıllmtırllniln 

iıhal edilmımeal ırlhUndea ula mO,lıDlita 
ııiramıyacakur. 

FİNLANDADA: 

e Helalnki, O (A.A.) - Relı ltalllo'nun 
aıhhl ,..ıyetl ciddi. hatta lırltlk bir r.ıihaya 
ainalıtlr. Dlln lifle Qqrf n .. reclllmlı olan 
haatahlı lıOlteal "reialn mOılıllllth bir aece 
ııçlrdiiini,, bildlraıelıtedlr, 

ARJANTINDE: .. 
e Bucnoı-Airu, O (A.A. ) - Graf Spee 

lıruvyıırn erklnrharb!J,ealne me,ıup IS ••· 
bit, mHlıaf balunduklan Martin Garcla ada· 
aındaa Jıa,mıılardır. Bunlarrn Almanya)'a 
dllnmck Oııero bir Japon •sııuruna bi.amiı ol· 
duklın sannedilmelıtedlr 

Halkevinin Teni 

Binasında lnıaat 
Eminönü Halkevinin 7eni binasını 

tetkik eden komiıyoı:ı, bir çok noksan 
lar bulmuş, bunlarm tamamlanması 
ic;in tertibat alınmlftlr. Kilıat reeml 20 
T°'rinievvelde yapılacak, o rün Kral 
Ödip piyesi temsil edilecektir. 
İCRA KANUNU -- Yeni icra Ka

nununun tatbikine buıünden itibaren 
baılanacaktır. Kadroya bir icra hlki
mi daha ilbe edllmlştl:r. 

ASKER MEMURLARA MAA$ -
nahlH,.. Ve!rtl.eti, tatirp dolnylliyle 
askere giden hususi muhaa~be ve ~ 
lediye memurlarmm 7erine nldl tayin 
edilmemesini, maaşlarının aynen ve
ril~alni ve muvakkaten mıinhal va
zifelerin, daire arkadaşları tarafından 
ıdare edilmesini bildirmiııtir. 

PAMUK MAHSULU - Bu aeneki 
pamuk istihsalltımn 300 bin balya o. 
larak hesap edilme'ktedir. Şimdiye lca
dar Romanya, Yuıoslnya1a 70 bin 
bal,. pamufun ihracı taahhüt edilmls
tlr. 

İzmirde Bir Kaza 
fzınlr, 9 (TAN) - Kemalpaia iO

sesJnde blr otobüsle bir kamyon tar
pıştı. Otobüsün şoför muavini öldü. 

l\f ustafa Şerefin 
Ölüm Y ıldönümü 

Eski lkıısat Vekillerinden, eski 
Burdur mebusu Mustafa Şerefin 
ölüm ytldönümü münasebetile 
bugün saat 18 de Asri me:ıarlık. 
ta bir ihtilal yapılacaktır. 

lngiltereye ikinci 
Hava Hücdmu 

(Başı 1 incide J 
bomba, şosenin tam ~da muaz. 
zam bir delik lıçmııtır. 

DÜNKfi HÜCUMLAR 
Londra, 9 (A.A.) - Evvelki gece

ki hücum esnasında çok acıklı sahne
lere de rastlanmıştır. Bu arada, ıak
.rfüen bin kişilik bir sığınaiın bava 
menfezine bir bomba düşerek infildk 
ebnlş ve pek acıklı sahnelere sebe. 
blyet vermiştir. Yavrularıı,un. imda
dına yetişemeden ölen analar, uyu
makta oldukları arabalarından infilfık 
neticesi dışarıya fırlıyan çocuklar 
olnıuştur. İmdat ekipleri geldikleri 
zaman, JITUplar halinde birçok kiıi 
yerlerde yatmakta bulunuyorlardı. 14 
ölü ve kırk kadar yaralı vardır. 

Bir aileden üç çocuk ölmuş ve e
beveyni ııaıt kalmıştır. Birkaç saat 
sonra sargılar içinde bir ana, bir sı
ğınakta 7avrularından ölüm ve7a di
rim haberi beklerken söriilmüıttır. 

INGILtZ TEBL1Qt 
'" Londra, 9 (A.A.) - Son lnıWz 

teblıli tudur: · 
Dün ıece Londra üzerine yapılan 

hilcumlar neticulnde haaıl olan ha• 
sarat hakkındaki raporlar henüz ıa
mam delildir. Fakat timdi buı ra• 
kamı"- verllebWr: 

Hücumlar ıiddeW olmuı n batan 
ııectt 1aatlerinde devam etmiftir, Bom 
bardu:ıan, Londfa mıntakuı tıserin· 
de aenlt bir mahiyet a1mıf •e ekle.. 
riyf'ti ltlbarile hedef ı&uttımekafzin 

10 - 9 - 940 

TE$EKK0R 
llarbam General Zeki Eroka 

butalıll 11ralarında lııierıdlııne 
ıa.termit olduktan devamlı ih • 
darı dolayı, Profesör Doktor Gen 
ilüreyya Hidayete, Profesör Al 
Abdülkadire, Doktor Albay Mebm 
•e Doktor Ast. Tfm. Macide IOft 

mimlet ve ıiltrranlanmızı sunara. 
Merhum General Eroka 

Eşi ve Çocuklan 

TEŞEKKÜR 
Merhum General Zeki Erok 

cenaze merasimine iıtirak etmek 
tı:ında bulunan, Telıraf ve mektıa 
ile &tnmza ortak olan zevata ayn 
cevap vermek ve tcıekkürlerınJzl 
mak lmkanıızlıfr dolayısiyle kondil 
ne gazeteniz '7tsttaslle şUkran n ıU 
netlerimizin sunulmasını rica ederi:ı. 

Merhum General Zeki Ero~ 
Eti ve Çocuklan 

Alent Tefekkür 
Beı l)'dlllberı celrıllektc bulımduı?11111 • 

tlk h11~lıt1111a oa ~, atin aibl lıtta 
aıDddet :rarfında tedavi "" umamtla a 
bulmaklıfıına yardımı dokunan, Bursa Ç 
palaa oteli banyolarında "Masör., Ferit 
Moha,a alllll tcıclddlrlerlıttln llılllına 
terem ııaıetcıılıin ta•auut lıuyul'nlaaım 
ile dilerim. nc:rkoz: Yııhk8y, Ca.YJT cacl 
motbrcil aokafı No. ı ;;ı evde Bekir 1 t 

Açık Teşekkür 
Scnelerdcnberl müzmın bır hHtalr 

mustarip bulllnan cifinin tcıtnlılnl 

alarak mnıfrılııi:retlı neticelendlrta 4 
1'1.Y Kenan 'l'evfiie alenen te§CkkGrlerfm.I 
:tttHW< vunaailı ilanım rica ederim. 

Recai 

Spor: 

Galatasaray Yü 

Yarııı Tertip E 
Galatasar87 K10bü, 6nQm 

cumartesi ve pazar günleri BQ 
derede, kendi Azası arasında bir 
me §ampl7onası tertip ebnlştit. 

ATLETiZM HAKEMLERİ -
tizm Federaqonu, aUetizm ~k 
rhllD Cumartesi ve Pazar günleri 
ner stadında ;yapılacak mfu;aba 
idare etmek üzere, her iki iiln be 
14 :e statta bulunmalarını bildlntı ~ ka 
tedır. la 

Kabataş Lisesi 
Müdürlüğünden : 

Kf.mya Öğretmeni Kutsi vefat 
mlıjtlr. Cenaıesi 10 EylQl 940 1811 
nil 111\at on birde Gureba hastan 
den kaldırılacaktır. İmtihanı olını 
talebe ve ötretmeıılerin bulunm 

(8506) • Xalıataı erlı:elı: Haca! lı:l.mn lıoce• 
DıU"'cr lınn bfr möı!dett .. nı.erl mOptell 
duf\I baatıhktu lı:urıulaaarnralı ,,., 
mlıtir. 

Cenued lıuatııı Selıremlntııdelt lıellttf 
!ifleden e..,.ı Hat 11 de lı:alclırılatM 

enkıpıdaltl aile lııbrl.ıanını dtfnedllffak 

ÖLÜ-M 
Burdur eirafından ve Samsun 

bık Baro Relııl ve Hata7 Ceza M 
MuhatUs Zade Avukat Halil V 
Yaylalı vefat etmi'Jtlr. Naaıı ma 
ret nakşı ıo Eylul Sah günU öğle 
mazı:u mil1eokıp Teıvikiye 
den kaldırılarak Sarıyerdeki 
makberesine defnedilecektir. M 
rRhmet eyliye. 

ÖLÜM 
Beki Oaııtı p01taaeai ıefi Bap 

yal (Onner) •Optell oldulu 
ıllaJ'•P olam17aralt vefat ermit. cenazesi 
dık&yUndekl hanesinden lıaldınlarak JCap 
pafa camlalnde namazı lulınınıı .,. cloe 
tarafından Karacuhmtttcltl ebedi mttf 
ttvdl edllmlıtlr. Allah kederi lailealrıe •• 
dadr JilıbaP.' Naci (Arlı.an) a 1abrr 
e7lealn. 

lar, evvelce blldirllerıden daha ~ 
Geceki bllcumlar esnaaında 306 

ölmiiı;, 1.337 kiti ciddi surette 

lammııtr. ~ 
Taymis •nehrinin ilııi ıahillnde 

lar, yeniden, yüksek kuvvette in 
bombalan ve yangm bombalan -
mükerrer tlddetli bombardımanlara~ 0 

bi tutulmuştur. Bur yangmJar f'" 
11 mqtır. Bu ;,an&mlınn bi:- eolu İlllf ' 

diirillmiııtilr. 

Londra, yeniden dÜftDUUD ..a 
defini teşkil• etmiıtir. Londralılar, 
son ıece hücumlarının kör vabıili 
karşı pek yliksek bir cesaret ve 
ile karşı koYtrtuştur. İlk alman bab 
lere na.ıaran, duımanın bu akıam 
tığı hava hücumunda 26 Alman tay 
resi dil1liriilmU1tllr. 

