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Neler 
şu orlar? 

Rfhbeı:trop'Un Roma seyahatini 
icap ettiren en mühim mesele, Lı
Panyanın va%iyetidlr. Mihver dev
leUerlnln İngiltereyi 1sUUıya ve 
tısın ~gale çalışbklan bu sırada 

Pnnyarun fiill müzahereti onlar 
1ı:in hayatı ehemmiyeti haizdir . 
.Bu 1Ubarla iki memleket Hariciye 
~annrun her buluşmasım müte.. 
llkıp şahit olduğumuz sürprizler
den birine de bu defaki Roma mQ
Ukatından sonra vMtıf olmamız 
llıUınall çoktur. 

M. Zekeriya SERTEL 

rtık ınlaJıın. hem de deh. 
§etle ve vahşetle konuŞ

tu~ bir anda, diplomasinin tek
r~ on safta yer işgal ettiğini gö. 
~Yoruz. Mihver erkanı harbiyesi 
~nşta ve Mısırda meşgulken 

fi~ver diplomatlan da faaliyet. 
erıne devam ediyorlar. Dün Tu

na llıeselesini hnllcttilcr. Bugün 
de Roınada yeni meseleler konu. 
§UYorlar · 
d!l~at' e~c:seniz görmüşsünüz 
.ur ki, iki mihver devleti harL 
~~ nazırlannm buluşmaları da
~ IXlühim meselelerin halli ile 
-us:adar olmuştur. 
J.aı.Salıburg ve Viyanada buluştu; 

M!una meselesini hallettiler. 
ha bUnihte buluştular, İtalyanın 

r e girmesine karar verdiler. 
n Bkerllnde buluştular, harp ilanı-

1 arnrlaştırdılar. 
A licr ınüliıkattan sonra bütün 
\'rupayı, hatta hazan bütiin dun 

i:_aYX ala.kadar eden meselelerin 
~lledildiğine şahit olduk. Şimdi 
n n:ıernıeket hariciye nazırının 
ın~~~da buluşmalan da. her halde 
Dlak ın:ı meselelerle alakadar ol
lerdir~erelftir. Bu meseleler ne-

B . 
ki ~rlin ipucu vermiyor, Romnda 
m" 0nuşma mevzulan hakkında 
m Uchem ve umumi malumat ver
re e le iktifa ediyor. Berline gö. 
ın ·. bu buluşmalar tabiidir ve iki 
k ' uttefıkin arada bir buluşup fi
d ır teati etmelerine ihtiyaç var-

ır.üttesela Avrupaıun müstakbel 
.,. ~ • Mısır ve lngılterex._e karşı 
t lan müşterek taarruzu)ı muh 
k llfl neticeleri, ve belki de Bal-
~n arda muallakta kalmış mr 

luh~~~; birer konuşma mevzuu o. 

Ye Londraya göre, Alman HaricL 
C'tt'nazınnın Roma ziyaretini icap 
h ıre~ sebeplerden biri ve en mü 
Si.ı rn.rtti İngiltereye istilfı teşebbü
rru nun şimdiye kadar yapılama. haf 0lniası hakkında Romaya iza-
2'.atn \Terrnek mecburiyetidir. Ayni 
Pa llrlda iki devlet adamı Avru-

t bu~ bugünkü vaziyetini, harbin 
ı.uş devamı takdirinde A vru-

• ~husulü muhtemel açlık ve 
gel P karşısında alınması lazım 
dır. en tedbirleri de konuşacaklar. 

' * * Fakat bizce Berlinln lfşn et. 

5 KURUŞ GONLOK 

• • uncu ızmır 
•• 

arı un 
ce Kapandı 

Behçet Uz1 Fuarm, Milletler Arası işbirliğine 

Kı~met Veren Politikamızın Dürüst Veçhesini 

Bir Daha Gösterdiğini Tebarüz Ettirdi 
İzmir, 20 (TAN Muhabiriıı den) - Onuncu İzmir Entemas. 

yonal Fuan bu gece saat ikide merasimle kapanmıştır. Belediye 
reisi Behçet Uz, bugüne kadar yedi yUz bin kişi tarafından ziya
ret edilen Fuarın kapanışı mün asebetile uzun bir nutuk söyle. 
miş, başta Başvekil olmak üzere bir çok vekil ve mebuslarrmızm 
bu yıl Fuara daha fazla alfılı.a gösterdiklerini tebarüz ettıre.. 

rek demiştir ki: 
- "Dünyanın üzüntü ve ırlI.. 

rap fırtınaları içinde çalkandığı 
bir zamanda sükun ve emniy\!t i
le meşbu vatanınızın bu güzel 
şehrinde bize çok eğlenceli ve ay
ni zamanda da istifadeli vakit ge. 
çiıınek fırsatını veren onuncu en 
ternasyonal Fuarını bu gece ka
pryoruz. Fuar, böyle bir zamanda 
açılmış olması itibarile Cümhuri
yet :;t'ürkiyesinin sulha ve millet. 
ler arasındaki samimi işbirliğ"ne 
verdiği ehemmiyeti tebarüz etti. 
ren ve harici politikamızın dai
ma açık ve dürüst olan veçhesini 
bir kere daha göstermeye yara. 
yan mühim bir vazüe üa etmiş 
bulunuyor. 1 

1940 İzmir FJannm bariz hususiyet 
lerindcn biri de, yurdumu:r:da hüküm
ferma olan ıükt\n ve saadeti pek gü. 
zel bir ,ekilde aksettirmiı olmasrdir. 
İştirak veya ziyaret edenler veya Fu
an uzaktan takip eyliyenler cörmü,. 
lerdir ki, uyanık, basiretli bir i,dareye 

İzmir Belediye l!clst Behçet ı ve her zamandan daha kudretli bir or. 
Uz nutkunu okuyor (S nu Sa; 2 Sil; J) 

Paraşütçiilerimiz 
A tak ada Birçok 
Atlayış1ar Yaptılar 

50 Bin Kişilik Bir Halk Kütlesi, 

Gençleri Hararetle Alkışladı 
Antakya, 20 (A.A} - Hava Kurumu paraşiitçülerl bugün şeb_ 

riınize gelmiş ve meydanda başta Mebuslarımız ve Valimiz olmak 
üzere, askeri mülki erkan, Parti, Belediye, bütün teşekküller erkanı 
olmak üzere elli bine yakın muazzam bir halk kütlesi tarafından al. 
kış tufanı ile karşılanmıştır. 

İlle tayyare ile gelen Emin Ali Yasın halka hıtaben çok heye: 
canlı bir hıtabe irat ederek Türk havactlığının inkişaf ve tekamülü_ 
nü anlatmıştır. Bundan sonra ikinci tayyare ile gelen genç paraşüt
çülerimiz bin metreden muvaffakıyetli atlayışlar yapmış, halkın 
arasında ve omuzlarında taşınarak otele kadar götürülmüştür. Bil. 
hassa paraşütçü kızlaruI1ılzdan Edibe ile muzafferin gösterdiği mu
vaffakıyet sevinç göz yaşlan ile takip edilmiştir. 

Antakya bugün en mesut ve en güzel bayramlarından birini ya
şamaktadır. Havacılannuz şerefine bugün öğle ve akşam ziyafetleri 
verilmiştir. Misafirler yarın sabah Antebe gideceklerdir. 

SiYASi HALK GAZETESi 

• 

ş 

.ı." ıı;,.,1,.r. 

Gut!rnt!~J'O • \ 

.Jerşey ~ 

HARAÇÇI KARDEŞLER 
lzmir n Anbrada olduğu p'bl lstanbulda da bii7iik bir 

MOBILYE 
Sabı mafuaaı açtılar. Salonlan ceslnlL 
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Aİman -ve 1nrlli~ ·tayyareİc~ltara fmdan karşılıklı olarak bombardı~an edilen şehirleri ve istila üsle rinl bu haritada bulabilirsiniz. 
• 1 

lngiltere Üzerinde -\ - ---- 1 Almanya Üzerinde 

Bazı Şehirlerde 

Binalar Hayli 
Hasar Gördü 

1 

Alman Tayyareleri 

Dün Sabah Londra 

Mmtakasma Giremedi 
Londra, 20 (A. A.) - Hava ve 

dahili emniyet n ... :z:ıretlerinin teb
liği: Perşembeyi Cumaya bağla
yan gece, sa'baha doğru hava da.. 
fi bataryalarımız, Londr.'.lnın şi
malinde bir düşman bombardı. 
man tayyaresini düşürmüştür. 
Bu tayyare, düp geceki hücum
lar esnasında düşürülen ikinci 
tay yaredir. 

Bugünkü harekat esnasmda, 
beş düşman bombardıman tayya
res:i düşürülmüştür. Avcı tayya. 
relerimizden hiç kayıp yoktur. 

Bu sabah düşman tayyareleri 
Kent kontluğu sahilini ge~miş. 
lerdir. Düşman, Londra rruııtaka
sına girememiştir. Yalnız Lon. 
dranın şark çe cenubu şarki cL 
varlarma bir kaç bomba d!i~müş
tür. Hasar azdır. Bir tek hafif 
yaralı vardır. 

Sabah, Brighton üzerine de mü 
teaddit bomba düşmüş ve bazı 
evler hasara uğramıştır. Bir kaç 
yaralı ve ölü vardır. Avcı tayya. 
relerimiz, düşman gruplannı 

(Sonu. Sa: 2. Sil: 1 l 

• 

l\lısınn müdafaasına iştirak f'de cek olan Cenubi 
abndan bir grup 

Afrika kıta. 

Astteri Vaziyet 

lsti:a Teşebbüsünün 
Geri BJraklldığ . na 

Hükmedilebilir mi ? 
İngilizlerin tahmin ve intizar

larına rağmen Almanlar karaya 
asker çıkarnuya teşebbils etme
diler. İngilizler mi tahminlerinde 
aldandılar, yok.sa Alqıanlar mı 

henüz adaları işgale haz.ır değil
cilrler! 

12 Adadaki 
İta;yan Üsleri 
Bombalandı 

Sidi - Barrani 'deki 

Yollar Hücumlara 

Hedef Teşkil Ediyor 

İn9iliz Hava 
Kuvvetlerinin 
Yeni Faaliyeti 

Havr Limanmdaki 

Gemiler ve Tesisat 

5 Saat Bombalandı 
Londra, 20 (A. A.) - Hava 

nezareti tebliğ ediyor: "Dün gc. 
ce İngiliz tayyareleri Almanyada 
miınakııle yollarını, Dortmund 
kanalını ve işgal altında bulunan 
memleketlerde düşmanın tayyare 
meydanları ile limanlarını mu. 
vaffakıyetle bombardıman etmış
lerdir.,, 

Evvelki gece Alman istila üs. 
lcrine yapılan taarruzların en 
şiddetlisi Havre limanına karşı 
vuku bulmuş ve burası be~ saat 
kadar bombardıman edilmi~tir. 
Tayyareler 300 metreye kadar al. 
çalarak hedeflere isabete ehemmi 
yet verilmiştir. "Saigon,. rıhtımı, 
bir yüzer havuz, diğer bir havuz 
da bulunan gemiler ve Snigon 
rıhtımı yakınında kızakta bulu. 
nan bir gemi mevcut bulunmak. 

(Sonu. Sa: 2. SU: 3) 

21, &.'1c::<"'" 
11 Mısır. J eJ1lrcı 

IC alamaz 1, • 
nıclt istemediği, Londra

:ı ~ belki bilerek tecahül etti. 
dır diğer bir mühim mesele var. 
haJ;fı ~bbentrop'un Roma seya
nıeseı ıcap ettiren asıl sebep bu 
geli e Ue alakadar olmak ıazım.. r. 
-~~, nıeselc, İspanyanın vaziyeti 
"41~CSıdir. 

~ hafta İspanya Dahfliye 
ler Sunera Berlinde idi Hit. 
buı ~afından hususi surette ka
be tro di. Hariciye nazırı Rib. 
\ren P_'la uzun uzadıya görüştü 

Romadaki 
Görüşme~er 

Dün Bitti 

l işgal Altındaki 1 C obrucanın 
Fransaya Giriş işgali Bugün 

Bizce hazırlıklannı tamamla
Dlll olmalarına ve artık istilA te.. 
eebbüsUrıün bir gün meselesi ola
rak telAkki edilmesine rağmen, 
Almanlar yüzde yüz muvaffak o
lacaklanna kanaat getirmedikçe, 
bu tehlikeli maceraya at.ılamazlar. 