ALMAN TEBLİC.l 
Berlin, 9 (A.A.) - Son Alınan tA n 

lifinde de ıoyle denilmektedir: 
"Muharebe tayyareleri grupları, 

na havaya rafmen 8 Eyli.il günü Te 
Ey!Ol gecesi de, Londraya karıı 
kabele bilmiıil hücumlarına dCTam 
mitlerdir. Tayyarelerden alman fol 
raflar, ıimdiye kadar yapılan hUc 
larm b\ıyük teıirlerini teyit e7le 
tedir. 

Gece bUcumlan esnasmda, h6 
gruplan halen devam eden yan&1 
dolayısl,yle uzaktan hedeflerini 
yabilınitlerdir. Taymls nehrinin 
sahilinde liman ve dok tesisatı, pet 
depolan, ru. elektrik ve hidrolik 
rikaları •e ıa:se depolan, her 
bomba ile bombalanmıştır. 

Lincoln civarında bır çok tay 
meydanlarma da hilcwn edilmiıtir.., 

DENİZLERDE 
FRANSADA: 7apılm11tır. Haurat alır olm\lftur. Londra, 9 (A.A.) - Reımen bO 

e Cırıavre, t (A.A.) - Zaid Dalını" 
Naım Mandcl de tnlrH eılllmlttir. 

e Alman bilHmetl, filn t11aı altnula 
bulundurduktan yerlerde Jl'ranau aefirlerinin 
bulundunılmaaımn dolnı olamr7acafı baklrın· 

da Vlcby bllk4metlnln aaıarı dlklıatlnJ cel· 
lıetmlıtlr. ~anla billtOaıetl, ba talebi ınbta• 

rekeden dolan 'l'Ulyetlerle al&bdar aıır-lı 
ba ıalebt kabul e_ı,tır. 

Bunların aruında, Qç butane ve .Ud rilditine ııöre, lnılli:r detıU tanar 
ınüze llbi ıayrt ukert m~ette mil rl Norveç qbillerlnde dilımanın 
teactdlt hedetler de vardır. iaşe ıemisini bombalamıştır Bn 

Yarah ve 81U miktan hakkındı he- purlardan birinin battığı diğerinin 
nilz tahminlerde bulunulamaz. Kaa- yol~ devam edemiyecek baJe &el 
m&.tJh mevcut haberlere nazaran bu, ,örülmüştür. Bahriye Nezareti Pho 
mlktarın l!llmartesi l(lnkQ mlktan denlnlt111nm colı: reciktlfini ve 
geçecğl beklenmeıvektedir. Cumartesi olm111 naııaril• belalma11.lhrm ql 
gQnktl hücumlar için verilen rakam- ni bildirmektedir. 
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(TAN'IN ANKETi) 

ocaklarda Cinsi 
COZUM[ [ADPAHLAD 

~ 

Ta~vimden 

'"'-..........--~bir ~apralt lmdl ' 
eneı4 1400 Kr. ' eene 2800 Kr. 
Albl 75 • 6 Ay 1500 " 
uncl 400 " 

Yazan: Sevim SERTEL 
~ 8 Ay 

ıoıı.-ı 150 " 1 Ay 
800 
aôo 

.. 
• 

ı. 

:ı·B U GÜN 1 

Mühimmat Treni • Casus Olsa 
Söz Gümüşse ... 

Sükut Altındır 

Terbiye Meselesi Gerek • Paris Otobüsleri 
O. · ylc ama siik(ıtun albn oL 

duğuou ecne sozle anla. 
tıyoruz. Bu sözu de doğru olarak 
kabul edersek • yaptıklan kem. 
grcden anladığunıza göre - bt 
bulda 30 bin altın madmi 
demektir. Dil izlerin eski de 
lcrde, eski araylarda elıenıımıı.. 
yctlc.ri , ardı. Hatta daha pek ,.a. 
kın zamana kadar (Babıalld 

~ - 1 
rı ~Sonun Baclannıcına 
i d :s .':I 

S on birkaç gündenberi, Al. 
manlar İngiltereyi ve biL 

bassa Londrayı cehennem ate~i. 
ne tutmuşlardır. Yapılan tayyare 
hücwnlarımn ve atılan bombala. 
nn haddi hesabı yoktur. İşte bu 
arada Londra civarında şöyle bir 
vaka olmuştur: 

r~Doğru Dr. Fahrettin ------------------------------------------~ Esas Dava Nedir? jrlı. 

)ka1' .Yazan: Omer Rıza Doğrul 
• ~ B ugUnkil harbin nereye doğ. 
r ru ~ttiğini anlatmak is;in D r. Fahrettin Kerim, anketi. 

Kerim Diyor ki: 
C'inst Terbi7e ml 1 Bu kelime aClk aaÇlk bir anket Tehmlrıl vererek bazı 

obJuclarmuzda nabot bit tesir bırakabilir. ıMOıterih olabDirlcrl Bilhassa 
çok nulk olan ba aınclS)'i 1eçındrteki niyetimiz, ıırf llmJ Te terbiye\f[ ba
kımdandır. Aııalan, babalan, pedagoklan çok yakından allkalıındıra~ vel
hasıl herkesi ci%liden ıizliye metııul eden bu bahsi açıktan aı;ıia tetkık ede
rek ondan açıkça bahsetmenin büyük faydaları vardır. 

Alman tayyareleri buradan 
geçmekte olan bir mühimmat 
trenini ateşe tutmuşlardır. Tabii 
makinist hemen makineyi durdu
rup yere inmiştir. Vaziyet kotü. 
dür. Trenin en son vagonu ateş 
almıştır. Fakat yangının diğer 
vagonlara ruratlc sirayet edece. 
ğinc şüphe yoktur. Tren mf'.mur
ları kafalarının üzerinde uğulda. 
yan duşman tayyarelerine rağ. 
men yangını durdurmak için can. 
la başla uğraşmışlar, fakat mu. 
vaffak olamamışlardır. Olan oL 
muş, kınlan kınlmıştır. Yangın. 
dan malı kaçırmaktan ba~ka ça. 
re yok. Fakat diğer vagonlan so
nundan ayırmak ta imkansızdır. 
Zira düşman tayyareleri treni 
mitralyöz ateşile rahatsız etmek. 
te berdevamdır. Nihayet maki. 
nist civar köylerden yardım iste. 
meye karar vermiş. Fakat bu a
roda tekmil köy halkı şığınakla. 
rına kaçmışlar, orada çile doldı.l 
nıyorlarmış. Tren memurları bu 
yeraltı dehlizlerini birer birer 
dolaşarak: 

h stt Arapların "niha~ etin bi~.a)·e?,., mize verdiği cevapta dl. 
afi Sozunu habrlamnmak mumkun yor ki: 
t: değildir. Nihayetin bidayeti: ıo. "Çocuklara cinsi terbiyenin ve

iit nun ha langıcı, demektir. Bunun rilmesi lhımdli'. Bir kere cinsi 
~ ;: da manası, iki muharip tarafın terbiyenin maksadı realite mese.. 

ad •on bu~ ük kuvvetlerini kullan. lesidir. Çilnkü insan dentıen 
• Dl&landır, llugiinkü vaziyetin bu mahluk dünyaya geldiği zaman 

hlcrkczdc olduğu gayet sarihtir. evvela şahsi müdafaası için mü. 
~ e bu uı.Iyet bilhas•a Almanya cadele eder. Bu mücadeleden 

nklunda doğru.clur. Berri kuv. ba§ka bir de kendisinden sonra 
Vetlenni kullanamı~ an \•e batiri neslini devam ettirmek meselesi 
kuv,•ctlerdcn mahrwn olan Al. bakımından tabiat kanunlarına 
Dlanya yalnız ba\·a kuvvetlerlnln tabidir. İnsan gerek phsi baka
tahrip kudretine dayanmaktadır. sı, ve gerek neslinin bakası is~n 

• Sonun b:ışlannıcı olan bu hare. tabiatin kanunlarından uzak la. 
ket te iflüs ederse karşı tarafın lamaz, onlara uymaya mecbur. 
bugün yüzde elli nisbetinde olan dur. Generation hidiseılnl gizli 
r.ıüer lhtlmnli birdenbire daha ve esrarengiz (mysterieux) bir 

Bu bahiste söz sö7leml7e sallhiyettar filozof, pedagok ve doktorlarm 
ekseriıl cinsi terbiye prensibine taraftardırlar. Bunlann hepsi de çocukların 
bu Jıutuatald reatılyoıılanna dikkat etmişler, onlara kartı rıe şekild:: ha~e
ket etmek lbım ıeldlfin1 aztıll tuadıya düıUnmü,ıcr \.e tetkik etmlı;lerüır. 
AlelQmum ibtilif, bilhassa c:inai terbiyenin ıelı:li ve çOC1lklann yaıı mese
lesinden çıkmı;,tır. Bir kıımı, toplu (kollektif) tedriı uıulilnc taraf\ı.rdır. 
Difer bir lı:ısmı iıe, aile tarafından verilecek ferdi tedris usulünü tercilı 
etmektedir. 