Yüzde yüz muvaffak olmak i
çin ise, vaziyet henüz. müsait de
ğildir: 

Kahire, 20 (A. A.) - Mısırda
ki İngıliz umumi karargahının 
tebliği: "Garp çölünde vaz ıyette 
hiç bir değişiklik yoktur. Diğer 
cephelerde işara değer bir hare
ket olmamıştır.,, 

12ADAYA TAARRUZLAR 
Kahire, 20 (A. A.) - Ingiliz 

hava kuvvetleri umumi ltararga_ 
hının tebliği : 12 adada bulunan 
düşman üslerine karşı dün çok 
muvaffakıyetli bir hücum yapıl. 
mıştır. Rodos adasında kain Ma
ritza mevkiinde yangınlar çıka
rılmış ve Calato'da infilaklardan 
sonra büyük yangınlar müşahede 
edilmiştir. 

Meb'usan Reisi 
Halkı Mücadeleye 

Davet Ediyor 
Kahire, 20 (A.A.) - "Reutcr., 

Mısır hilkOmeti, vaziyeti pek ya
kından takibe devam etmektedir. 
Dün yapılan uzun bir kabine top
lanbsından sonra mOuıkerelerin 
bugün de devam edeceği bildiril
miştir. 

\ 

ilUf Ber~de kendisine son derece Mülakattan Mühim 
k.~ edildi. Bu mülakatların ar- Kararlar çıkacakmış! :na dan derhal Alman hariciye 
~Roma yolunu tuttu. Roma, 20 (A. A.) - "Stefani,, 

G anya Dahiliye nazın Sunera Duçe, bugün Alman Hariciye na. 
l cnernı Frankonun kardeşidir ve zın Von Ribbentropu, Venedik 
}'~Yadaki Fnşist teşkilatı olnn sarayında bir kere daha kabul et. 
Pa angist'lerin reisidir. Faşist İs- miştir. Kont Ciano'nun da işti
ra ~Yada General Frankodan son. rak ettiği bu görüşme, saat 17 de 
sahybe ~elki de ondan fazla nüfuz başlamış ve saat 18 de nihayete 
Ya 

1 
ldir. Bugünkü Faşist İspan. ermiştir. Alman Hariciye nazın 

.....:d,<la İtalya ve Almanyanın ese- istirahat etmek üzere pazar saba.. .. , ır M·h · t 
Ya · 1 ver devletlen spanya. hına kadar Roma'da kalacaktır. 
Ve ?ebelitarığı vaadetmişlerdir. İTALYANLARA GÖRE 
rnih 5Panya minnettar bulunduğu Jurnale d'İtalia gazetesi, bu müna-
mekv~ devletlerine borcunu öde- sebeUe yazdığı bir makalede diyor ki; 
fimadıçı~ Onlann her emrini ifaya "Cenubu Şarkı Avrupa meselesinin 

l\ 
edır. halll. blr takım milll ve beynelmilel 

iih\1 nki!'ler tevlit etmiştir. Bu akisler, 
nın iki.er devletleri için İspanya- Avrupanın bu mıntakasında sulh ve 
vardır· noktadan ehemmiyeti salııhı temin vadisinde elde edilmiş 

olan net:ıylcl muhafazaya azmetmiı 
dü 

1
0 

-a I~panya A vrupanın hariç olan Alınanya ile İtalya için tetkik 
Y ıl •~- · d meV%UU teşkil edebilir. Fakat bütün 

Yegun e --=ıasını temm e en meseleler hnliedilm~ 'değildir ve Vi-
devletr ~apl kalmıştır. Mihver yana, CraJova ve emsnll daha bfiyUk 
lcrfni .~rı Amerika ile münasebet siyasi ve arzı meseleler için musli
istifad ı aıne işinde bu kapıdan hane hnl sureti bulunabileceğine bir 
bi A e e.debilirler.Dilhassa Ccnu. misaldir. Harp hAdiselerl de her han
lenn?'berıka ile ticari münasebet. gi blr tetkik mevzuunu teşkil edcbl
b U Vnsıt il 1 di tt" Jir, Mihver devletleri, nJhnt ve tam 

ilirler. a c ema e ıre- 7afere kodar~areketlerlne devam et.. 
2 - y h · miye...azmetmışıt'.r' ·r ve yeni hiçbir 

devletı .a ut İspanya mihver Mdis -...... s n, bu karan de-
radnn erı Ya~ında yer alarak ka- ğiştii' ihver devletleri, 
Zaten Ccbelıtanğı zaptedebi1'r. daha şlmflfcte panın yeniden ih-

karŞı sahiller de clhidc!' ya ve imarını c'füsQncbilirler.,. 
(Sonu. Sa: 2, Sii: '1) ~,, r(~no, Sa; Z Sil: 8' 

~ 

Tahdit Edildi Başhyor 

Yahudiler, Yabancılar 

Kabul Edilmiyecekler 

DALADIER 

Vichy, 20 (A. A.) - "Havas,, 
Amerikan gazetecileri birliği ta
rafından verilen bir ziyafette söz 
alan Hariciye nazın Baudoin, es-
ki rejimi tenkit ederek demiştir 
ki: 

"Bu bir demokrasi değil, bir 
demokrasi karikatürü idi. , Biz, 
yerinde kullanılmıyan bir demok. 
rasi altında yalanlar ideolojisi al. 
tında, yani sun'i bir hayat ya~a-

(So•a, Sa: z. SU: 5) 

• 

Rumen Muhafızları 
Huduttan Ayrıldı 
Sofya, 20 (A. A.) - Cenubi 

Dobrucayı işgal edecek olan Bul. 
gar ~taları, eski hudut boyunca 
mevzilerini almışlardır. İşgalin 
hadisesiz cereyan etmesi için, 
Cenubi Dobruca dört mıntakaya 
ayrılmıştır. İşgal dört merhalede 
yapılacaktır. Bulgar kıtaları, ya
nn sabah saat 9 da ilk mıntakaya 
gireceklerdir. Balçık ve Tutrakan 
şehirlerini ihtiva eden bu nıınta. 
kanın işgali saat 14 de•nlhaycte 
erecektir. 
EBEDİ DOSTLUK TEMENNİSİ 

Sofya, 20 (A.A.)- Crajovada 
l aktedilen Bulgar - Rumen anlaŞ
ması mucibince, Cenubi Dolıruca 
yı işgal etmek üzere yarın sabah 
saat 9 da eski Rumen • Bulgar 
hududunu geçecek olan üçüncü 
ordu kumandanlığı, bugün neşret 
tiği tebliğde diyor ki: 

"Rumen hudut muhafızlan 
mevzilerinden çekilmeden evvel 
Bulgar mevzilerine gelerek çok 
samimi vedada bulunmuşlardır. 
Hatta bazı yerlerde Rumen as
kerleri Bulgar askerlerile kucak. 
laşmışlar ve iki memleketin bun
dan böyle ebedi olarak dost kal
malan temennisinde bulunmu§
lardır ... 

1 - Almanlar hAlA hava Qs
tünHlğün!l mutlak surette temin 
edememişlerdir. Hava hfıkimiye
tinl temin edemedikçe ise, mu_ 
vaffak olmaları çok şilphelidir. 

2 - İngiliz hava kuvvetleri son 
bir hatta içinde Fransa ve Bel
çika sahillerinde Alman hareket 
noktalarını, bava vd deniz üsle
rini amansız bir surette tahrip et
mişler ve Almanların hazırlıkla
rını bozmu~lardır. Buna karada
ki üsletde vücude getirilen tah-
ribab da ilAve edince, Almanla.. 
rın acele etmemekte haklı ol
duklarını kabul etmek 11zımgeUr. 

3 - Almanlar, Londranın bom
bardımanlara dayannmıyarak halk 
arasında panik çıkacağını ve hil
kfuneUn Londrayı tahliyeye mec
bur olacağım bekliyorlardı. 
Halbuki İngilizler, Londrayı tah
l!ye etmedikten başka. bombar. 
dımanlann kışın da devem ede
ceğlnl hesap ederek sığınaklarda 
ona göre ıslahat yapml)'a ltnrar 
vermişlerdir. 

Binaenaleyh Alınan erkAmhar
blyesl, hava hücumlarını daha 
ziyade sıklaştırarak ve vlddeUnJ 
arttırarak bombardımanlara de
vam ebnek ııkkım kabule mec
bw kalınış görünmektedir. Şimdi 
İngiltere ve bilhassa Londra üze
rindeki hava hOcumlannın daha 
vahşiyane bir ıekil alması bek
lenebilir. 

'---·------1 

Leros adasında Porto Lago ko. 
yunda hangarlar, kışlalar ve dal
ga kıran üzerinde tam isabetler 
kaydedilmiştir. Bir benzin deposu 
bombardıman edilmiş ve sahil bo 
yunca yangınlar görülmüştür. 
Bütün tayyarelerimiz üslerine 

($onu. Sa: 2. Sii: 7) 
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Mebusnn Meclisi Reisi Ahmet 
.Mahir Paşa, bugün Mansura'da 
söylediği bir nutukta §il sözleri 
söylcml5tir: 

"Mukadderatımızı tnyin eden 
mücadele devam ederken, seyirci 
gibi kalamayız. Mısırlıların tek 
bir insan gibi 1stik1Allerinl mü
dafaa etmesi ve topraklarından 
dü5manı ko"ması ltızımdır.,, 

R 

z 
İtalyan kıtalan tarafından lşral edilen Sidi Barrani'yi •e hudut 

mıntakasıru·gösterir harita .. 
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Beşiktaş Takımında, Genç Elemanlara 
Geniş Yer Verileceği Zai'inediliyor 

Lic maçtan yarın, Fenerbahçe ve 
ef Stadyomlarmda başlıyacaknr. 

emen hemen bütün klüpler yarm ilk 
"lı...n1,.nnı oynıyacaklar ve çekilen 

r'aya göre kimi kuvvetli, kimi de 
yıf rakiplerle kaJ-vılaşacaklardır. 
En heyecanlı ve diğerlerine pek te 

bırakmıyacnk olan oyun, Beşik
ile Fencrbahçe arasında yapılacak 

çtır. Beşikta11 takımının bu seneki 
iyeti henüz malüm değildir. Takı
• çok futbolcuyu ihtiva eden bir 

droya istinat cttil:i ve eski oyuncu
yerlerini genç elemanların dol

..,; ........ _cakları ıoylenıncktedir. Fener
çede de bazı değişikliklere tesadıl.f 
ecektir. Merkez muhacım Melih, 

ikan oyunlarına hazırlnndtğı ıçın 
daki yerini Yaşara bırakmak 

buriyetinde kalacak. safiçte de Ni. 
yer alacakhr. 

Fenerbahçenın dün akşam üç birinci 
oyuncusunu Ankaraya gönder

li olması ve bu oyuncıılarm ancak. 
sabah şehrimizde bulunacakları 

n itibare aluıırsa, Sarılacivert tıı. 
m karşı tarafa muhim bir avantaj 

erd ğı anlaşılır. Beşikta m kayıbı da 
bınin uhasmda oynaması, üstelik 
sahanın çimen olma ıdır. 

Takımların ktılltllla.cakları sistemle. 
gelince: Fcnerbahçe en büyiık yar-
ı hafları.-ıcla cörecektir. Top kon

ileri mukcmmel obıo tiç hafı saye. 
de hucumlannr isted gi gibi tanzim 

ecek ve karşı taraf mudafaasmı mü-
adıyen geriletecektir. 

Melıh"n takımda bıılunrruıyıp Fc
bahçenin ileri p:ısla oyoıya.maması. 
ıntaç edecektir ki, milli küme şam
onunun bn ıekilde, randımanı oJ. 
ça duıecektir. 