Bu anketimlzba ıımumiYet itibariyle acıta vurmalı: tstediti en esaslı 
noktalar ıunlardır: 

Cinai m .. eıeler bahsinde dtı1111an sahte mahcubiyetlere lcareı mOcadele 
etmek, çocaklan ba mevzu etnfmda daha zamanıyken "17dmlatmalı: sure.
tiyle yanl11 fikirlere aaplanmalanna meydan vermemek ve btı hakikati on
lara :vavat r.avat ve temkinle anlatmak.. Eaaı maksat. onlann bu kaçınılmaz 
hakikati ileride, çirkin ve tahrif olunmuı bir tekilde. çok geç olarak öi
renmelerlne daha en elden mini olmaktır -

Yüksek bir noktaya fırlar. ·1 ı •• t 
Z d ~ki de sak amak contre na ure,, lacak ceylerde pornografiye git. dınlatmak sure~·ıe cinsi terbiye afer ihtimalini bugün ytlz e h ek ı T b" k ,.. 

nı bir ar et o ur. a ıat anun. memek ve henüz büluğ çağına vermeleri fayda olur. e nisbetinde gören, Amerika ı bi h k t 
Bnhriy~ Nazın gibi bitaral bir lanna uygun ° mıyan r are e girmemiş çocuklara okutmak Cinst terbiyenin verilmemesi 
§lhsiyettlr. Fnkat sonun batlaıı.. te anormal neticeler yar~tır. doğru değildir. Bülöğ çağına gel... yüzünden ileri gelen ~exuelle 
Kiti, bu ı'htlınali daha fa•la v::ı- Bundan dolayı nereden gclıyo. digıv · zaman tabiiye ve bioloji ho. nevrasteniler rnk defa. bir (choc) .. J....., ruz, nereye gidiyoruz, nasıl çoğa. nin 

1 
ır-

seltetek gibi görünüyor. lıyoruz. Bunların biolojik esasla 1 caıaı: ve e~evey bu mese eye şeklinde nevrozlara sebebiyet ve.. 
llidlsclerin süratll ytlrOytif(i nnı bilmek ve tanımak her cihet. çocuswı ~t n~~ çek- rir, sexuelle kudretsizliklcr, ruhi 

~iki tarafın değil, fakat bir tatahn ten faydalıdır. mek ve ona ilin hakikatini ay. depresyonlar yaratu.., 
1' lehindedir. -=-=---=--=:ıı-----============z::::====== n .. Çocuk, Freud mektebine ga_ 
Ad ~dderatııı İstihtası: re, doğduğu zamandan, hatta a-
enıJ 1 na rahnılııden itibaren cifiSi kuv. 
. fı ıtihzalann hepsi de gülünç vetin tesiri altındadır. Bu kuv. 1 

• oldui:'U derecede acıdır ve is. vet muhtelif safhalarda başka 
. LOKMAN HEKiMiN. öGOTLERİ . 

.f tihıaı~ hepsi de, acı biz akı. ba§ka şekillerde kendini göste. 
~:etle neticelenen hadiselerin mu. rir. Çocuğun, kundak açıldığı 

1 •8~dernestdir. İstihzanm1 şaka ve zaman gerinmesi, parmaklannı Herb9 W"nn- .....,..._ t•cll a- llmetler fn81lnda o iatldadın balundu
• ahfeden farkı budur. lstihu71t emmesi, hatta meme emmesi Deeinia &r'UIDc1a ,.._t 4Jtarcla vlremli taa• bUyük bir Dıtimal •erdirir. 
ıstlhıaya uğrayan kartı tarafın psyehanalyse mektebine göre, bir lluta1arla ,..lnndaa ibdllt edere\ on- Hcrıeydeu önce inııanm tipi: Uzun 
haıırıayacagı acı intikam takip acte scxueldir. Yavu yava• annal lardaıa nrem mikroplarım alabilir. bat boyla. ve ince tipte olanlarda •crem 
eder •• k d b ~ ~ ti o mikroplar miferlerde baatafıtm daha çabuk ilerler. Onlann gövdcle-t '- • uitler'in son nut u a •§- ... , oral d--lerden sonra Auto. 

1ı tanb b b • ... nu• başlanpcııu hlsıl edebilirler. Fakat rine dikkat edilince göğüslerinin ka-a~ istihza idi. Aca a u ıs- erotisme devirlerinde bundan ftrem hastalrtı herkeste aJDf surette nnlanndan daha uzun ve daha t<"niş 

ilerleten İstidat Veremi 

e 'İ ~~'l.a da, her istihza gibi, acı a. sonra pre.puberte ve puberte ylirümez: Kimisinde çabuk ilerler, ki- olduğu ıöze çarpar: Götsun aıunda 
~ etle mi karşılanacak? zamanında heterosexuel hlsJer miainde 7avq, kimisinde baotacbktan kann ldeta kiiçük blu. İlerlemiı ve-

llayaua ve bilhassa siyasi ha. meydana çıkar. Bu puberte za.. aonra kendi kendine durur da- remden hasta olanlann en çotu bu 

~Yatı. en çok snkınmaya değer bir manı psikolojik ve fl:ıiolojik ba;. Verem~ baatalıPım bl!yle, adamrn. tipte olanfardır- Bu tipte olmakla 
~1 İatiJ,zadır. Cünkil1 bu aihi 1omınaan çok: ehemmiyeW- ir ı~re, bl;,b bafka tarzda ,.tirttme11 bir beraber bacaklar g<ıvdeyc nıabrtıe u-

.,ıa ıstihıllan mukadderatın iatlhzası k. kere ınikroplarm mUrtan menln\dir zwı ve adaleler iri olurN bur\lar ve-
taki zamandır. Bu zamanda ÇOCU •--an tabii olarak -bir cok mikrop. remi ilerletmekten kurtarmazlar, a'k-

~ p tder. }ara Cinaf terbiye Verilmedi;;.( ADS Sine tJayJeJerinde ~erem daha çabulı: Hin 6• lara karsı oldntıı clbl- verem mik-distan ve Nazizm! takdirde, birçok abberration robuna karsı da ımıb•emet eder. miıt- 11trıer. 
k ------------ sexuelles (clnsl dalAlet) meydana robun .Ucudüııde zararlı tesiri Japa· Bir de ufak tefek yapıda, slnlrlı ve 

-Arkadaşlar, gönüllü topluyo
ruz; içinizde dıpn çıkıp ta diğer 
mühimmat dolu vagonlan kur. 
tarmak için bize yardım etmek 
tsteyenler gelsin, diye, talepte 
bulunmuş. 

Bu davete hemen bütün köy 
erlen koşnuış. Tam iki saat §id. 
aetli bombardımana rağmen ora
da uğraşmışlar. Bittabi arada ya. 
ralananlar, ölenler de olmuş, fa. 
kat kimse aldın§ etmemiş. Her. 
kes caq.la başla hayatlanndan 
kıymetli olan bu mühiınmatı 
kurtarmak için uğraşmış ve 
nlhsyet bu i~i muvaffakiyetle 
başarmışlar. Ş'mdi bu köy halkı. 
na hükumet bir kahramanlık ma
dalyası vermeyi dü§ünmelttadir. 

** 
Casus Olsa Gerek 

• LI lndlstanın herhalde Gandi. gelir. Bunlann başında: mastur. mamur için onunla mücadele eder. heyecandan, /kederlerden çabuk mute-
.-. el k Ü Jü 1 "k 'k essir olanlar. Bu tipte bulunanlarda D - Lo d - · • d' 11 en daha ço n o an bation .relir. Dışandan aldı~ mı roplann mı tan un n ra uzenne ş1m ı-

de ı N D ... in d i 1 da, uzun boylu ince olanlardaki kadar ...ı r erinden Ncltnı, Alman a. ""'irmi seneyi =· -'nlr ve k::ndl mubvcmeun ereces n aş. ye kadar vukua g~len hu. :ıı zi.,.._ı ;1.. ın ü del · d 1 b ed tieğilse de, verem hMtalıfl çabuk iler-
a As-.. , nden bahsederken ''Na~'&Dl, ruh hekimli"'! ~nbes deki tecrii.. mazsa m ca esın e ra e e er. cumlann en buyüğü yapılmıştır. 
" Yalı•-- ı__ 0 ıt- mücadele neticesinde ldeta Tereme Jer. l 
ve ""'" hayvanla UDaD ara.. belerimde bunun birçok teza.. kartı bir dcreceJ'e kadar aıılanmıt 

0
_ Bu hastalığa en 2iyade mukııvemct Buna rağmen ngilizler tamamile a~ ~tfda bir mnhlnk sayıyor. Asya. hürlerini gördüm. Bunlar arasın. hır. Mikroplarm miktarı fula olarsa CÖliterenler kanu &öiuaten daha s-e- paniğe uğramamışlardır. Saat. 

e 
1 

ar, Naılzmln muvaffak olma. da bilhassa nevrasteni sex:ueller lnaanm mukavemeti Jrrrılu,_ nio ve daha uzun tipte olanlardır. On- lcrce süren bombardımanlar es.. 
slına bianıet ve yardım edemez. mevcuttur. Cinsi hayatın sırları. Btıntuıla beraber, Terem hastahs... lann mideli ıılı: ıık bo~ulsa da \fuClıt nosında halk sığınaklarda muh. 
er di gı verem haatahiının ilerlctneıine daha l'f v 1 el l k' 1 '' Jor. nı bilmedikleri için kendisini sui. nııı ilerlemeslnc me~dan veren, bir de, te ı eg ene er e va ıt geç nnı~-As b .ğ\ 1 :dyade mukavemet ıöıterir. d . Ya, insanhfuı e~ı rı ve me. istimallere kaptırmış, bu yüzden istidat bulmadatana dUtUnmek zuu- tir. 

N'b~Yttin ~ere.fi olduğn halde sürmenaja uğramıı bedbahtlar ridir. Verem hastalıftnın dünyada 0 Bu arada, bir yan sokakta da 
~ aıııınin bu iltifatiyle karplandı gıtrdüm. Bundan dolayıdır ki ço. kadar ~ok 7aJ'lfms, olmamdan dolayı Küçük l\tcmlcket h f b" hAd• Im B 
gına gö N -t b"tli A .. u hemen h ... 1ı .. te ba butallim eteri tu a ır a ıse o uştur: u-

llll re, az.ızm u n sy ... cuklara cinsi terbiye vermenin H be t · d · b t b-1-1 h f 1 '.llın n-.ı_ k d bulundutu pek ihtiyar 7atta iken bat- a r erı ra a no e C'A eyen mu s ız er alı ~etine hak azanıyor, e. çok -··lı bir -y old .. 1t.•na kani. Tn k d l hl h 
s1 ıııektir. ~ r ""6.. ka bir hastalıktan gltmiı olaillarda bi- asa

6
• yu an o aşan r ş:ı sa 

a~P Bu da Na_.- h-abuıa A-a. im. le ıonradan aalatllmaıile ublttlr._ ZONGULDAKTA TAYİNLER rast gelmişlerdir. Kafalarına ce-

tf :!0 

bir latih~:;.dırf •J iç~B~~jirS:z ;:::r ç;kl~~ ~:~1~!~~~r7ı:1"rem:i~~:~~:~eat~fm1:; ii;::z:~~:~1!::ı L!~~a'!':° c:; ~=n~l~~i:~~~;! ~~t~~~k:~bio~~ 
.... ğrud H ta A da Ed mi!tıcavemet edemezler, o istidadı ol· hakimi Rifat Albay aiır ceza reisli~- b b h ! l 

do ur. at vrupa u.. m...,,nlarda kerıdı'l•rine •erem hasta- A .. d H d' A da 'f - ze ilen u yabancı, mu a ız arın 1 .,,_ ~ . ne, rtıvın en am ı T maarı mu Askerlik ~lerİ cation sexuelle (cinsi terbiye) lıit seı .. bUe ona kendi kendilerine dUrlUfilne, Huım Erkon ilk tedrısat nazan dikkatlerini celbetmiştir. 
1' hakkında analara ve babalara fi. durdanırlar, mlifettitliiine tayin edilmi~ler ve va- Kendisini yakapaça edip kendi 

-
1 liın göstermeye ihtiyaç duyuL Verem buta1arile brplapna1mdan zlfelerlne başlamıılardır. kulübelerine sürüklemitlerdir. ~ Ş b D t mu~ur. Amerikada izdivaç.a ha- mutlaka kcıınınmalı pek stJç oJdaluna BAŞIBACLI TUTUNU - Gfimilıt- Fakat, adamcağız sessız bir ~ u eye ave zırlama kurslan vücude getiril. göre, hiç olmazsa, hastalık ıeldikteı: hacıköyde kanun ahkimına muhalif o- köşe bulup ta konuşmaya mu. 

~~ ::-:ıo::':-~:W-;: O:: di~.~e:~:bb~:. o~:~e dün. ;ti.~tlıdı~~~~e:'rinl~aiın:iel!:ıbe~tte~fhaa•:dal~~ı =n~:şı~~ı~tünl~r~ti~~~~~: ;;/ş~:~d~;.u~fr: ~e:r~~~a ;!;ı:t 
-- .,. lllı lrm '- ,. .....-...a ~ , ıecmittir. Karadem tlitUnleri ıslah is. lundaııt •lrıal muunlannd&a 20 ili 40 7a.. yaya geldiğini ~nnett eA ve olur_ tu7onu lınirl Sait Coşkun 71 zürranı mqhur Amerikalı bir gazeteci ._ ..._it~~ '" saJ'rilıUm lıa47enlara tama':: bu işi tam amile kapalı bir f'no. Hekimlltln ..ı-.dlkl halinde, bilha... 121 ..... p,.. tarlasını ccaorek bu tarla. vardır. Elindeki vesikalar bunu 
otu -et•aclcrdı ikinci da ·~ ca.. men halinde tanıtmak hatadır. yuu _. - ık k edi ·~ ~ ~ .. butabalacı laemtln'-r ...... bö:rie iatidat ıneeeJCJerinde bilıller lardaki baııbaih fidaıilarmın tepeleri- aç ça ispat etme t r. 

~ ııı1ı1ıak9-;::_ eı.eıc ı1teıreıı1er1a ~ııan n· ..;Y;;.aln.;;..._ız....;b,;;,·u;,;...m.;.;;.;.e .. vxu~-u--z_e_nn_·_d_eııııiy""a•zı..--m-u_tı_ak_•_•_lla_d_ .. ..;yı1....;ı_m..;a~•.;.;•...;;;da;..;;bu~ı;..;,a.._;;n.l;..;;k;;,;;u-;;.;dı;;;.;.;nn,;;;,q;;:,;,;tu;;.;.;.... _______ ..;. __ ..;B;,.~..;;,;:;..d.;.;,em.;;.;.;._e_k_ı_ed_i_r.;. • ..;b;..u.r.a.ıa_rd_a 
~ ıs acele pbftllUı atlracatl&n. » 

ıt._ .71Gl 1140 r!lırl1n4c acılacalı olu .. " 7 ••• cı· il •ı ı· •• il .... R ........ ··a·· .ı •... -E· ...... ·ı .. .._ ""'~ •imalı ı.tın- lella •• sa7"18- - -
• .ıı -..,..,.._ de dahil olmak ben 11+1140 GQlilştQJer, 
~cd~ kadar bebemdıal 1Ubc7• mtıraçaat O zaman GrandQk, ellml öpmek f· 
;,. -.. ~ karitttinııelcri ııtı •hı- cin, bana ~ndQ, eilldi. Bir an, ba 
bJ. i1i Ufranın11 saçları koparmak, "vah-
... ..__ • ·' aA·- neden kocanu elimden alıp Yazan : İtalyancadan Çeviren : 
7"! ~ 'T .. ._.mu,..._..... ., ...... ., ANNI! VIVANTI AÜV&:YDI alNANO•G-LU•• .* y"t' ttbl - aaı dolaal• ,.. lıalarta •-le7t geıürüyonun?" diye bağırmak itin ____ 

1 ..._dit. dofuıolatana ı !biti Hl ta tıa,. dayanılma& bir arzu duydum, Llkin 
aıaru.ı ._ roı.ıımalınae 14 lblll MI - sosyete icaplan bu estenktl 7end.i. 

2 ..._llad, alla8"t •erUecelıdr. Gr6ndilk, aıll baıuu kaldırdıfı za.. 
t,j nat-; l'olıtamS7& her.OS (C1lmli1ftl .. idi) man, beni gülOmıer 16rd0. Va51Uye: 

...._ daa lttlıues 1111MmU ......... ... - Ha-an olunacak J'lU'adı~ de· 
• 

edU.C.1ıt~. J. 

A dl Bottlcelll'nin meletlne be,ızlyor.-
A - l'!Jkt•llft .....- .. Pdllkwhtr. ô halde, bu alqam saat onda- Her-e a, - 1'llf11a hO•lnt ctısdam, IDtolrafb 

a'4 ;;ı•tdtı aeoe41 " d&n fotolraL mltage'd•-
,- ' '-h~ Tıtıdlial lııtlreııltt dlplomalanm. Saat ona çeJrek kala, Vufli de, 
ol aıhhj « .a.aıu nrellıll okul nalbı.n., l\lalenmlş, pomailanmı1. parf!lmlen• 
cıa'- POrt. --..... entel .e.,.e brrakllaıılar n- miş, ellm1 öpllyor ve lfdlyordu. 
ınl n.., -..tklr olanlar da mellek ....at.. Ben, 111klar, a711alar n perdelerle 

e ıanaa. dolu blly(lk salonda yalnıa kaldım. 
: - To..._ ltnletı Ha;rran kalınacak yaradıl11 olmak 

il~ llbeı:. 1 a.ttı daı.t Tablm " llall - neye yarardı?_ Bottlcelli'nin meleli· 

~ 
• ,.. , ne beıueoıek neye yarardı? lbıtı 141 dalerl Cklata ubl7ML 

s!:ıc~ '" l l Ry!6J 140 silnlerl ıta_pa... V 
U 

11
,.. ke.nertıursu nahl.7elerL , 

nlı~ .. 14 EJ'ı~ı t4D 111.ım stneııd• Hiı:metcim Katyayr pf1rchm. lCatya 
~ • ... hPtınaanıılar. iyi bir kadıncb; amma clrlrlnliline de 

lan - leıaııınaı dıtıllda olaalano lllll_,... diyecek yoktu (zaten onun için bu ka1 
meıe::r';:!•~!.::!.~'1 k pbnlao mtııacaac ot• dını ben ıeçmİttim). Ona, afla7arak, 

r.,, elbiıeml çıkarmaıını, çilnktl ntaimıa 
ıı!:~•lıum 1 • ndeaı Hl .tofnıhı· aireceiimi 1&7Jedinı. 
lanıılan 1 ı1a .. ameıen titıl olaalarm ;rolr· Enabnnm bailannı çaıerkm lllll'll-

bfi «ittir, 
7 27UU tarihinde tıltama - dandıiuu iıiti1ordam: 

rtJ Bu ~ - Ben olıa1dım :İ'atalna ıltmes-
1 tallın 411 wıı: 4 

- Onrlana 11amı.- dim. Ben olsaydım, baıana pulanta-
n kalar1~aıl1ru111 a&.terlr 7enl tarihli tahsil lan tabr, al tül esvabı ıiyer, aonra 

• d 
15 

- Son 7ok1aman ;tapılacak • k d 
ın er eratta d.. da cebime bir ıiıe içkı oyar ve 11&-m d t lallat naılı:alarne bcnıber b• -ıd d' 
eJ ile e rarfında <hnl 17 E ıaıe tadar) ı• nda ne •ar ne yok anlamaya &• er ıaı. 

A~:: ~\a:t a :ro lanıalanm ,.apttrmalın, - Sen olun cider miydinl 
ıDlıuaur. 70 14'11la hcatı lıalecaktan llln - Eh, zannederim. -KatJanm 18'1 

söderi ıaia 110la malnır lstlhbr ıiıq. 

ıeklerl ftrlatı70rlafdr... Nedeıa cltml· 
yecek ıniıiml 

Doina, neden ptmemelil Vuinyi 
takip etmem hakkım deiil miydi? bir 
yd önce, iıtcbin küç(ilı: kllaesinde bu. 
nu ona vaadctmemiı miydim 1 "Ona ta. 
kip etmek!,. Bu aatlamlılı: Te tatbldı: 
adaimı, o zaman pepeun arbıında ne 
kadar titrek bir hula yapmlftma. A· 
caba ba, Hennitas• restoraıu icio ele 
muteber delil miydil 
... titrqenkı 
Gideceiim, -dedim;- ama btlttla b

drnlar podra " allı1c drü)'Orları bal
buki benim tıayle teJ'lerim 1ok. 