Bet kta ın, kuvvetli forverdlerile, 
cmadiyeo atak yapması ve Fener 
arına ileri hattını besliyecek va. 
bırakmaması lhımdır. Beşiktaş te-

dafüt oynamıya kalktığı takdirde, topu 
mlitemadiyen kalesi önünde görecek 
ve üstuste hns\lle gelebilecek karıuık. 
hklardan kurtulmak için epeyi zorluk 
çekecektir. 

Siyahbeyaz forvedin Fener kalesine 
inmesi ancak uzun paslr bir oyunla 
mümkün olabilecektir. Kısa paslarla 
ve triblingle yapılacak hücumları Fe
nerbahçe gerisi, çabuk önliyemiyecek 
kudrettedir. 

Her iki takımın kuvvetleri hakkında 
c.ncak yarm yapılacak ilk maçtıın son
ra bir fikir edinmek mümkün olddğun 
dan maçın neticesini kestirmek muş • 
kuldur. Maamafih, Fenerbahçe daha 
anlaşım& ve beraberce daha çok maç 
yapmııı oyunculardan mürekkep oldu
ğundan Melihsiz de olsa, daha çabuk 
anlaşabilecek ve daha kolay netice a
labilecek gibi görurunektedir. Hulasa, 
Beşikta& galip gelmek için forvedinin 
güzel oyununu, Fenerbahçe de haf 
beklerinin nlizım rollerini yapmaları
nı bekliyeceklerdir. 
FENERBAHÇENİN GENÇ 

TAKil\11 ANKARADA 
Demirsporla Ankarada TürkWe Bi

rincilifi için bugün ve yarın iki maç 
yapmak üzere Fenerbahçe genç takı
mı d!in sabah Ankaraya hareket et
mi11tir. Bırinc;i takımdan üç oyuncu da, 
yalnız birinci maça iştirak ederek ya
rın şehrimizde olmak bzere dün ak
&amki ekspresle hareket etmiljler ve 
takmıa iltihak etmişler<\ir. • 

BOKS MÜSABAKALARI - Bu 
akşam Süleymaniyc Klübünde boks 
müsabakaları yapılacak ve gelecek 
hafta Ankaraya karııı çıkanlacak ta
kım tesbit edilecektir. 
SURİYELİLERLE MAÇ - 1zmir

den ııehrimize gelmiş olıan Suriyeli 
futbolcular bugun Seref Stadında saat 
17 de Galatasaray ile bir maç yapa
caklardır. 

lzmir FuarıKaDandı 
(Başı l incide) 

ya malik olan Türk milleti bUyük ve 
qeli bir disiplin ve huzur içinde ken

ı için olduğu kadar baıkalarına da 
fadeli hareketler yaratarak mede-

7ete ve insanlığa hizmet etmek yo. 
daki azminde ve mesaisinde mu
fakıyetle devam etmektedir.,, 

.. Bu sene, tnristik ve iktısadi hare. 
er içia normal blr aene addedilmi

• halde, Fuar milnasebetile !z-
re eelen ziyaretçilerin adedi için 

rekor teşkil eden 1938 scneııile bu 
Bil .. ıae.ııi"n ayıu hizaya :v\ikselmesi mcm. 

. izdeki emniyet havasına, Fu. 
rm bu sene hır kat daha tekemmül e

cazibesinin yurtta hasıl ettiği ge. 
allkaya katt bir delildir. 

Behçet Uz, butun bu şayanı memnu. 
yet vakalar ara mda Türkiyenin bi
ik Enternasyonal Fuanmn bilhas
bn sene biraz daha kendini gbstc
ve bizim elimizde olmıyan yeg:-ii

hafif tarafı milli san:ıyicılerimizin 
buyuk tuccarlanmızrn al&.kasızlık

dan neşet eden iştirak azlıfı ol. 
a i~aret etmıştir. 

GELECEK SENEKİ FUAR 
941 Fuarının daha iyi olacağını va
eden Behçet Uz, Fuann bıı seneden 
baren hükumetimizin de tasvibi ile 

~!Jzıınir Belediyesinin mülhak butçcsi 
releri araama ayrıldığmı ve JCül

Uillii""'trlı: içinde kurulmuş olan bu mü. 
ese bu suretle Kültürpark'tan ayrıl 

Whu ve onunla beraber emin ve tabii 
tckamüi aeyri takip edecek hı.ivi-

-
lngiltere Üzerinde 

(Başı 1 incide) 
şılayarak muha;cbeye mecbur 
iştir. Fakat bulut kümeleri 

rşılaşmatan güçle§timı~ştir. 
Şimdiye kadar alınan r::ıporla. 
göre, dört düşman tayyaresi 
şurulmüştür. Yedi avci tayya-

miz kayıptır. Fakat bunlardan 
unün pilotları sağ ve salimdir. 

Bugün gece bastıktan sonra verl
alArm işaretim milteakıp Lon

mn luıva dafi batnryıılannın şicL 
W ateşi duyulmuştur. Şimali Gar
mahallclcrınin tA ilerisine kadar 

j atcslnin şimsekleri semııyı ay
atıyordu. Bır tayyare sessizce yak 
bflmlş ve şc.1u-in merkez mnhalle-

ıne iki bomba dli m(lştür. Londra
Cenubu Şarki nıahııllelerine yan
bomb<ılan dilştilğU sanılmaktadır. 

BOMBALARIN TAHRiBATI 
Diln geceki düşman faaliyeti dah11 
çille ilçüde ve daha az. tesirli)'tli. 

nmın Şimalinde bir sığınağın 
enfezine bir bomba dü maş, birkaç 

l yaralanmış ve ölmüştur. 
Londr nın d ğer mıntakalarında 

re ve sınal bınalarıı isabetler ol. 
ve Şark mıntakasında yüksek 

Itıklı bombalnr bazı hasaraı ;yap
tır. Bir fabrikada ynngın cıkmış 
bu mıntak da bir miktar ölü ve 

ralı kaydedilmiştir. Memleketin 
r bfil elerinde Lancashire, Es Mc. 
r y, Berkshlre ve Kent Konlluk
na ve Orta İngiltere ile Bab. - Ce-

p mınt:ı.kasına da bombalar atıl-
r. 

D u • Cenup ~ehlrlerlnden birine 
infillik bombası dO erek mühim 
rlara sebep olmuştur. 1.600 met· 

le blr saha dahilinde mağazalar 
ç ler h sam u ramıştır. Bır bom
b r çi!tl e isabet ederek çiftlik 

m n y ılmıştır. Blr kilise ha-
u mı br. 

/.imanlar Batı - Şiman üzerine de 
akm yapmışlarsa da faaliyetleri ev

lkinden daha az olmuştur, Bununla 

yetiyle İzmir Sehir Meclisinin daha 
yakın alfilaısmr kazarunq oldutunu te
barüz ettirmlgtir. 

Behçet Uz son olarak demiştir kf; 
"- Geçen sene yine böyle Fua

rın kapanış toplantısında gönülleri_ 
nJz şen ve rahat olarak bu sene için 
sizinle burada buluşmayı candan ar
zu ettlğlmlzt blldlrirtlştım. Geçen bu 
uzun sene içinde medeni dünyada yer 
yer vtlcude gelen yangınlar, inhidnm
lar ve ıstıraplara rağmen, biz bura
da bütün bu elemli manzaralarla 
gönlUmUz mahzun, fakat vatanımızın 
dokunulmaz, yan bakılmaz bOtunlQ
ğü içinde Türk milli blrli~inin kud
ret ve nzameti ile mesut ve maiırur 
tekrar buluştuk. 

"Şüphesiz 1941 in 20 Ağustosunda 
da yine böyle gönüllerimiz reha\, a
lınh.rımızdn yalnız neşC'U iş yorgun.. 
luklarının çizgtıeri, gözlerimizde mil
ll saadeilini:ıln parıltıları ile yine bu
rada bulu~:ıcağız. 

"Hudutları, damarlarımızdaki asll 
Türk kanı ile çizilmiş öz yurdumuzun 
kapısında bizim de blr 8Ilda saflıırı 
ô.rasına karışac<ığımız kahraman TQrk 
ordusu bok.lerken, başımızda İsmet 1-
nonil gibi bir tek emri ile yirmi mil
yon Türkn birden ayaklandıracak 
kudreW bir Şef, knhrıımnn, bir Baş
bug bulunurken, 1941 senesinde de, 
arkad:ıslar İzmlrin güneşli, berrak 
seması altında ve mllll sadetimizin 
derin neşesi içinde yine burada bulu
~'lcağız.,, 

beraber düııen bir kaç iııffitk bomba. 
sı bir endustri ııehrinin banliyöslinde 
b:ızı evlerin yıkılmasına ııebebiyet ver 
mlş ve bilhassa mahallelere atılan bir 
çok yangın bombalarının vukua getir. 
dici yanııınlar aüratle söndürülmüştür. 

ALMAN TEBLİGİ 
Berlin, 20 {A.A.) - Alman Başku

mandanlığı tebliği: 
Devam eden fena havaya rafmen 

bava kuvvetleri dün muharebe kesif 
hareketleri yapmıılar ve bu arada 
Londra, tayyare meydanlan ve Cenubi 
lngiltere limanları tesisatı bombardı
man edilmiştir. 

Gece muharebe tayyareleri Londra 
üzerine mukabele bilmisil hücumlariy
le merkezi ve garbi !ngilterede har
bin idaresi bakımından miihim hedef
leri bombar.llnnan.etmislerdir. Ezcüm
le Liverpool'da bir çoh: yangmlar çık. 
m11tır. 

Besarabyadaki Aımanlann 
Sovyet Arazisine Girmeleri 

Yasak Edilmiş 
Bilkres, 20 (A.A.) -- "Reuter,. 
İtimada değer bir kaynaklan alı. 

nan, fakat henüz kontrolil mQmkQn 
olmıyan haberlere göre, Besarabya
daki Alm.ruı mültecilerini almak üze· 
re Düngalaç'a hareket eden kamyon
lar, Sovyet hududunda durdurulmuş. 
Sovyet arazisine girmeleri menedil
miştir. Sovyet mrnıurlan bu millte
-:ilerin hududa kadnr bizzat kendile
ri tarafından nnkledileccğini bildir. 
mislerdlr. 

Amerika, İngil tereye 
Denizaltılar Verecek 

Nevyork, 20 (A.A.) - "D. N. B.,, 
Saltıhiyettar diplomatik bir memba
dan ö •renildiğine göre, sözde modası 
geçmiş ba:ı:ı denizaltıların İngiltereye 
devri tasavvur edilmektedir. S. tipi 
namlle maruf sınıft.ın olan bu deni_ 
z.altılardan Amerikada 88 derilialtlsı 
vnrdır. Bunlar satılacak veya müba
dele edileceklerdir. 

TAN 

jlGONON MEsELEsiJ Romanyadan Petrol 
f Zenginin Tasası ve Kereste nacak 

Yazan: Naci Sadullah 

Daha iki gün evvel, zengin ,.c 
acemi bir şoförün sakar 

idaresinde, bir kurşun hızr ile ko_ 
şan hususi otomobilin albnda, iki 
masum, ve talisiz aile babası can 
verdi: Dün, Kadıköy vapurunun 
lüks kamarasında, bu kazanın de. 
dilrndusunu yapan iki maruf tüc
canmız, şöyle konuşuyorlardı: 
"- Zavallı adam: Kimbilir ne 

kadar üzi.ilnıiiştür? 
"-Babası da ı;ok müteessir! .• 
"- Bundan sonra, otomobil 

kullandırmazlar llll dersin? 
"- Ondan vazgeçtim. Bir de 

hapse atarlarsa yanarım!,, 
Bu konuşma bana, Mahmut 

Ycsnrinin vaktilc okuduğum bir 
fıkrasını habrlattı: 

Bir doktor, viran bir kulübede 
yaşayan fakir bir kadıncai:'lzla 
hastn lazına, tavuk yemelerini 
tavsiye ediyor. Kadının on yaşın
daki oğlu -ki ailenin ycgi'ıne erke
ğidir_ anasını ve kız kardeşini kur 
tarmak için, yabancı bir evin kü
mesinden iki tavuk aşrnyor._ 

Çocuk elinde tavuklarla koşa 
koşa evine dönerken, bir otomo
bil görüyoruz: Altın saatli, altın 
gözlüklü, altın yüzüklü şişman 
zat, altnı suplı bastonunun ucu i. 
le ~oförü dürtüyor: 
"-Eğer iki dakika gecikirsen, 

tam on bin lira Kaybedece"im!.,, 
Şoför gaza basıyor. Ve o sürat. 

le giderken, aksi bir tesadüf onu 
elinde tavuklarla koşan küsüğü 
ezıneğe mahk\i.m ediyor. 