- t;rl ama. ab on aekis yaJ~ 
ms, bayan. 
Kırmm tlll enapl&n ctJ'indim; atq 

renct çorap •• iskarpinleri a7Qıma 
ıeçirdim. Bqıma da pırlantalı n 
ziimrlıtHl tacı taktJnı; •e alevi bir J'11a
na benzeyen arabeak altm itltmcli kır 
mm bir ef&tP& sarındım. 

AJDada hn4ime t.bnk, 
- EJ'\'ah, Kat1"' 1 -diye içimi çek· 

tim.. Amaeal 16ne)'di, •• c!erdil Ne
ye benzlJ'Onl.Ql böJrleP 

Katn: 
- Bir :ra-n mqalaJa.- decL 
ICatyannı da tr'o7bda hnlmle h-

ral>er selmeaini iatedlm. Korkudan 

ditlerim birıöirine çarpıyordu. Kat7a 
daa edi7ordu. 

Nlha1et restoranm parıltılı kapısına 
vardık. 

- Tantmı 1- Kat7a, kocam kimblllr 
ne dlyecekl 

- Güzelsiniz, diyecek 
·- O qıldar içinde parıldayan cıiti 

nasıl aıtım l Eiihıılerin, gülUmseme
lerin. lllU'ıltılann arasında, kırmızı 
hahlarla ıüılii merdivenleri nasıl çık. 
tını?- Büylik merdivenin üıt başında 
bir kapımn önünde durdum: Yilreiiaı 
çelciçleniyordu; nefes alamıyordm t
çerden çirısenclerin mti.ziiinl, lrad m 
sesleri ve erkek gülilımcleri ile kriıtal 
tıntmlan iıitiyordum. 

Önfimde dilen metrdotcle: 
- Çatmnız ı.. .Diye mrrıld:ındun ;

Caimnı•- .Llkin Vasiliyi dUıünilnc:e 
c:eaaretim kırıldı;. Son Altes, Olden
bars Grandilkiintl çaltnnız,.. dedim 

Merdivenin parmaklığına tutuna
rak bekledim. Açılan ve derhal ka
panan kapıdan gelen seslerin h:ıra
reti, beni bir alev glbl yaladı. He
men derhal kapı yeniden açıldı ve 
)'il7.ilnde hlJA son ıül(lşlerlnin izi bu. 
lunan miltehallk GrandQk rertınd(l. 

Eana, aptallaşnuı bakb. Tanıya

m11m11tı. 

- Size ne gibi bir hlzmette bulu
nabilirim? Fakat.. 'Fakat.. Aman Tan
nmı_ 

Gözleri sonsuz bir şaşkınlıkla bü
yümtıstO: 

- LAkJn siz.. BotticellJ'nln meleği!. 
- Evet, dedim. Atlamak is ıyor-

dum . 
Kibar adam, hayran: 
- Gellnlz, geliniz! dedi; koluma 

girip beni kapıya doğru iÖtürdU. 
Bır ıarson kapıyı arka111na kadar 

açtı. Kristal, altın, kadın ve çiçekle 
parlıynn bir masanın görQnOıu göz
lanmi aldı. Esıkte duran Grandük, 
Vnılliyc doğru: 

- Tamo\.'Skyl dlye ha1klrdı; fA
nllcriı. tallhllsII.. t~te fetihlerinin i
çinde en muıaf!er olanı. 

(DEVAMI YAR) 

dolaşıyorum ki, yann Londranın 
nasıl bombalandığını, sokaklarda 
neJer gördüğümü Amerlkaya an
latabileyim. Yaralanmaya geJin. 
ce; o bana göre değil Zira ben 
Sovyct • Fin harbinde, Norve.ç 
harbinde ve Dunkerque'te dalına 
en ön saflarda idim. Şehirl~rde 
yüzlerce insan öldü. Cephe geri.. 
sinde.ki karargihtaldlcr yaralan. 
dı ama benim kaşım bile oyna. 
madı. 

Amerikalı gazeteci galiba: ''Sa
kınan göze çöp kaçar,, darbımc. 
seline pek inanıyor. Hakikaten 
cumartesi akşamki bombardı
mandan Londrada 400 kişi oldü. 
ğü ve 1400 e yakın insan yara
landığı halde ona hiçbir şey ol. 
maınıştır. 

* * Paris Otobüsleri 

P arlsin son günlerdeki hali 
görülecek bir ,eydir. Her 

tarafta derin, fakat içinde matem 
havası esen bir sükWıet büküm 
sürmektedir. 

Filvaki, bir müşahide göre, 
gene bu turistler kabesine halA 
seyyahlar ıehrf denebilir. Yalnız, 
şimdi başında tostoparlak şapka. 
h, gözleri gözlüklü Amerıkalı 
seyyahın, çifte monokllü !ngıliz 
lordunun yerini Alman asker ve 
zabitleri almışlardır. 

Seyyahlara ~hri göstermek 
maksadile yapılan otobüs seferle. 
rlne devam edilmektedir. Pen. 
ccreden dışarıya işaret ederek 
geçtikleri yerleri birer birer muş. 
terilerine anlatan rehber g~ne 
i inin başındadır. Fakat bugiınkü 
Parisli seyyah sadece Fransız 
topraklanna yerleşen Alman as • 
keridir. 

Pazar sabahlan Şanzellze mey. 
danına toplanıp mütemadiyen 
Zafer abidesinin (L'Arc de 
Triomphc) bLailıaye :resımterlni 
çeken meraklılar gene bu haki 
uniforınalı Almanlardır. 
Avrupanın bu en koket şebrL 

nin cazibelcrile mest olup vazüc. 
terini unutmamaları için olsa ge. 
rek, Hitler'in buradaki kollarının 
gözünün önünden geçen, otobüs. 
lerin üzerinde şöyle bir levha 
vardır: 

"İngiltereyi ezmek lazımdır!,, 
Bu yazı dalına her yerde hazır 

ve nazır ve adeta canlı bir ih. 
tardır. Bir saniye tabiatle basba. 
şa kalıp bu ltıtif şehrin güzel. 
ilklerini hissetmeye imkan yok. 
tur. Hemen oradan sizi tc.>k. 
rnr hayatın içine çeken bir oto. 
büs geçer. 

, ukela mecli inde dilsiuer 
met ederlerdi. ikinci Abd 
mit idare inde, yalnız biJ' mııı• 
edenler değil, 'ekıllerin kendile. 
ri de bir nevi ''dilli dilsiz,,-oldulı:. 
ları için bu ihti~ ata neden ı6n. 
gurüldüı,:unit bir tUrlu enlay• 
nıazdım. 

Tabiat bu dilsizlere karp yap. 
tığı hak ızlığt birdenbire tamll 
edh•ersel di, dilnynnın yuvarlak 
lığını bile "hc.rkcs oyle diyor 
diye kabul eden "pinpon,, 
saçmalarını iş1tcn dıl izler dilı. 
rini bulurlar, fakat daha beteri. 
ne uğrnrlnr. Mutlaka alullanıa 
ka) bedcrlerdi. 
Kongrcnın dilsiz erkeklerle tllL 

siz kadın arın evlendirilmelell 
hakkında~i kararını oku)'...
"dilsiz kadın nasıl olur?. 
nştmı. Bilmem neden? Ben 

sizliği kadına bir türlü 7akıfb. 
s:amam. Höylc olmasa da geçinet 
bilmek için iki tarnftan btt' 
gonülhi olarak dilsiz olm 
mutlaka luzundır. O halde evlL 
lik hn) atında ka\ ga denilen itti. 
ha nçm turşu ziyaletindea Uıl 
tarafı da omurlerinio sonuna .kar 
dar ne) e mahrum etmeli? ~ 
rakmalı iki taraftan biri v 
hakikı, ) ahut sahte dilsiz rolüal 
oyna) adursun • 

Mc bur bestekarlardan 
Abd.ul.kndir pek kıskanç oldui11 
l~in eserlerini kimse) e ıeçm 
mi . Zamanın hlikünıdan, 
me\ cut olmadığı o de" irde '-i 
canın ölumile bütün o güzel 
telerin ka) bolncnğını anlllJDlf 
bestelu'\ra dilsiz rolünü us 
ovna\•an ,.,.ı,.; hlr k8lc ihaaa 
mis. Hoca, köleyi merdiven 
inerken arkasından andık J11ı1 
\'orlamak, ) nnındn leğen dilflr• 
nıek gtbt tccrubelerlo sınad 
sonra artık eserlerini ondan 
kınma)arak be tclermi§. Ba1 
znman geçmi , bir gün yeni 
eserini okumak nzcre hUS1ll'a 
•ırılınıs kendisi i:-in hazari 
mnknının karsı ında köleyi ot 
mu görunce i) anlamış, f 
c ıni çıkarnmnmış . 

Hocn bir h tc okumnı, sah 
dilsiz tcl.rar etmiş. Hoca he 
ornda bir e er bestelemiş. K 
dnha iyf ini yapmıcı. Tihayet 
si de ofkcdcn kendilerini kay 
dcrck c ki bestelerin ' terenn 
dcn"len: 

Tene ni ten ni te nl? 
Kı-ırnıl nna birer: 
- Tuuu! 
ilivc ederek birbirlerini t 

• $ • 7 8 9 rük la muruna bo v mu lar! 
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Sahip ve Nqrlyat M<ldnrtı: Emin 
UZMAN-Gazetecilik ve Neşrl~~t 1 
T. L. S. - TAN MATBAAS.:_ı 

AJ - H 
c: 

n \ e büyük ma• 
'h eri 

ALİCE FAYE 
ve 

\VARNER BAKSTER 
fla\ e olarak 

BOtün Z ınlik \ e lhU~amı ile 

İzmir Enternasyonal 
FUARİ 

TÜRKÇE s•zLU .. 
SOMER SINEMASI 

BU A KŞ-AM 
YENİ KlŞ MEVSİMİN! 

Yeni rctirttiti en ıür:e-1 Fllmllr araamda intihap etffi ve 

Albert Prejean - Dita Parlo - Jules Berry 
tarafmdan yaratılan 

Monte • Karlo' nun Meçhul Kadını 
Giilel Fransız filmi ile açıyor. Kamar ve Lülı:s lhtıraaile Glsblo

nan Dıtlıamı ara1ttıda batı dönen me;,'um bır kadnl-



YENİ 
W~~~ıJJJ,,b»JllU!, 
Oa tulp renlı . • hepsi da ~ 

1 Parbın aon moduı. Kutu- ' 

aıı• ortawındalıJ de!iktea 
'- prabllır.üılt.' 

Ewelee münılıüa oldof11 

2 tuanur edilenıiyen daha 
lıaflf daha ıaca bir pudra . 

• (ba"alandı,.(mıt) dır . 

Yani H neffa lıolcu adeta 

3 Franaenın Midı bualesia· 
dtlıl çiçelıleri lıoklanııt 

lıiui ı bulacalı11nıa. 

4 
Bütüa ,Vn Nbit dunır 
çDnlıl •· Krema lıô~rü" 
ıle lıarıştınlnıııtır. 

Satın olmazdan -evver 
HAKi Ki RENGiNi 

GOREBILI RSINfz 

lstanbul Emniyet Sandığı 

ve 

blldmu ı 
fabrika 

makinad; 
İsviçre 

ma.rnu!Atı 

8 R O Rulmaniarıru ~ullanınız. 
Deposu: Galata Karaköy Palas 
han: k~ısında 84 No. IBRAHIM 

, TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! 

' 
P. K 1039. Telqraf : TASl<OL 

i LAN 
İkinci KAğıt ve Sellüloz Fabrikala· 

rını;zm işletme muhasebesine asker
lik hizmetini yapmış ve memurin ka
nunu mucibince memur olmak hak
larını haiz olanlardan müsabaka ile 
blı yüksek mektep mezunu ve beş 
lise mezunu memur alınacaktır. 

"Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi 
ve Ticaret Lisesi mezunları tercih o
lunacaktır ... 

Taliplerin mOsabaka imtihanına 
girmek üzere mektep diplomalarının 
musaddak birer sureUerile 18 EylQl 
1940 pazartesi günü İzmitte müessese 
merkezinde; veya İstanbulda: Sümer 
Da.'lk İstanbul şubeai zat işleri ser. 
visinde isbatl vücut etmeleri IJJ.n o-
lunur. (8454) 

imtihan MevzulaM : 

1 - Ticari Hesap 
2 - Umuml ve Sınat Muhasebe 
3 - 1ktısat 
• - Ticaret Hukuku 

SUmer B•nk 
lellDloz Sanayii M Ue1MMSI 

MDdUrlyetl 

TA .N 

Gayrimenkul Satış ilanı 
Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Hikimliğinden : 

Vefata binaen terekesine mahkemece vaziyet edllml, olan 
Maraş saylavı Mithatm Rayri menkul terekesinden Çankaya 
da v8ki köşk, bahçe ve bahçıvan evinin maa müştemilat açık 
arttırma ile satılmasına karar verilmişti. • 1 - Köşkün bina edildi~i arsa K. Sani 926 tanlı ve 183 nu 
maralı tapuya göre 10 dönüm 20 arşın mikta~nda iken bila
hare mezkur arsa tapuca haritaya raptedilmiş ve kadim hu
dudu dahilinde tapu fen heyetince 4 / 12/ 931 tarihli ve 68/ 235 
dosya numaralı harita mucibince 22760 metre murabbaı ola 
t'ak zuhur etmiş ve hudutlannda bulunan gayri menkullerlı> 
tedavül ederek şimalen Sadık ve Niyazi sarkan Hafız H üseyir 
kısmen Eml8ki M illiye ve kısmen Bekiroğlu Ömer cenuben de 
mirci Tellioğlu Ahmet vereseleri kısmen binbaşı Hakkı ve gar. 
ben yeni açılan Çankaya asfalt yolu ile mahdut olduğu görü· . 
len bu arsanın içinde 500 liralık escar müsmireyi muhtevi o 
lup ehli vukufça tahmin edilen değeri 27312 liradr. Köşkür 
müştemilatı ~niş mermer bir sahanlıktan sonra mermer bir 
'.mtreden içeri girilince zemini parke döşeli bir hol üzerindr 
yine parke döşeli 4 oda pir mu tbak bir hela mevcut olup du 
varlan bOyalı tavanlan alçı tezyinatlı hela ve mutbak fayan" 
kaplıdır, tahta bir merdivenden birinci kata · çıkıldıkta selien 
zeminli bir hol üzerinde yine selien zeminli 5 oda bir banyo 
bir hela mevcut olup duvarlan ve tavanı yağlı boya ve helB 
ile banyo fayans kaplıdır. Yine tahta merdivenden çatı arasr. 
na çıkıldıkta, bir hizmetçi odası, bir hela birinci katın holle
rinden bodrum katına tahta bir merdivenle inildikte, zemini 
çini döşeli bir mutbak banyo bir oda ve bir heli ve 7 ocaklı üc 
fırınlı bir havagazı sobası ve bahçıvan takım odasından iba 
rettir. Aynca binaya muttasıl ve üstü balkonlu bir de garaj 
vardır. Bu köşkün kıymeti 28500 liradır. Ve yine 62 metre 
murabbaı zemin üzerine kargir bir kattan ibaret olan ve 1200 
lira kıymetli bir bahçıvan evi ile 48 metre murabbaı zemin 
ijzer;ne inşa ed.ilıniş ve 300 lira kıymetli çiçekliğin aynca bey 
tl şekil 250 lira kıymetinde havuzdan ibaret olan arsa köskün 
ve maa müştemilatının krymeti muhammenesi 57702 liradır. 

2 - Satışı peşindir müzayedeye iştirak edeceklerin mu. 
"ıllmmen krymet•n vü7.de yedi buçuk pey akçesi vermeleri la
-ı:ımdır. Rüsumu dellaliye ve taou harcı alıcıya, vergi ve rü.su. 
'11U saire de mal sahiplerine aittir. 

J 
1 

10. 9. 940 

Cep • Kol ve Fotogr., maki· A E G Vantllltllrlerl • 

r Maaa aa•tlerl n•l•M Ocaklar, Cezvelert 
1 AV VADE 8 AV VADE 4 AV VADE 

AViZELER A E G Hav•gHI OHk· 1 LUkaor Rady•· 

1 
Fırınları · 8Up0rgelerl ları . KISmDr ao· ları va hedlyetlk 

4 • 1 Ay V•de balan 4 ay vade efy• • 

Galata~~!~.~,; ,.!~~ ~.~ a,:,.e Univ!,~,j ~ddd ,j 
\ım No. 28. Kadıköy, İskele Caddesi No. :13/ 2 .,. 

Konya Valiliğinden : 
llıtın - Argıthan yolunda'ki 15040 lira keşif bed.elli 16000 küsur metf 

nikipltk taş ihzarı işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmştur 
ı - Eksiltme 30/ 9/ 940 Pazartesi e;ünü saat ıs de Vilayet Daimi Encwot 

ni odasmd~ yapılacaktır. t 
2 - Muvakkat teminat 1128 liradır. _ti 

1 3 - Bu iıe ait keşif, şartname ve htr türlü fenni evrak ve eksiltme evt'P 
her gün mesai saatleri içinde Konya Nafıa Müdürlüğünde ıörülebilir. ve "i 
lira mukabilinde istiyenlere gönder" lir. 

Taliplerin Ticaret Odası kayıt ve ihale gününden 8 gün evvel Konya ~ 
lbet makamından alacaklan ehliyet vesikaları ve ı ı28 liralık muvakkat teıd 
nat mektup veya makbuzu ile 2490 sayılı kanunun tarif ettiii ıekilde bazırlJt 
yacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbd 
-nukabilinde Vilayet Daimi Encümen Riyasetine vermeleri liznndır. 

Posta gecikmesi kabul edilmez. "8453., 

Bronşütlere KATRAN HAKKI EKREM 
I•--• Bu İJaru Defterinize Not Ediniz. ___ .. 

Bayan Fatma Fuat Gücüyener'in eseri olan: 

KOLAY YEMEK KiTABi 
Yedinci defa olarak basılmııtır. Mutfak.. masraflannızt israf etme

mek, bütün yemeklerinizi, tatlı ve pastalarınızı ağJZ tadı ile yemelı için. 
.Q.İhayet, bu kitabı almağa mecbursunuz. 192 sahife, fiyatı: 32 kuraı. Cilt
ıisi: 50 kuruş nettir. Satış Merkezi: Muallim Fuat Gücüyener' in (Ana
dolu Türk Kitap deposu) dur. 

Yeri: İstanbul, Yeni Postane kar,ıunda Meydancık Hanında 
10 - 11 - 12 dedir. (Taşra siparişlerine % 20 zam edilir.) 

Sümer Banktan : 
"' Direktörlü~ünC:en : 1J ~ KALORİFER-.. 

~ - Satış 24/10/ 940 Perııembe ~nü saat 10 da Ankara 
3 üncü sulh hukuk mahkesinde yapılacaktır. hıa1e.1bedeli bir 
hafta zarfında mahkeme veınesir.e yatınlmad1~ taKdirde, bo
'!Ularak hastl olacak zarar ve ziyan fark ve faiz ondan tazmin 

Elektrik ve Makine Mühendisi Alınacaktır. d 
Fabri'lı:alarıınız kuvvet santrallarmda ıeflik ve santral mühendisliii ftsfffi 

•eri için kuvvet santrallan işlerinde çahşmıı tecrübeli S mühendis atma~ j, 
AlikadarlRrın nüfus tezkeresi terhis kiiıdı diploma ve hizmet veaikalad 

suretlerile kısa tercemeihal tezkeresi, 3 adet fotoğraf ve iatidalarile en ıfl l 
20.9.940 tarihine kadar Ankarada Sümer Bank Umum Müdürlüğüne müraca'I 

t40/l 774 1.§ 
Emniyet Sandığına borçtu ötn Bay Adil varislerine ilin yoluyla tblif: llanılmış veya YenJ Kalori-
Bay Adil, Beyoilu Sarıliltfi mahallesi Kançılarya sokak eski 20, 22, 24 malzemesJ satın alıyorum. 