Muharrir, vakıayı anlattıktan 
sonra soruyor:: 
"- Çocuk, otomobil altında 

Dün Nohut, Kuru Bakla ve Mercimek 
Gibi Bazı Maddeler1n U racı Yasak Edi!di 

Romanya ile ticaret müzakerelerine devam edilmektedir. Mü
zakerelerin bugün biteceği umulmaktadır. Evvelki gfın Rumen 
murahhasları, İstanbuld:ıki Ticaret Vekaleti heyeti şerefine Be
sarabya vapurunda bir ziyafet vermişlerdir. Heyetimiz de Rumen 
murahhas1an için bir motör gezintisi tertip etmiştir. Bu gezinti 

-----, yarın yapılacaktır. 

1 • ı•ı Şimdiye kadar cereyan eden müza-
zmır 1 er kereler neticesinde ~ararlaı;tmld;~ı~a 

göre Romanyadan ıthal edecegımız 

F 1 V ır maddelerin başında petrol, benzin, ke. az a ap reste ve kllğıt bulunmaktadır. Roman. 
• yanın bizden alacı?.ğı maddelerin ara-

1 s l·yorlar sında en ziyad:~ tiftik, yapağı, ve pa. 
muk vardır. Dıger maddeler de, zey

İzmir limanında nakil için bekleti- tin, zeytinyağı, tuzlu balık, susamdan 
len mühim miktarda ticaret eşyası ibarettir. 
birikm~Ur. Denizyoları İzmir hnttı_ İHRACI MEMNU MADDELER 
na haftada ancak iki vapur tahsis et
tiğinden, bunlnrın istanbula nakli 
milmkiln olmamaktadır. Son blr ay 
zarfında Fuar münasebetile birkaç 
!n;:la vapur tahsis edllınişse de, bun
lar da ancak yolcuları taşıyabilmiş
lerdir. 

Ticnret Vekaletinden gelen birıem. 
re göre, bugünden itibaren kuru bak
la, mercimek, nohut gibi un imalinde 
kullanılan yiyecek maddelerine lisans 
verilmemesi bildirilmektedir. Bu 
macldelere ait rekolte taayyün ettiği 
takdirde, yine ıhracata müsaade edile
cektir. 

Macaristana ait fındık kontenjanı 
dolmu~tur. Maamafih gecen seneki 
mahsul üzerinden· Macaristana fındık 
ihraç etmek kabil olacaktır .. Yine Ti
caret Vekaletinin bir emrine göre, fm 
dık lisansı iıılerile Zahire Birliği uğra. 
şacaktır. ____ ..._ __ _. 

Bunun için İzmir ithalAt tüccarları 
Mlkfunete müracaat ederek fazla va
pur verilmesini istemişlerdir. Bu tac
carlar İstanbula motörle ticaret eş
yası nakletmlye de karar vermişler 
ve işe başlamışlardır. Ancak motörle 
nakliyat hem af;'lr, hem de kifııyetsiz 
olmaktadır. Bu sebeple İzmirliler ih.. 
raç mevsim.ine mahsus olmak üzere 
İzmlre fazla vapur tahsisini ınemek
tedirler. Dertizyollan idaresi, İzmir- Piyasada : 
Ulcrin bu arzularını kar11ılıyabllmek. 
için tetkıkat yopmaktadır. Bu hafta 
İzmfrc yeniden munzam sererler ter
tip edileceği tahmin edilmektedir. 

can vermekle, hırsızlığınm, ve şo_ Amerika Gençlerinin Dünya 
för, ~aP..~~aneyi boyl~ak~a, dik. Gençlerine Hıtabesi 

iplik ve Manifatura 
Fiatı Tesbit Ediliyor 

Piyasada pamuk ve yün iplifi buh. 
ranını önlemek için Fiyatları Müraka. 
be Komisyonu Pazartesi günU fiyat 
tesbit edecektir. Paket baııına 55 kuruş 
zam yapıldığı haberi asilsızdır. 

katsızlıgının cezasını ödemı~ oldu. 
Fakat bu kaza yüzünden, ~n bin 
Ura kaybeden zcn~nin ziyanını 
kim ödeyecek?,, 
Kadıköy vnpunmda, iki aile 

babasının ölümiyle neticelenen 
knzanm dedikodusunu yapan zen
ginlerin cndişelerilc bu sual ara.. 
smdıı ne acı, ve ne büyük bir ben. 
zerlik yar değil mi? 

İngiliz Şark İ1imleri 
l\f ütehassısı Vefat Etti 

İnglllz Sark filmleri miltehnssısı o
lup, epey zamandanberi memlekeU
mlzde bulunmakta olan Slr Denisson 
Ros. tedavide bulundutu Amerikan 
hastanesinde diln vefat etmlşUr. 

Denisson Ros, butün dOnyaca ta
nınmı~ bir ~s!yet olup tnrkçe, a· 
rapça, farsça ve Efgnn dillerine vtıkıf 
bulunuyordu. Cenazesi bugiln Ameri. 
kan hastnnesinden kaldırılarıık Hay
darpnşııdaki İngiliz kabristanına def
tıcdilecektir. 

BUGUNKU PRUtilCAnI 
7 ,SO Proııram 
7,S5 MIUilı: (P1.) 
11,00 Haberler 
S,10 Yemek listesi 
11,20 Mllrlk (PL) 

• lS,30 Pro1rram 
U,35 Şarkılar 

13,50 Habcrkr 
14,0S Şarkılar 

l&,40 Orkestra 
U,15 Şarkılar 

151,4$ Haberler 
20,00 Su 

20,SO Xonn,m• 
20,SO Şarkılar 

21,15 
21,IO 

2ı,4S 

Khar 
:Radyo n:retell 
Orkestra 

14,20 Riyasctlcllm. b 22,SO Haberler 
15,00 Operet. 

• 18.00 Proı:ram 
18,0S Caıbaııt (PL) 
11,30 ldll.ıllı: 

Uaun dılııa 

1

22.50 Koınııma 
Kısa dalj:a 

23,10 Dana m!Ulll 
2S,ZS Kapanıı 

Almanya Üzer nde 
(Da~ 1 lndeJ 

tadır. Saat 23 te limann müte
addit noktalarındaki yangınlar 
hala büyük bir şiddetle devam 
etmekte idi. Rıhtımda bulunan 
büyük gemi ile Honfleur'un bir 
mil kadar şimalinde bulunaiı ye
di bin tonluk diğer bir vapur 
süratle yanıyordu. 

Fransa, Belçika ve Holandadak1 
diğer üslere karşı da şiddetli hücum
lar yııpılmı~. Calnis'de müteaddlt in
filıiklnr olmuştur. 

İngiliz Bahriye Neuıretinln bir teb
liğine g5re, Sturgeon İngiliz tahtel
bahiri, ağır yilklü bir düşman nakli
ye gemisine muvaUakı;yctle hilcum 
etı.1iştlr. Gemi 10,000 tonluktu ve 
kQçük harp gemileri bile tayyarele
rin himayesi altındayd1. AaWan tor
piller gemiye isabet etm~ Ye gemi 
berhava olmuştur. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 20 (A.A.) - cın.N.B,,, fn

giliz tayyarecileri, dün ak§am, yeni
den Heidclberg şehri mıntakasında 
evl<!I' üzerine bombalar atmıı;tır. 
Heidelberg'de hiçbir askerl hedef 
yoktur ve biltOn dünyada üniversi
tesi ve tarih! Abideleri ile meşhurdur. 

He.idelber&' gehrine merbut Pfaffen.. 
grund amele mahallesi bilhassa hasa
ra ni:rnmıştır Dört ölü vardır. İngiliz 
tayyarecileri Bruchııal ıatosu civarına 
da müteaddi.t 'bombalar atmışlardır. 

iSTiLA İMKANLARI 
Londra, 20 (A.A.) - Berlinden re

len haberlere göre Alman resmi mah
filleri hava şartlarınm halen bir isti
ll teı;ebbilsüne milsait olduiunu bil. 
dinnektedirler 

Londrada ise Man$ denizinde şid
detli bir bora hilkilm 11ürdüğü bildiril
melı:terlir. Deniz kabarık, rüiyet saha
sı mahduttur. 

Sahip ..,. Neariyat MGdllrfl: Emin Ul':MAR 
GueteciUt '" NcpatT.LS--TAN Matbaan 

Ankara, 20 (TAN) - l\Iayıs aYJn
da Vaşingtonda toplanan Amerika 
Kızılhaç Cemiyetinin wnumt içtima
ında Amerika gençlik dernekleri dün
ya gençlik derneklerine iÖnderilmek 
üzere bir beyanname projesi kebul 
etmiştir. Bu arııda, Tilrkiye Kızılay 
ier.r;lik teşkilatına da gönderilmiş o
lan bu beyannamede ezctımle fiÖyle 
denilmektedir. 
"Mayıs 940 ta konferans halinde 

toplanan Amerika gençlik Kızılhaç 
Cemiyeti, bütan Kızılhaı;lar Cemiye
ti gençlik şubelerile dünya gençliği_ 
ne snmimi sell'tm ve temeımilerini 
gönderlr. Biltiln mesaisini dhan dost
luğu ve menfaat beklemeden başka.
sına hlznıet davasına valof ve hasre
den Kızılhaç gençl~ tcşkllA.tlnp fe
derasyonuna mensup olduğumuzdan 
dolayı bahtiyanz. Biz, Kızılhııç bay
rağı altında yurtta, mektepte hasta
lara ve felftketzcdclcre yardım clL 
mizl uzatmak üzere r;alışıyoruz.., 

Dedikten sonrn, beyanname şu söz
lerle bltmektedlr: 
"Dünyanın her taraftnda gençlik 

Kızılhnç Cemiyeti tarafından takip 
olunan ayni gayelerin dostlukları tak
viye ve anlayış ve huzur fikrini tes
hil hususunda tcmadt edccegini Om.it 

ediyoruz.,, ------

Askerlik Dersleri 
Mekteplerde okutulan askerlik ders 

lerl talimatnamesinde bıızı değişik
likler yapılmışhr. Bu değişikliğe gö
re, kız talebeye gföıterilccek askerlı k 
dersi için erkek ıalebenlnkindcn ayrı 
bir müfredat progtamı tatbik edile.. 
cekf.ir. Ayni zamanda kız ve erkek 
talebe askerlik derslerini bir arada 
g15rmi;yecektir. Yalnız kız tnlebe, bu 
sene at15 derslerine de iştirak ede
cektir. 

UZAK ŞARKTA: 

Hoıııı • Koıtr, 20. (A. A ) - Reuter: J•· 
pcnlann Hindi Cinl'.ve 12 aaatlilı: bir Olti· 
matom nnıılı oldulılan be:vaıa edllıııcluedir. 

Bıı Q.ltimatomun mOddctl. Panr cüııQ 1rccc 
:vansı mımlı:ad olacaktır. 

Tolı:yo, 20 (A. A.) - Kral sarayında im· 
paratorua riıructinde 4eııl.ıı: n kara erklnlle 
kabine ualarıruıı lıtlrakilc Oç sut allrcn mO· 
hlm bir toplantı yapıhıu!o milli meseleler c6-
rG tDlınilgtllr. 

Tok:ro, 20 (A. A.) - D.N.B.: Blnııı hQ
k!lmetl, Hindi Clııl'deld Fraıısıs nıaltamau

na bir nota nrerek eyvelce tcrlı:edilcn ara· 
sinin lı:cadlılııe ladeılnl latemlıtlr. 

Sincapur, 20 (A. A.) - Rcııter: ilindi 
Clııt halı:lı:ındakl Fransı.ıı: • Japon mGzakerele· 
rl, lı:at'I aıırctte lıılı:ıtaa aframı1tu. Vqlyct 
nuiktir. 

ÇEKOSLOVAKYADA: 
Loadra, 20 (A. A.) - Çelı:~ıova1ı: 1ı:11:v

ııalı.lanndan Rcutcr ajansına 1relen ıııa.:Gınaıa 
nararan, 1 Blrlndtcırindcn itibaren Alman
lar, blmaye altındaki Moravıra •e Dohmı

:va ile Almazı.ya arasında hudut Te Para biılifl 
uıulilnli tatbik edeceklerdir. Praf ııılll! ban· 
lıası beynelıııll\I ticaret muameleleriyle meo
sul olma:vacalı:tır. Himaye altında bulunan 
bıı bl!lselerin lktısadt htllı:llllcrl olmıyııcak
tır. Badema bDtQo tlcarl itilUnaıneler AJ. 
11!4n bDkllmetl taraüod;uı aktedllecckllr. 

FRANSADA: 
Noumea ·Yeal Kaledoıın· 20 CA. A.) -

Yeni Kalcdonya"nın bllr Franoaıra iltıhakı lıe-
7ecaı:ılı ıcralt içinde cereyan etmlttlr. Htlk 
bOyQlı: .. amaylıler yıparalı: umumi nli muavi· 
ni General Deniı'i istifaya mect>- -•· ''"'· 

YUGOSLAVYADA: 
llelı;rrad, 20 (A. A.) - Sabık l?aıYelı:ll 

St•:vadiaoviç'in ikamete memur btılundufu 
mahal. sıhhl sebepltt dolal"•!le ıleflştldl· 
mlı n lı:endW Jtara11'daa S&r1.1boaııa'ya D&lıı· 
ledilml,tlr. 

ROMANYADA: 
Eudaııeııe, 20 (A. A.) - ıtaıt hııdııt ta

J'f11iııe memur Mfcat - Rmııen lı:omlıyoıııı dlln 
ubab Pe1tede Hariclye nezareti binasında 
toplanmı~tır. 

Dışardan Merinos ipliği gelmediği 
için fiyatlar yükselmisti. Merinos ip
liğine Rumeli yapağısı karıştırmak su
retiyle bir halita yapılacak. bıı suretle 
bu ihtiyaç ta karşılanacaktır. 

Manifatura fiyatları da yeniden tes
bit ve yakında illin edilecektir. Bu ilan 
dan sonra pahnh mal tanlar hakkın
da kanuııJ takibat yapılacaktır. • 
İTHALAT ANLAŞMALARI - PL 

y:ısadaki ithalat eşyasının miktarmı 
arttırmak için, muhtelif memleketler
den mal getirmek hususunda teşebbüs 
lere giriliilmiştir. Çekoslovakyadan 45 
bin liralık zirai filetler, İtalyadan da 
ilaç gclmiııtir. Demir tel, çivi, nal için 
de İsveç fabrikaları il-: bir aruaoma 
yapılım tır. 

KÖMÜR VE Y"Aö- FİYATLARI -
Mangal kömürü için yapılan tetkikat 
kati görillmediginden belediye !ktısat 
Müdıirliığü yeniden bir rapor hazırla. 
mıya başlamıştır. Yağ ve peynir fiyat
larının istihsal merkezlerinde de pa
halı olduğu telgraflarla be!ediyeye 
bildirilmi5tir. Gelen malumat mmtaka 
İktıııat Mudürlüeüne verilecektir. 

Dil Bayramı 
Ankara, 20 (A.A.) - İlk Tilrk Dil 

Kurultayının toplonışının yı!dönümil 
ol:ın 26 Eylül gilnil yurdumuzda se
kizinci dil bayramı olıırak kutlana
caktır. O glın Halkevlerinde yapıla. 
cılk toplantılnrda Ebedi Şef Atatilrkün 
dil çalışmaları ve 1\1illl Şet İnl:Snilnün 
yi.ıksek koruyucu başkanlığı altında 
Dil Kunımunun 11maçları ve sekiz 
yıllık bir devre içinde başardıtı ~ler 
üzerinde konuşmalar yapılacak ve 
Kurum adına saat 18 de Ankara rad
yosunda bir söylev verilecektir. 

Fransaya Giriş 
(Başı 1 incide) 

mış olduk. Demokrasiyi hakikat.. 
le karşılaştırarak sun'i olan kıs
mmı bertaraf etmek, ideaiini kay
b et:mek değildir. Bilakis bu ideale 
daha iyi hürmet etmek demektir. 
"Mareşal Petain bütün salAhlyeUe

rl h:ıiz bulunmaktadır. Eğer onun 
hilktimeti geçen diğer biltiln hUkü
meUcrden daha otorlter ise, şunu id
dia edebilirim ki, biltün bu hüktL 
metlerden daha dcmokrııtik bir hü
kıimcttir.,. 

İŞGAL ALTfliDAKt FRANSA_ 
YA HERKES GİRE:\IİYECEK 
Clermont - Ferhnd, 20 (A.A.) -

"Havas,, İşgal altında bulunmıyan 
mıntakadnn !şal altındn bulunan nıın 
takaya geçecekler hakkında tatbik 
edilen yeni nizamnamenin düsturu 
:;udur: "Ne Yabudl, ne renkli, ne de 
yabancı.,, 

MAliL"ÜBİYETİN MESULLERt 
Clermont - Fcrrand, 20 {A.A.) -

"Havas" Daladier fle General Ga
melln hakkındaki IUıamlııra dair mü 
ta16a yilrilten Petft Parisien diyor ki: 
"Yapılacak Riom muhakemesinin 

mtlzakereleri hakkında evvelden bir 
fikir ilerl silrmekslzln düşünebillr ve 
diyebiliriz ki, harbi idare eden ve fe
Ifücetc sevkcden iki şefin şimdi bil.. 
tlln memleket ve hAk.Jmler huzuruna 
iki baş muttehem olnralc çıkması 
doğru bir harekettir. Her birinin bel
ki pe~inde koşmadıkları, takat işgal 
ettikleri mevkiler ve bu mevkilerin 
sallıhiyetini serbestçe ve tam olarak 
istimal etmiş olmalan sebebile iUıam 
ları ltızımdı Eski Bnşvekllle, eski 
Başkumandanın, :felaket vukuunda 
yiksek idarenin her ne suretle olur
sa olsun başında bulunmaları bu fe
lAkeUn b{iyültlilğünü ölçerek kendi 
mcsullyeUerinln genişliğini de ölçmQ;ı 
bulundukları zannını verir. Bu men
fur ve musibetli harbin yilksek idare 
şcfilc yüksek askeri şe.!inin hesap 
vermeler! elzemdi_ 

1 

r Sığınaklar 

Nasal Yap1lmalı~ ~ 
.1. - Jh•tcrde ft apartaanlarda ,..,._ 

la11 ııtınaklarda11 malıaat, blıuı Jılu!dıfı 
.ıı:ama11 enkaz altmda kalmaktan ft bom· 
ba parcalannm teılrlnde11 kurtulmaktır. 

Harlcte patlQ'an :r11lı:aelı: lnfil&kb bomba
lann teslrile bina )'11ı:ıldıılı umu ııfı· 

nalı: tavam cllkmemelidir. Bunun lçiıı a· 
partmaıılarda 7apılacalı: ıpfınaklar mut
laka bir mGhendla tarahndan ııdrQlmell 

""' nizamnameye uyıun · .. 11fta yaoılrnah
dır. Fena •e caırrl fenni yapılmıı uft
ııak1'ır faydadan siyada sarar Yerlrler. 

B - Müsait bah,e nya avluıa olan 
•e:ra clnnnda derhal dafılmaya müıa· 

it boı 7erler bulunan binalarda aııfınalı: 
yapmayıp o yerlerde talimatname•ine uy
cun ••kilde ı..runma hendeti yapmak 
tercih edilmelidir. 

C - Aht•P eYlerde 91flnak yapıl· 

mu. Böyle binalarda oturmalı: merbuti· 
yetinde olanlar, ancak korunma ıioerle

rind en istifi de edıırler. 

zı - 9. 940 

Romada Neler 

Konuşuyorlar? 
(Başı 1 incide) 

bulunduğu için kolayltlda AkdeJ 
nizi kapatabilir. 

.Mihver devletlerinin İngiltere. 
yi istilaya ve Mısın işgale çalış
tıkları bu sırada İspanyanın bu 
hareketi onlar iç.in hayatı bir e
hemmiyeti haizdir. 

İşte bizce Romada konu~ulan· 
ve halline çalışılan mesele budur. 

İki memleket Harıdyc mızın. 
nın her buluşmasını müteakip 
şahit olduğumuz sürprizlerden 
birine de, bu defaki Roma müla
katından sonra vakıf olmaldığı_. 
mız ihtimali çoktur. Yani Roma 
mülakatından sonra İspanyanın 
vaziyeti taayyün etmiş olacaktır. 

Başvekil Dün Sabah 

r-..; 

ı 

l' 

i D - Mühim askeri hedefler clnnnda 
ve umumi yan1rın tehlikesine maru.ıı: ıılı: 

ahıap mahallelerde oturanlar, lcabmıia 

buralardan uraklaımak ı,in tedbir alma· 
Jıdırlar. 

E - Tophı korunma lcln amumt 11· 

fınaklar yerine korunma ıiperleri yap· 
malı: tercih olunmalıdır. 

Ankaraya Döndü 

1 

Ankara, 20 (A.A.) - Başvekil Dok
tor Refik Saydam, bu sabah ehrimi
~e dönmü;ıler ve istasyonda Bıiyük 
Millet Meclisi Reisi, Vekiller, Reisi-

~--------------' cümhur namına Başyaver ve yaverleri, 
Belediyede : 

Sular idaresi Bin 
Tane Saat Getirtti 
Sular İdaresi hesabına Qç ay evvel 

Fransaya sipariş edilen su saallerfn
den bin tanesi şehrimize getirilmiş ve 
dün Sular İdaresi tarafından ıüm
rükten çıkarılmışb.r. İdare, bu saye
de yeniden btn yere su verebilecek. 
Ur. • .___.ıı. _. 

DUKKAN TABELALARI - Bele
diye, dükkAn taabelAların.ın kristal
den yapılmasını muvafık g6rmüş ve 
bir tabelA tipi hazırlamıştır. Karar 
yakında al!kadarlara bildirilecektir. 
BELEDİYE OTOBÜSLERİ - İn

giltereye sipariş edilen belediye oto
büslerinden bir kısmı tamamlanm11-
tır. Ancak bugtınkil vaziyet dolayı. 
sile getirtilmesine imkAn gOraleme
mektcdir. 

TOPKAPI YOLLARI - Topkapı, 
Mııltepe, Halkalı ;yolunun esulı su
rette tamirine, Halkalı, Nalbandç~
me, Had.ımköy iltisak ;yollannın dli
zeltilmesine karar verilmiştir. 

Poliste: 

Ernest Mayer, Dün 

Hudut Harici Edildi 
Kendisine Müslüman ıülii •ererek 

Tilrk tabiiyetine ririp Vakit ruete
sinde muharrirlik yapan Ernets Mayer 
Türk vatandaşlıimdan çıkanlmrştır. 
Bu aahteki.r dün aabah hudut harici 
edilmiıtir. 

BİR CESET BULUNDU - Dün 
Belgrat kapısı haricindeki hendetin 
içinde bir ceset bulunmugtur. tlzerin
deki evraktan ölilnün Samatya beledi. 
ye fen memurlarından Halil Mahmut 
Duru olduğu anlaşılmıştır. Bulunduğu 
çukurda 18 aantim irtifaında sn var
dır. Ölüm şüpheli görülmüş ve bir ci
nayet ihtimali üzerinde durıılmugtur. 

Ceset morra kaldırılmıgtır. Tah. 
kikata devam olunmaktadır. 

PARA ÇALMIŞ - Çoculı: Esirge
me Kurumunıtrl Anadolu eubelerlnden 
birinde memur olan İhsan 500 lira 
zimmetine ceçirerek kaçmq, ıehrimiı
de yakalanmış, •e tevkif olunmuıtur. 