• 18 Numaralı kagir bir apartımanın tamamL ....: - Galata Tünel Cad. No. 
Birinci derecede ipotek göstererek 15.3.931 tarihinde 534/10407 hesap na- H. Telefon : 40218 -

nsiyle sandığımızdan aldığı (8500) lira borcu ı6.5.940 tarihine kadar öde<:" ----------

"'ttiriiecektir. 
4 - Tayin edilen zamanda arttırma bedeli gayri menkulün 

muhammen ktymetinin yüzde vetmiş besini bulmadıitı takdir_ 
de, en son arttıranm taahhüdü bruti kalmak üzere arttırma 15 
~ün sonra olan 9/ 11/ 940 cumartesi saat 10 da en son arttırana 

etmeleri. "5423 .. "8434,. 

ii;nden faiz. komisyon ve masarifi ile beraber borç (8645) lira (94) ku
varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra taki

mılamak uzer:e tanzim olunan ihbarname borçlunun muka,·elenamede gös
laillmt.-,diği ikametgahına gönderilmiı ise de borçlu Bay Adilin Göztepede Bahariye 

k 2 numaralı hanede öldüiü anlaşılm11 ve tebliğ yapılamamıştır. MezkQr 
unun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilin suretile yapılmasını imir. 

• Borçlu ölü Bay Adil mirasçılan işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay 
de Sandığımın müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen 

bale pyan bir itirazlan varsa bildlrmeleri lizmıdır. Mirasçılar ipoteii kur
lar veyahut baıhyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli 
enkul mezkilr kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alikadar

bilinip ona e;öre hareket edilmek ve her birine ayn ayn ihbarname teb-
maka6ıma kaim olmak üzere keyfiyet ilin olunur. (8443) 

Gayrimenkul Satış ıaanı 
Beyoğlu Dördüncü Sullı Hukuk Mahkemesinden : 

Ôlü Salt (Paşanın) oğlu ma hçur Osman Saide ait olup mah 
kememizce bilmüzayede satılmasına karar verilen fstanbulda 
Teşv.ikiye (Harbiye) mahallesinde Kağrthane (Teşvikiye) soka
lmda eski 29 yeni 89/ 3 numaratakia 115 sayılı tapo kaydına 

'J((>re sağı Aliyeye ait arsa solu 5 arkası 7 parsel numaralı ma. 
hallerle önü Kağıthane caddesi le mahdut halen ön tarafı TeŞ-
~ye caddesi bir tarafı Hayriye Atay a.partımanı, diğer ta
nfı Kaniye Tincel apartımanı arkası Cevdet fpek~i anartıma. 
llJle mahdut tapoda 7650 lira kıymeti mukayyedeli 257 metre 
28 santimetre murabbaı arsa müzayed~ vazed;Jmiştir. Ve 
ehli vukuf tarafından heyeti umumiyesine 9000 Türk lirası 

ymet takdir olunmuştur. Me zkur gayri menkule taJip olup 
ayedeye iştirak edenlerin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
akçelerin! mahkeme veznesine tevdi etmeleri la7.tmdır. BL 

i müzayedesi 12/10/940 tarihine müsadil Cumartesi ~nii 
10 dan 12 ye kadar icra kılına caktrr. Müzayedede verilen kıy 
aı~t ehli vukuf tarb.fmdan takdir edilen kıymete baliğ oJdu~u 
ve satış kanunu medeninin 388 inci maddesi mucibince mah-
.emuıı menfaatine muvafık bulunduğu takdirde en fazla vere
nbl üzerine ihalesi icra kılınacaktır. Birinci müzayedede verL 
ten bedel kıymeti muhammeneyi bulmadığı takdirde, satış tem 
dit olunarak 9/ 11/ 940 tarihine müsadil cumartesi günü saat 
10 dan 12 ye kadar icra edilecektir. 

Gerek birinci ve gerekse ikinci ihalede bedel kıymeti mu. 
bammeneyi tecavüz eylediği takdirde en fazla bedel veren üze
thıe ihale yapılacaktır. Mezkur gayri menkulün müteTakim 
wergisl tanzifat ve tenviriye resimleri vakıf icaresi Mahçure 

yirmi senelik taviz bedeli dellaliye resmi ihale pulu ka
.dastro harcı müşterisine aittir. Kararın müşteriye tebliği tari-
lıiııden itibaren bir hafta zarfında bedeli müzayede ile yuka

yazılı resimlerle birrkte ahcı ödemeğe mükelleftir. İha
le bedeli muayyen müddet zarfında ödenmediği takdirde, iha

feshedilecek teminat akçesi Mahçur namına muhtemel iha
farkı ve diğer uv:-arlara karşı irat kaydolunacaktır. 
Fazla tafsilat almak istiyen ler mahkemenln 931/ 434 nu

dosyasına müracaat etmeleri. İsteklilerin yukarıda gös-
en Rfin ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahke-

mesine gelmeleri lian olunur. • (28976) 

Samatya Yoksullara 
Samatya Yoksullan 

ihale ed ileceği.. 
5 - İpotek sahibi alacakhlarla di~er alakadarlılann J."'vri 

menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialannı evrakı müsbitelerile mahkemeye bildirmeleri aksi 
takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelin
ien he~ hangi bir şahsın bir hal dermeyan edemiyece~ 

6 - Gayri menkulleri görmek fttiyenler mezkur köşke ve 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası İstanbul 
Şubesi Müdürlüğündeıı 

Bay Bahir affına yazılı "D,, smıfmdan birlik 28251 No. lu bankamıs hi-' 
senedi lıcaybedilmiı olduğundan artık hükmü kalmadığı ve sahibine batb NOt 
hı yeni bir senet verileceii bildirilir. "8430., h 

~---------------------il 

k 

Samatya Fukaraperver Cemi.yeti 
nizamnamesinin maddeleri tadil edi
leceğinden Müesseain Ue A:ı:alann 10 
E;ylul 940 saat 21 de c. H. P. Samat
ya Nahiye merkezinde bulunmalan 
rica olunur. Devlet Oemiryollari ve limanlan işletme idaresi ılanlan iaha fazla malumat almak istiyenler mahkemenin 936/ 49 d 

Harp Okulu K. dan : °'ayılı tereke dosyasma müracaatlan ve taliplerin satış ırilnü •ıtıetme ıhtıyacı ıçın KJm. llf:i+~oo den 400 .Ml molo.z taıı puarwd' n 
Harp Okulu Matbaasına 100 : l2S 'Tlahkemede hazıt" bulunmalan Han olunur. (28975) 1 satın almacaktır. jf 

lira ilcrelli bir fotografçı abnacaktır. Pazarlık 14 EyHH 1940 Cumartest ıilnü saat 11 de Sirkecide 9 lttetme "t 
İstekliler hakkındaki .ıartıar aşağıda-, 'NGILIZ KIZ MEKTEBi nasında ~· E. ko~syona tarafından yapılacaktır. İsteklilerin a7Di sOa Ye" 

doğruca Ankarada Harp Okulu Ko- Sartnameler komisyonda aıörülebilir. ,_.,,, / 
dır. Bu şartlan haız bulunanların r-. , atte 'komıayona muracaatlan liznndır ,._.,,. ln 

mutanlılına müracaatta bulunma- ( Tam Devreli Orta Mektep ) --------- ~ 
ı.~·- ı,ı.1t1il.n. Ttl"' 0 ...,_ A•- A IZ,80 Al iLTIHA A INDA;ETI KAN LA INDA k 
kerliğini yapmıı bulunması. buta ve Mektep 1 Birlncite,rin 1940 tarihinde açılacaktır. İkmal imtihanları R----ı n~ - Dl SUYU 
vücutça anzalı bulunmamaları. Z3 Ye 24 E:,-IOl'de yapılacaktır. Yeni talebe kaydı 11 EylOlden itibaren ~ 

5
-

2 - En az lise tahsilini ikmal etti Cumartesi ve Pazardan maada her siin sabah saat 9 - 12 ye kadar. Da NUH iLiK OLARAK GAAGARASI BU iLTiHABLARIN iFASI 1 TENiN mm il 
ğine dair ıehadetname ibraz etmeleri ha enel izahat almak isteyenler her Pazartesi ve Pet'1embe aıilnleri ubah R 
{Güzel Sanatlar Akademisinden me- saat 9 _ 12 ye kadar mektebe müracaat edebilirler. D 1 t D • IJ 1ş· 1 U M'"d"" I'" "'- d .ıh 
zun olanlar tercih olunur.) ev e enızyo an etme mum u ur ugun en • 

3 - Sinema için film almumı •e • JI Londra Baıkon!lolosluğwnuzdan bugün alclıfnnız bir telgrafta lnsiltereıo! .n 
buna ait telmiii bilmesi. deki talebelerimizin hepsinin sıhhatte oldukları bildirilmektedir. İn 

4 - Remıi mUe11eselerden birisin- Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe Kabul Şartla1ı Talebemi.z velilerinin keyfiyete muttali olmalanm dileris. -asoo. k 
de yapılacak imtihanı kazanmalan 
(kazananlar arasında varsa timdiye 
kadar muvaffak olduktan eserleri im· 
t'handa ibru edenler tercih olunıar.) 

5 - Fotofraf tekniiine ait ameli ve 
nazari fı.&lil ve kimyevi bilaıi sahibi 

6 - Sabıkan memuriyeti olanlar bu. 
lunduklan ıon memurluldarma ait ve
sikaları. ilk memuriyeti ise mahallt za.. 
brtasmdan mahldlmiyeti olmaclıinuı 
\.e hüsnühal sahibi bulundulılanna da 
ir vesika ibraz etmeleri. (898) (8104' 

Lise öiretmeni yetiştiren okul, yatklı ve puası:ııdır. Tahsil mBddeti 4 se
nedir. Okula cirebilmek için' lise olgunluk diplomasını elde etmiı bulunmak ve 
kabul lmtıh.ınında muvaffak olmak 11.zmıdır. 