118 Muhacir Geldi 
Dün Bulcar bandıralı Rodiça vapu. 

ru ile 118 Tiirlı: muhaciri relmiıtir. 
Muhacirler derhal Sirkeciye iskan mil 
düriyetine cötürülmüş ve icap den mıı.. 
amele yapıldıktan ıonra Sirkecide mi
safirhaneye Jerleştirilmltlerdir. Ba 
muhacirler yakında kendileri için mil
rettep olan yerlere ıevkedileccJderdir. 

Roma Görüşmeleri 
(Bap 1 inde) 

Tribuna gazetesi, İtalya ile Al
manyanın İngiltereye karşı harbi 
lifddellendirmekte olduklan esnada 
İspanyanın mihver devletlerine karşı 
büyük bir tesanilt göstermit oldu
ğunu yaz.maktadır. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 20 (A.A.) - Gazeteler, Ro· 

ma Jr()rilıımelerinin Avrupa ve dün· 
yanın mukadderatı için kail bir ma. 
hiyet göstereceğini teyit ederek, Av
rupanın yeniden kurulmasına yardım 
arzusunda bulunan mllleiler:ln mih
ver devletlerinin programlannı fiili
yat mevkline koymak imkAn ve va
Eltalarına malllt olduklıınnı bildik
lerini tebarilz ettirmekte ve bazı rnil
letlerln, mesel~ Mısırın, İngiltereden 
kurtulmak için bu fırsatı ;yakalamak.. 
ta menfaatleri bulunduiunu kaydey
lernektedir. 

İNGİLİZLERE GÖRE 

Londra, 20 (A.A.) - Londra ma· 
hafiline göre Romada konu9ulan me. 
selelerin biri İngiltereye kartı yapı
lan harp iıe, ikinciai İtalyan filo11unun 
Akdenizden çıkıp İngiltereyi istiliya 
iıtiralı: meseleai olacalı:tır. Halbuki bu 
donanma Alı:denisde bile kendini röa
teremedif ine röre tnılliz bilı:imiyeti 
alundaki başka bir denize çıkması 

Parti Genel Sekreteri, Parti idare he
yeti haları, Mebuslar, Milli Müdafaa 
ve diğer Vckiletler erklru tarafından 
karıılanmıııtır. 

12 Adadaki Üsler 
(Başı 1 incide) Ya 

dönmüşlerdir. Qllft 
Batı çölünde düşmana mt\temad1 U h 

hücumlar yapılmıştır. Derne'de bir• ra 
tayyare tahrip edllmiıı ve Tobruk'da :S r. 
birçok isabetler knydolurunuştur. Si.. ı.t:ı 
di - Barrı.ni ile Sollum arasında bn~ S 
yük otomobil nakliye kollan talışl.-1 ı.~l'i 
datında. yangınlar çıkarılmışbr. '"lb 

El Tmlmi'de yerde bulunan enı ıc... ~ 
diı.r tayyare üzerine muva.Ualoyetll ~btı 
hücumlar yapılmıştır • ....Bombalar tay• btkı 
yarelerin arasına dilşmüş ve ciddi arı 
basarat vukua gelmiştir. aı 

1TALYAN TEBLtCrt tl" 
ftalyada bir mahal, 20 'A.A.) - U dı 

ltalyan umum! karargdhı 105 nuına- l il 
ralı tebliği: Bir kC31! tayyaremiz. bir ~h 
denlzal~a bomba ile hUcum ederelc ı1 ili 
batırml§b.r. Şimall A.frikada dilşma-o fıir 
nııı Deme, Bomba, Tobruk ve SollUIU tııı11 
mıntakalarına karp yaptığı hQcurn-- ftarr 
1ar neticesinde bir kişi ölm(lş ve bir de t 
kaç kişi yaralanmıştır. Sidi - Barra- • lt 
ni'de bir İngiliz tayyaresi dQşQral.. l c 
milştür. llltnl 

99 numaralı resmt tebliğde blldfrl..i tal 
len hücum esnasında Ege dcnhinde 
hava kuvvetlerimiz bir İngiliz gemi• 
sine isabet kaydetmişlerdir. Bu geml r 
yanmakta olduğu halde Pire limruu ... it 
na girmiştir. • aly, 
BİNGAZİYE TAARRUZLAR raı: 
Kahire, ZO (A.A.) - Bu hafta :tn.. ~ .. 

riliz deniz kuvvetlerine mensup tay• •ııc 
yarfller Binııaziye hücum ettikleri .za~ l111u 
man, !tal.Yanlan tamamiyle pfil av. ltsa 
Jam~lardır. Limanda esas hedefi tet· ~at 
kil eden torpido muhriplcri de dahil la\' 
olduiiu halde vapurlardan mlirekkep ~· 
bir &'ruP üzerine bombalar düşmüştür. lll 
Gruplano birinde yangın çıkmıştır. t. t 
kinci grup bombardmıan edildiği za.- cı Y 
man. bir torpido muhribi o derece S 
'iddetli iııfilik ctmiıtir ki, hücum C"' le 1) 
den tayyarelerden bir tanesi bu infi.. ~tt 
likm ıiddetinden düşecek derecede l 
aaraılmJ!ltır. Hücumun sonunda ıchir, l'l'al 
bütün limanı kaphyan alevlerle apay. 
dınüktı. 

Reuter'in aıkeı:i muhabiri de Binp..o 
zının bombardımanı münasebetiyle ~et· 
eli ,_. ı 

yor aı: li' 
Raporlar, Mareıal Grazziani orda .. fü:., i 

ıuna ait mühimmat ve takviye kıtaatı tı~ 
ıevlı:i faaliyetinin ciddi techh!irlero jı~e 
dilçar olabilecefini &'ÖStermektedir. "Q 

Trablus'un 560 kilometre ııarkrndn ha. ~itil 
lunan bu üs, harekata su ve benzin ! lf 
yetiştirmek için cıı iyi bir mevkide bo- ~t 
lunmaktadır. Mare:ıal Graziani ordu- ~t. 
ıunan mUnalı:alc yollan uzadıkça, iaıc il ,. 
meaeleleri milthiı müıldllltla kareı- ll.il...... i 
laemalctadrr. Denize dayanan prp ce-- lh:'u: 
nahı iıe İn&'ili.z bahriyesinin müte.o-~ 
madi ihtimamma mazhar olmalı:tadrr, 1~~t 

Qllt 

ÖLÜM ı:: 
Sir Edward Denison Ross t~ 
C. 1. E. D. Litt. Ph. Dr. ~e 

• ve Saire. i~' 
20 Eylt11 1940 tarihınae vemt 

etmiştir. Cenaze merasimi 21 Ey. 
lCıl bugün saat 10 da İngiltere se. 
faretinin kilisesinde yapılıp Hay
darpaşa kabristanına def nedilc
cektir. 

MEVL0DU ŞERiF 
Eıkl Ankara Merkez Komutanı Emc1rll Al· 

bay Ahmet Nadir Anlı:aranın uu nıbuna it· 
haf edll.ınek here 23 EylQI Pa.ıı:ar cilnQ 64· 
le namuı111 mGtealı:ip Kadılı:lly iskele camlln· 
de mnlQdD terlf okunacaktır. Kendisini •nw 
arlı:adaı •e doıtlarımı.ıı:ııı teırUlerlnl rica c-
derU. Merhumun ıevceıl TC ~ocuklan 

Fethi Tahsin Başaran ruhuna 
Mevlüdü Şerif 

Ant ölilmü fle bi:tlerl ve biltün sev
diği arkadaşlarını elem içinde bıra
kan merhum Fethi Tahsin Baearan'ın 
ölilmUnUn yıldônümü olan 22 Eylıll 
1941) pazar günü öğle namazını mil
teak1ı,. Kadıköy Osmanağa camU ııe
ri.findr ruhunu taziz için mevlQt o
kuttu:ulacağından kendisin! sevenle. 
rin teşri!leri rica olunur. Allcal 

beklenemez. O halde konuıulan en Gılataaaraylı lbrahlm Toaun•un 
mühim meselenin Afrikaya ait olması M E V L O D Ü 
muhtemeldir. İngiltere)'{ i91al itinin 
muvaffakıyetılzllfe uğraması ihtima
line mebni mihverciler Afrilı:ada bir 
meıele çıkarmak için Cebelitarık iti 
ile mııgul olabilirler. İll&'ilterenin iyi 
mal6mat alan mahafıli, Afrika mesele
ıinin ortaya kooulmuı, dtilfD&Ilm, ln-
1iltere7e karşı olan ta.arrm niyetle. 
rinden aarfmar etrniı olma1mı isbat 
etmiyeceii kanaatinc1edir. Zira düt
maıı, her ilı:i tarafta ela Mrelı:ltına de

Genç y~ta ôlen sevglll oğlum, A
ğabeyimiz İbrahim Tosun'un ölümQ
niln onuncu senesi mQnasebetile 22/ 
9/940 Pazar öğle namazını mütenkıp 
Beyoğlu Flruzağa Camilnde mevlüt 
okutulacaktır. Arzu edenlerin teşrif-
lerini dileriz. Bıyramgll Ailesi 

KAYIP - 3287 ıicil numaralı ehliyet ve
ılkam.ı kaybettim, Yenisini alacafımd:ııı hük· 
mU 70ktıır. Bmccd AaaL 

vam edebilir, yam hem lıtillnm ihza- ICAYIP - un • 1939 Senulııde o.ı.,,,_ 
r1 hareketi olan bombardımana devam llnl orta olı:uluııdaıı almıı oldufum cahaı!et· 
eder, hem de Afrikad&ki hareketlerine ııameın! k~ttlm. Yeıılalnl alacaj!ımdaa es.
vüsat verebilir. ' lı:lıinl11 lrillı:mQ yoktur. ,, r•.,n,yat 
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! Londra Şehrinin Krokisi 
~,!j 

~l 

- Çekilmez Vaziyet 
lı.a 

l'azan: Ömer Rıza Doğrul 
• 

:mıh· Fuarmı ziyaret için r. 1 
memleketimize gelen \'e 

~nıleketleriae dönen Suriyeli 
ko.nısularnnızdan anladığımıza gö 
te, Suriycdcki vaziyet hakikaten 
Çekilmez blı: )Ilahİ)ettedir. Suri. 
Ye, komşu Arap mcınlckctlerile 
1•tnas edemiyor. Arap memleket· 
~tinde ~ıkan Kazeteleri dahi oku. 

a Yanuyor. Suriy ile Arap nıcnıle. 
ketleri arasında ticaret mübade
lesi tnrnamile durmuştur ve bu 
tuıdcn Suriye tam nıanasile sı. 
"ltı.tı ve darlık içindedir. Gıda 
"'addeleri en güç tedarik edilen 

ta arasındadır. Surlyede biilün 
Ufuz Fransızların. elindedir. Yer 
balkın hiç bir işte reyi alınma. 

Ot ve reyine kıymet verilmiyor. 
1lriye hıılkı, Fransanrn, harpte 
adığı hezimetten ibret alarak 

lltiye halkının teveccüh ve :mu
hbetini kazanmaya, Suriye hal 

te}it ve müzahe.retinl elde 
eye ehemmiyet ve~mesini 

klcmi~ler, fakat bütün intizar. 
boışa gitmiştir. Suriyeye istik.. 

l \'aadeden Fransa, hezimete uğ 
dıktan sonra bu vaadJnl büsbil
ll unutmuş gibi hareket etmiş, 
•hında memleketin mukaddera. 
. halka devretmek gibi bir tecL 

alması beklendJji halde bu-
'111 yerine bütün nüfuz ve &ti.. 

kendi mümessillerinin elin.. 
toplayarak bütün memleketi 

\eri idarenin tethi§i altmda ya
tnıaya bakmıştır. 

e talyan Korkusu : 
rasD'8. Fransızların Suriye ve 
Lübnaru bua.k:ıp gidecekleri, 

lalyanların gelecekleri ııayi olu. 
Or ve Suriye halkı derin bir ür

e geçiriyoz. Çünkü balkm 
·, birinin vesayetinden kur. 

llp daha a~ ve daha haris bir 
'sayete uğramak değildir. Fa. 
t Fransa, istiklal ve hürriyete 
~vuşturmayı taahhüt ettiil mil
tin müstakbel mukadderatı ile 

e kadar alBkadar olmuyor, ve 
Yaptığını,. bilmeyen bir siyaseL 
Suriye halkını susturmaktan 

e bu halkın gözünü yıldırmak. 
başka bir şey yapmıyor. 

Harp tebliilerinde ismi geçen Londra mahalleleri. 
nin yeri ve yapdan tahribatın hakild mahiyeti 

hakkında sarih bir fikir edinmek için, Londra •ehrinin 
bir krokisini neşrediyoruz: Hava taarruzlarına hedef olan 
büyük amele mahalleleri, City'nin ıarkmda ve Themeı 
nehrinin iki yakasında bulunmaktadır. Büyük Dock'larla 
ticaret depolan da bu taraflardadır. Buralarda sokaklar 
daracıktır. Londra ıehrinin nüfusu (civariyle beraber), 
İstanbul nüfusunun takriben on beş mislidir. Şehri blr 
acundan diğer ucuna yayan katetmek iı;in (vasati yürü. 

Çocuklarda Cinsi 

Bu muazzam şehirde işliyen sayısyz nakliye vasıta
larmm (omniboslar, ıimendiferlcr, Yeraltı hatları, tram
vaylar vesaire) senede üç milyardan fazla yolcu nakle~ 
tiği ve yol kazalarının senede 50,000 i bulduğu düşünü. 
lüııae, son Alman bombardımanlarmm insanca verdiği 

z:ayiatm ehemmiyetsizJiği derhal göze çarpar. Londra 
lımaru, krokide, Dock'lann bulunduğu noktadan başlar 
ve Themes nehrinin iki tarafında 37 kilometrelik bir sa
ha üzerinde uzanır. Dünyanın en büyük limanıdır. 

Terbiye Meselesi 
f 

"Cinsi Terbiye,, Ne 
Ş~kilde Verilmeli? 
O.ntv.ers~te ruhiyat profesörfi ...,. • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • yetli hoca!ardan bahsediyoruz. 

Şekıp Tunç, anketimize - Pekı, bundan hangi yaşlar. 
verdiği cevapta diyor ki:: Anketi yapan: da bahsedilmelidir? 

... Cinsi terbiy~ diye umum! t~r- - Cinsi hayatın sosyal teza. 
bıyeden ayrılabilecek bir terbıye M Ad f hürleri ba~ladığı andan ıtibaren; 
yoktur. Ve cinsi terbiyenin zafer • Q yani genç kız ve erkeklerin tuva-
veya tehlikesi umumi terbiyeye let yapmak ihtiyaçlarıru duyduk. 
tabidir. Umumi terbiyeden şunu larr andan itibaren.. Cinst hayat 
kastediyorum: Umumi terbiye düüz, yani yaygın (dağınık) bir 
gencin korkudan kurtulmuş ola.. halde iken bahsetmek acele olur. 
rak bir yetişgenin tecrübe ve na- Santralize olduktan sonra .ki, bu.. 
sihatlarım, kendi düşüncelerini nun tezahürleri, süslenmek arzu-
tamamlıyacak bir şekilde alabile. larmdan sonra meydana çıkar. 
cek bir hale gelmesidir. Eğer genç başlamalıdır. . 
bu hale gelmemişse yapmak iste. - Bu terbiye kollektif m~, en. 
diğim.iz tesirlerin, onda müsbet ve dividüel mi verilmeli? 
ya men.fi, .ne gib! neticel~r. doğu. -Bir zaruret görülmedikçe en. 

t-Jansa ötedenberi şarkta g3r- raca~nı bılem~yız. .. Bu ıtıbarla, dividüel olarak asla yapılmamalı. 
9 
~ düğü hürmet ve ~uhal>- y~ptı~ız tcsır muphem ve em.. Bu mektep içind ir. Tabii mektep 
tı esasen kaybetmekte idı. nıyet~ız o~akt~ kW:ula~~· "!· muhtelit ise cinsi terbiye için ay-
·ı!~~anm şerefsiz bir ~kilde mu~ terbıyeyı temın ettıgımız n bir şey yapmamalı, yani bu ter 
"'-'Ullı bırakarak ~till ve teea. takdırde genç kızlara anne veya b ye kız ve erkek çocuklara ayni 

boyun eğmesi onun presti. bü~ük ablaları yahut büyük anne şekilde ver'lmeli. 
• ı_ bir daha telafi edilmez bir len, buJ?lar olmazsa en yakın ve - Mekteplerde verilen umumi 

ll{İlde yıkmıştır. en sevgıli hala veya teyzeleri, malUmat sizce kafi midir? Bütün 
llUilsa, bugUnkft Surlyede sil- genç çocuklara da! bunlara teka. gençler orta tahsillcr"ni yapma. 
t hüküm sürüyor, fakat bu sü.. bül eden erk~~lerın, evvela cinsi ya mecbur olmadxklan için, bü. 

il .ölüm sükutu değildir. Belki hıfzıssıhhayı ogretmeleri .. ve icap Prof. Şekip Tunç yük bir kısım gençlik bu terbiye-
,.>iik fırtınalara takaddüm eden ed~r~e. bu hususta yol gostermc. yi mekteplerde alamryacağına gö. 

ttur. Fakat fırtınanın ne za- lerı, ışı kapalı tutmak~ ço~ da- dir. Bunun için büyük bir ekseri- re bu eksikliğin tamamla~ması 
. kopaeağı belli değildir. Su- ha ~ayırlıdır. Fak~t sevı~esız ve yetin, eski sıkı ananelerin prestij Halkevlerinin vazife programla. 
)e halkı kurtuluşunu bekliyor. otoilter olmıyan. kımselerın bu~- lerini muhafaza ve tafiiye etme. rına giremez mi? 
il...lta bu kurtuluşuna inanernı şe ~aı;ışmalan cınsl h~atı tehli. leri daha doğrudur. - Tabii, çok doğru söylüyor
:"ternıek için bir çok hamlıklar keli hır surette ve vaktınden ev- Mektepte ise biyoloji hocalan, sunuz. Halkevlerin n bu hususta 
>'apm.ış bulunuyor. Belki bu vel uyandırmağa sebep olab~lir. sonra psikoloji ve pedagoji hoca. müessir bir yardımda bulunması 

'- luş uğrunda koyacak müea. Onun için mesele naziktir. Cinai lan ahlak hocaları, bunlardan yapacağı işlerin en iyilerinden bi. 
• nkmdır ve o zaman Sariye. aWu. insanda yalnız fiziyolojik kendi ilınt sel!hiyetleri dairesin- ri olur. Hatta bu husustaki ko. 

de vazlfelerinl 7apacaldar- olarak kalmıyor, ayni zamanda de muhakkak bahsetmelidirl~r. O runma çarelerini, doktorlar vası
L da psikolojik ve sosyal bir halde halde, bu mevzuun diğer mevzu- tasile gençlere fiilen göstermek 
"ite Fuar mtlnaseebtne Sariye. hıkipf ediyor. Bu üç alakayı bir !ardan aynldiğını hissettirecek elzemdir. Burada erkeklere ve 

lelen ve memleketlerine dö. ahenk dahilinde, yani hepsini ko. hiç bir ciddiyet gevşekliği göster. kızlara ayn ayrı ders göstermeli; 
ltolDfUlarmımn bbe anlat· nıyarak terbiye etmek, her ana memelidirler. !l'abii bu mevzuda yalnız verilecek maICımat her i· 

bu mahiyette idi. babanın yapacağı işlerden değil. söz söylemeye salahiyettar ehli- ki cinse şamil olmalıdır 

-11-
~ 1:lınDı Marb'al o bdar tene

..._ Seni mt!Mlt a&mek isterdJm. 
.ey!edJl1n1 hlssett1m. 

' lDvet.. Sen diyordun ki,, -
hı.~ - teshir etmek için_ 
.:::."IQııcell kaldı. 
ö.._~k metodlar var. Cok ~ 
~ olmayı tecrQbe eWn mit 

Oh, weL 
::: t, o! 

Canı mıidı. 

~atrur Ye Wtayt oım1111 tecril· 
-·ı.uı mi? 

..... Oh, evet. 
::: t, o? 

- )arkına Yarmadı. i:" Lıterik olmayı tecrllbe etthı mi? 
etectdilt ettim; nihayet: 

' Zannederim, evet, dedim. Am
' tıkrinJ izah eU 

Biliyor musun, bazı erkeklere 
~ Yani sıhhaW ve normal ka
~ iğnenenlere karşı lsterizm 
bı~el surette muvaUak. olur. 
.., esteUk isterisme malik olmak, 
tt1t haUan muhafaza etmek icap 

()~ b8I parma~ ne havada bfr 
....... gibi, bir fek.il çizdi: 

l4eseıA. Hn parfümlere. nadir 
a ~P parfilmlere bolulmalısın.. 
1~ diyeyim, bazı renkleri, bazı bo
-..q gorünce, helecana tutulmalı.. 

' ~e delice fikir! 

Yazan: 
ANNIE VIVANT I 

man bir mauve g!Srırerı, ba7ımlık 
geçirmek, eok moderndir; c:ok ıöze 
çarpar. 

- bt amma, :ya ~lb'orııamT. 
- Ne kadar tuhafsın! G&melisin. 

Bir malazadaiı on metre ipek mauve 
getirt.. Onun karşısında paketi aç; 
sonra dtı,_ Amma stillenmit bir gü
zel pozla d(!şmüş olm.ıya dikkat eti 
Böyle! 

Olga, ba dtılilf(1 tasvir ett:t. 
Ben: 
- Amma IOltıııç gfb1 olU10?, de-

dim. 
Olga g(lcend!: 
- E, pekllA
Gidecek gi'bl yaptı. 
Yalvardım: 

- Hayır, hayır! Rfca eder!m, beni 
b'IJ"ak.mal Bazı baıka DeYler anlatı 

Olga ymnupdı. Kl8a bir dtıli1nce
den 8011r8, söze ba;,ladı: 

- Bir silnet 1WU olma• t.crGbe 
ettin mi? 

Sabırlılık gösterdim: 

ftalyaneaı!an ~evfrerı : 
RÜVEYDE SINANOGLU 

•••••• 
Olga bu seter ,ncenmedL Bir er

keğin hayatında bir güneo şuaı oı_ 
mak için, onun karpsına, oen. güler, 
parlak cıJanak ve güniln her saatin
de çıkmak lAzmı olduğunu anlattı. 

- Daima açık renk giyin! Saçla
rına bir kordell koy! Adım1'rını 1-
~tince, on • karıılamı:ra koş ve kol
laruwı arasında sar. Giderken pen
cereden ona bir çiçek at. Sessiz ol
dutu umanlarda, litaranı al ve pr. 
la söyle. 

- PekAIA bJllyomuı ki,, ıttara çal
masuıı bilmem. 

- Ehemmiyeti yok. Asıl tesirli o
lan pnttır. HulAsa, onun etrafı.nda
k:t bütün atmosferin neşe dolu ol
masuu temin edecek su.rette hareket 
etmelisin. • 

Ben, pek o kadar kant detfl: 
- Pek!. tecrübe edeceğim, dedlm. 
Ve tecrUbe ettim. 
Açık reDk eevaplar ~ ft 

saçlanma kordelA koydum. Ayak ses
leri işittiğim zaman. karşılamıya kOf
tum •e onu kollarımla sardırii. 

o: 

zlyorsun. • 
.Benim için imk~nh oldu~ kadar 

bir şualar kasırgası oldum. Onu so
murtmuş ve sessiz gördüğtlm zaman, 
(bunu görmem çok çabuk oldu) şar
kı söylemenin sırası geldiğini düşiln
dfim. Piyanoya oturdum. Benim gii· 
zel sesim var: Kuvvetli, çok akordlu 
olmamakla beraber." 

Daha lldnci parçada, Vasili kalktı; 
şapkasını aldı ve çıktı. Ben pencere
den ona bir çiçek attım. 

O, üç gün eve dönmedi. 
Kralberg'le konuşurken, bana: 
- Öyle.. Dedi; bu bazı kere mu. 

vaffak olan. bazı kere olamıyan bir 
aeydir. Her erkek bir değildir, 

Sonra ilave etti: 
- Amma erkekleri tekrar teshir 

etmek için bir metoci var. Eski me· 
tod, amma emiD 

Sordum: 
- Yani?. 
- Kıskandırmak. Bayağı, rokoko 

bir metod; dünya kadar ÜZüntüye se
bep olur; amma hiç pşmaz. 