Namzet kaydı J1 EylQlden 12 Birincitqrine kadar Sah Ye Cama &ilnleri 
yapılır . .Kabul imtihanı 14 Birinciteırin cünü başlar. Daha fazla mahlmat iati
yenler okula müraı;aat edebilirler. Yazı ile müracaat edenlerin 6 kuruıluk pul 
röndenneleri lbmıdır. "8427" 

İzmir Turistik Yollan Mıntaka Müdürlüğünden : 
6/ 9/940 tarihinden itibaren 20 cün müddetle açılı: eksiltmeye konulan ir. 
A - Mukavelesi feshedilen İzmir Turistik yojlan inpatından Bo~ 

Mersinli yolu inıaatı olup keşif bedeli "67776,. lira "74,. kuruıtur. 
B - Ke,if evrakını görmek istiyenler Turiıtik Yollar Mıntalıa Mtıdtlrltl

iilne mılracaat edebilirler. 
C - Açık eksiltme 26 EylOl 940 Perşembe aıünü saat 11 de Vlllyet Daimi 

..,.ncilmeninde yapılacaktır. 
D - Muvakkat teminat milctarJ "4690., liradır. 
E - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gfln evvel Müdllr1Qe mll

.ocaatla bu i11i yapabileceiine dair ehliyet vesikası almaia mecburdurlar. 

" a SATILIK KÖŞK ... Tahmin llk 

1 
Büyükadada maruf Hacı Neclr Bedeli Teminab 

"8420.. "3642.. 1 , __________________ ........... 

KöşkQ satılıktır. Gezmek için fL 
kele başında Gazinocu Yaniye, 2792,50 209,44 Cerrahpaıa, Haıeki ve Zührevi bıt!!talıklar hııetııhanelerllt-
!lörüşmek için Galatasarayda Zeynepkimil Doiumevinde bir sene sarfmda yefat ede-
örücU Saim Örene m6raeııat. celıc fakir hastalara ait cenuelerin tedfin iti. 

Osmanlı Bankası 
AİLl. SANDIÔI PİYANGOSU 

Osmanlı Bankasınca ihdas edUen 
"AJle Sandalı,, piyangosunun keşide
sı 25 EylCU 940 ta.rlhJnde icra edilip 
At!deki ikramiyeler tevzi edilecektir: 
1 adet T.L 1.000 - lık = T.L 1,000 
°'adet T.L 250. tık = T.L. 1.000 
5 adet T.L. 100 - lık = T .L. 500 

25 adet T.L. 50 - lık = T.L. 250 
50 adet T .L. 25 - lık = T .L. 250 

85 adet ikramiye için: T.L 5.000 

2112,00 163,65 Cerrahpata ve Haseki butaneleri için alınacak 40 Tüp 
Oksijen. 

920,00 69,00 1 Zeynepklmil DoiameYiııin yıllık ihtiyacı için alınacak 
ıebze. 

1875,00 140,62 Eyüp mmtakaamdaki 10llarm tamiratında lııallanılmak 

640,00 

625,25 

1045,00 

1060,50 

üzere almacak 600 metre mikibı Molo:ıı lafl ve 100 met. 
re mikip Kum. 

48,00 Edirnekapı ııhhat merkezi ile Uskiidar süt •e mektep ç0- 1 
cüları dispanaerinin yıllık ihtiyacı için almacak ıüt vt 
yoiurt. . , 

46,19 Edirnekapı sıhhat merkezi De UslrJidar .Ot Ye mektep ço 
cukları dispanaer:nin yıllık ihtiyac:.ı için alınacak 6100 ki 
lo Ekmek. 

71.SS Edimelıcapı ıdıhat merke:ııi De Usktldar rit ve melcte; 
çocukları dispanserinin yıllık ihtiyacı için alınacak 1900 
kilo Beyaz karaman Eti. 

79,54 Motörlü vesaltin Elektrı1t tesisatı tamlratmda kullanıl
mak üzere almacak 17 kalem elektrik levazımL 

LEYLİ VE NEHARİ 

SEN DENUA Fransız ERKEK LiSESi 
İstanbul - Galata Posta Kutaını 1330 

İhzari Fransızca kurlan vardır. 

Olgunluk imtihanlarına HGDrlar 
Kayıt muamelesi Pazardan maada her ıiln 9 dan 12 ye kadar ,.Pl

... l!~!!!_~lır. Olıcal 16 Eyl01 Pazartesi günü açılacaktır, 

P O K E R Traş Bıçaklan 
Dünyanın en iyi traı 

bıçaklarul.ır. 

İşbu keşideye Nisan - EylQl 940 
altı aylık müddet zarfında ''AiLE 
8ANDIG ı .. (Tasarruf cüzdanı) hesa-... ________________________ ..., __ .. 1 bında maUObu T.L 50 den aşalı ol- 3500,00 262,50 1,5 Ton) Karaaiaç milesseutı için alınacak 1 adet 1,5 

5000,00 315,00 2,5 Ton) tonluk maa motör paeai veya 2,S ıonluk 1ıaro

I - Şartnameleri mucibince 75.000 adet SO lilı: 60.000 adet 100 ilik tu ça
miiteııhhidi namına pazarlılda utm alınacaktır. 
U - Pazarlık 17.IX.940 salt günü saat 16,30 da Xabatat Levazım n mU

t tubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
m - Şartname sözü seçen •ubeden parası.& alınabilir. 
IV - İıteklilerin pazarlık için tayin olunan aıün ve saatte tMıf edecek
fiat üzerinden % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezktlr komisyona mU-
tlarL '"' (8401) 

mıyan her mudi iştirak edecektir. 

Lüleburgaz • Kepirtepe 
Köy Enstitüsü 

Müdürlüğünden : 
Enstitümüzün ehllyetnameU bir 

hastabakıcıya ihtiyacı vardır. Ucreu 
(80) liradır. Talip olanlann istida, 
bonservtı. ve ehllyetnamelerile tahsen 
veya yaZJ ne Enstitü mildürUlğüne 
Eyltl! 94l eonuna kadar müracııaUan 
ılA•ı olutr"ur. (8134) 

Belediyemizin Yeni Su Türbinli El~n1ı Santrah içfn blr Makinist alma. Ka~ _ Be,rt<ı.ı ,.ın.1acı oır ntnıı. •·B 
r. Taliplerin bu e;ibi Santrallarda muvaffakıyetle hizmet ettiklerine dair dea HO -•nd• eldıfım ut ııumualı _. 

·1mameleriyle Belediyemize müracaatları, Makiniste bili bedel ev ve 80 hadetıuımcml ır.,.bettlm. Yenlalnl abıc.atuıada• 
tlcret verilecektir. (8239) .. ırislala billı:ma "lı:tu. Pltm T••• 

- Eski Feyziatl ------•,,-., 
Yatılı BOGAZi Ç i LiS ELERİ Yatısız 

100,00 
ıeri ve maa motör paisi. 

60,00 Karaafaç pay mahallinde bir ıene sarfında birftı:ecek ua
mi 1000 ton cübrenin Bii:vü'kdere meyva •lah iataayonwıa 
nakli işi. 

2549.SO 191.21 Çocukları Kurtarma Yurdanan yıllık ihtiyacı için alına
cak sadeyaiı., Tereyafı, Zeytin tanesi, Pbun n eoda. 

1369,00 102,67 Konservatuar Yatı Okulunun yıllık ihtiyacı için almacak 
Tereyafı, Sadeyaiı. Beya.:ıı •e Kaıer Peynir. 

740,00 50,50 Yıldız 1 inci Yau Okulumm yıllık ihtiyacı için almac:ak 
Kuru üzüm, kura kayısı. kavnalmut iç fındık. kabukla ce- 1 __ ._ .. 

vi:ıı, kanı erik ve kura incir. 
440,00 S5,00 Yddı:ıı 1 inci Yatı Okulunun yıllık ihtiyacı 1'1a atmacalı 

2000 kilo süt ve 1000 kilo Yoiurt. 
1387.SO 104,07 Yıldız 1 inci Yatı Okulanun yıllık ihtiyacı lçba alınacak 

Yaı Sebze. 
3550,00 266,25 Yddız l inci Yatı Okulanan yıllık ihtiyacı lc;in almaeak 

512,00 
Sade ve Zeytinyafı. 

43,65 Bakırköy İtfaiye caraJınm tamiri için alınacak intaat mal
:ııemeai. 

41,00 İstanbul, Beyofla Ye Oskildar earf hutahldar mllcadele 
merke:ııleri için maa kasket 29 takım müstahdemin elbi
sesi ve 3 takım maa kasket haıta arabacısı elbisesi. 

•rı.eo 50.37 Bakırköy bymalıanıhiı •e Belediye Şubesi MüdilrUiiii 
binasmdalıi Sa motörii talumbaamm deiiıtirilmeııi. 

3564,00 267,30 Sivrisinek ve Sürfe mücadeleıinde kullanılmak tbere alı
nacak 34 ton MuoL 

KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLtiKLERDE Tahmin bedelleri ile 111ı teminat miktartan 1Ubrcla yuı1ı ı1ıer.,,, ayrı 
Ana. Dk. orta ve Tise mııflan için eski talebenin kayıtlarım tecdide ve yeniden talebe kaydma baeJanm1ttr. temdiden açık miltmeye konulmuıtar. İhale 16/9/940 Puarteai cünü saat 

• 
traş bıçaklan geldi. Her yerde 
bulunur, markasına dikkat ediniz. 

KQıt için tatil ciinlerinden maada her elin saat 10 dan 18 e kadar mektebe müracaat edilebilir. btİ.7ealere a. 14 de naiml Bncfimende yapılacaktır. Sartnameler Zabıt n Muamellt Mü-
rifname aıönderilir. Telefon: 36 _ 210 dtlrliiiti kaleminde cörülecektir. Taliplerin ilk teminat makbu veya mektup. 

•••••••••••• Amavutko"",v • ÇütesaraJlar tan Ye 040 yılma ait Ticaret Odası veaikalarile ibate &iin1l 111118yyen uatte 
"" il •••••••••••••• j Daim! Encilmende bulanmaları. "1499,. ~ 
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