Vasilinin kıskançlığını tahrik ede
bilecel:: bütün erkeklerin geçit res
mini yaptık. Etrafımı saranlar, ka
dırJardan başkası değildi. 

Olga beni, başımdan ayatmıa ka
dar gözden geçirerek: 

- Olmaz §ey! dedi; bu hizmete 
kendini verecek kimsenin bulunma.. 
ması inanılır şey değildir. 
Aeı bir surette balJlDlı salladım: 
- Hiç kimse! diye mırıldandım. 

Yazan: Sevim SERTEL 

Y eraltındaki Londra • Küçük Jaks 

Her geçen gün Londra bom-, sahasında yaşarlardı. Bir gün ev. 
bardımanlarına birini da. !erine yaralı bir İngiliz askeri il. 

ha ilave ediyor. İşn uzayaca.. tica etti. Jaksm annesi günlerle 
ğını sezen İngilizler aşağı yukarı bu müttefik askerini tedavi etti. 
tamamile yerin altına nakletmek. Adı Vilyams olan bu İngilizin ar
tedirler. tık tam geriye döneceği gündü ki 

Sığınaklarma yorgan, şilte, rad birdenbire Üzerlerinde düşman 
yo, kitap taşıyanları, burasını bir bombalan belirdi ve ~bir müt. 
nevi evleri haline getirenleri çok. hiş bir bombardımana tutuldu. 
tan duymuştuk. Son gelen haber- Ateş kesildikten sonra etrafına 
lere göre şimdi bunlann arasına bakan Vilyams alanlan şöyle an. 

1 

kra] ailesi de katılmıştır. latıyor: 
Yer altına taşınan en son eşya. "B:nden başka sağ kalan .Yal-

lar meyanında kraliçenin tuvslet 1 nız ku4fik Jaks vardı. Ötekılere 
eşyası ve masası, kralın çay ma. ~l~ah rahmet eylesin, , yapıl~cak 
sası ve takımı vardır. Böylelikle! ikı şey vardı; ya Jaks ı benımle 
Londra şehri her gün biraz daha beraber getirmek yahut ta beyni. 
emin olan yer altına taşınmakta· ne bir tabanca sıkıp hakkından 
dır. gelmek. Ben birincisini tercih et. . ~ 
Küçük Jaks 

Küçük Jaks bu harbin bırak. 
tığı yüzlerle binlerle ye. 

timlerden bir tanesidir. Onun an. 
nesile babası ufak bir Fransız ka-

t im. 
Tam üç haftalık maceralı bir yiL 

riiyüşten sonra nihayet sahile gel 
dik ve bin müşkülitla earıımızı 
İngiltereye attık. Şim.di Jaks'ı 
kendime evlat edindiın. Zira ben 
yaralı iken annesi bana kendi ev-
18dı gibi bakmıştı.,, 

• LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

Y15REM VE 
Zayıflamak nrem baatahtmm en 

meıhur allmetlerinden biridir. Bu
nunla beraber nyıflamak yalnıs ve
rem hastalığından gelmez. Uzun mild
det mide borulduiundan i)'i beslene
miyenler, verem hastahfma tutulma
dan sadece tiroit saddeleri fazla 
işliyenler, gene vereme tutulmadan 
sadece sinirli olup ta 1tt sık keder ge.. 
çirenler de zayıf olurlar. Sonra da se
bebi hiç bilinmiyen za:vnhk ta vardır. 

Buna karşılık semizlik, hattl ait
manlık daima verem hastalıimdan sa. 
lim olmıya altmet sayılamaz. Nice 
veremliler nrdır ki akciierlerinde 
delik açılmıı olduiu halde kilolarm
dan belli başlı bir ıey kaybetmezler. 
Arada sırada :ıayıflarısalar bile kay. 
bettikleri kiloyu k1R bir samanda 
tekrar kazanırlar. 

Onun için zayıflığı mutlaka verem 
hastalıima alamet, ıitmanlıiı da ve. 
remli olmamaya delil saymamalıdır. 

ŞIŞMANLIK 
laman yahut ıiwman kalmam mnımı
nu ancak viicudii tam muayene etmiı 
olaıı bir hekim tayin eder_ 

Zayıflık cibi yorraıılak, nhat p. 
buk yorulmalı: ta verem halltahfmm 
allmetlerindeıı biridir. Fakat pbak yo. 
rulan herkes mutlaka verem hastah
iıaa tutulmııı değildir. 

Verem hastalığı pek ilerlemiıl bir 
derecede olmazsa yorpnlak, biraz da, 
iyi alimet sayılabilir. ÇlinkU lnaanm 
kendini yorsun duyman daha/ziyade 
istirahat etmesine ıebep olar. Çok is
tirahat eden de verem hutalıtmı iler. 
letmemek için eıı iyi çareyi JaaJ..tıı
mıı demektir. 1 

Yorpnluk, bilhana sabahleyin ay. 
kudan yorııun halde uyanmak, çok de.. 
fa,9ıı:araciterde kifayetsi%1i1c allmeti
dir. Bu da bir haııtahlı: olmakla bera
ber, verem haatahfmı ilerletmiyecek 
istidada bir allmet aayılır. Verem 
hastalıiınm ilerlememiş devirlerinde 
kendini yorgıın duymayıp, vücadünü 
bor kailanmakta devam etmek daha 
ziyade can ııkar. 
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~Ta~vimden 
~bir ~apralt 

Suyu Bardakta, 
Gemiyi Duvarda-

orta oyununda pişek.Ar, e 
diye o mahut para 

çerçevesini gezdirerke.n ağzı 
pençere açılmasını taklit ederek.: 

- Bakın efendim! der, p 
zaraya bakın. Deniz, derya ay 
altında; bir taraftan Manmal'I 
bir taraftan Boğaziçi ... Aman 
kenllye bakın. Ne ~zetı volta 
ruyor ... 

Seyirciler bu mevhum manq. 
raya &iller geçerler. Fakat bu ds
asırlardanberi üç tarafı denizle. 
çevrilmiş olan bir ıehirde yap. 
yanların dünyanın en güzel de
nizine karşı olan lakayitliklerile 
ne güzel bir alaydır!. 

Biz adeta denize dargumcln 
vesselıim. Suyu bardakta gemi. 
yi duvarda görmeyi severiz. 

İstanbul yedi dai üstünde lmiff 
Bu yedl dağın üslitne mesken 
kuranlann istemeseler de denbıl 
görmeleri lizmı değil mi? Ne P
zer? Evlerin çoğu ya mear 
ya kale bedeni pbi imaret du. 
varma, yahut ta cumbah barhaae 
lere bakar. Yükse~ evlerin fld 
katından deniz görülüyorsa bls 
alt katı tercih eder, orada o. 
tunır, üst katı lüzumsuz eşya Jto,. 
maya hasrederiz. Yedi tepe tlstL 
ne kurulan İstanbul bertaraf, Bo. 
ğaziçi köylerinde bile tıpkı Atla
mataşı, Kiiçükpuar, Zeyrek p"bl 
dar sokaklar ve basık evler var. 
dır. Şehrin imar pliımu ,-apaa 
M. Prost bütün evlerin denbıl 
göftbilmesi için "Anflteatr. tar. 
zrnda yapılmasmı esas koym111o 

Geçen gün Fmdıkh tarafında 
oturan bir tandık bundan ıiklyet 
ediyordu: • 

- Mamıaradan kopan rfhıgh 
bizim evin içinde. ÖnümUzdeki 
komşu ' fazla çıkamıyor ki arka-ıı 
sma sı!rnayım da rilzatirdan kur. 
tulaymı! 

Tıpla cam helva isteyen faJd. 
rin, gece bakkal diikkinına gidip 
unu, yağı, şekeri sorduktan sonra 
bakkala helva yapıp yemesini 
tavsiye etmesine benziyor? 
Güneş var, hava var, denls ~, 

manzara var. Pençerenin önüne 
kurulup .ı.tifade etHne be aflaml 

f'ak'Dlmd 
Fakat tiıman olmalı: verem hastalı

fını ilerletmiyecelı: istidadı anlamalı: 
için iyi bir delildir. Semiz, hattl şiş. 
man gördüiüniiz bir çok kimselerin bu 
hali, verem hastahima mukavemet 
ıçin btıd olmattur. İman tabiatiain 
bu hutalıia kat'fı mukavemet vurta
lannda.n en ınllhlmmi vllcudll ıiıman
!atmaktır. Verem hastalıfı vilcudll e- . 
ritmiye çalııır, tabiat haıtalığm tesiri. r 
ne vücudü ıiımanlatmakla kar'ı ko

BU G ON 

ME LEK 
meribnm Yeal DOROTY L'AMOUR'a 

ANN SOTHERN - LtNDA DARELL 
ve 

Sinemasında 
JOZCE COMPTON 

yar. Tarafmdan nefta bir ıarette yaratılan Aşk ve rüseUlk mmf 
Bundan dolayı her şişmanm kendi-

sini -bilhassa akciğerlerin~- ıyıce K A D ı N L A R o T E L ı 
muayene ettirmeden kendi kendine 
~ayıflamıya kalkışması pek yanl11 bir , • n 
ış olur. Şişmıınlxk verem hastahğı bu. ı I Aynca. 1 - FOKS DuNYA HAVADİSLERİ. 2 - En eon RENXLt 
lunmadığma bir delil olanuyacağın- 1 MODA GAZETESİ 
dan, kendi kendine ıayıflamıya kal. ' Bugün saat 1 ve 2,30 da Tensilith matineler. 

kışanın bir tarafında verem hastalığı , •••••••••••••••••••••••••••~ varsa muradına çabuk erer, çabuk za. 
yıflar, fakat keyfi mun sürmez E 1 1 

Za?"rllaması gerçekten lüzu~lu o- Bu hafta • ıj T :J • sinemasında 
lan şışmanlann sayısı, zayıflamaktan _ • A _ .M. ... 
zarar görecek olanların sayısına nis. j 
betle daha azdır. Bir ıişmanm zayıf. l 
======-===-====! 
[1111 ~ IJ(91f;&l 

l z 1 t i • 1 ~ u 

Neı'e ... Aşk~. Macera ..• Kahkaha ve eüzel kadınlar filmi olan 
ve MEL VYN DOUGLAS - VİRGİNİA BRUCE 

tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan 

AH. NE KADIN ••• 
FRANSIZCA SÖZLU Güzel filmi mutlaka görüniiz. 

tliveten: 2 kısımlık bir komedi ve MİCKEY - MOUSE 
BU&tin saat 1 ve 2.30 da tenzilltlı matineler. 

l /1 Bugün Matinelerden itibaren : ____ , 

Kadıköy O p E R A Sinemasında 

Soldu. Mpı 1 - Valıd INJdlrtr, Hld de· 
&il. Z- Uallm nrir, ra.ıur. 1 - Hututl ta• 
birdir, Bir Yahudi lam.I. 4 - Bir paete, 1 
eotu.k.. 5 - Garn ballamak. • - Baki. Jılir
feıı. 7 - Ialm arbdap, murablıL s - Er
lrelr lınnl, olmaktan emir, lal& t - DerlDlilı.· 
ler, bir haJ"Yaa. Yukandao atalı: ı - Bir 
erlı:ek lınü. l;I,.. para konur. 2 - Jtatiyeo, 
ffayva ananıa etf. 1 - Emaa, lıalın kere1-
ıe. t - Ekdlr defll. nmek :rtme Sletl 5-
Blr AJ'lo 6 - Dofna detil, IDadeo lı:liınilrü. • 
7 - leplrto, Hkerf mUdafaa mahalll ı -
Cetlt, ramuancla yapılır. 1 - Jptmekten 
emir, ealrJ dtfil. 

YEN! NEŞRİYAT: 

İlci büyük lrilm birden 

M ADAM ve Ş O F ö R 0 
CONSTENCE BENNE'IT - BİAN AHERNE 

tarafından yaratılm13 Aşk ve heyecan filmi ve 

FRANKİŞT A YEN 'in OGLU 
BOR İS KA RL O FF 'un Şaheseri 

• • • 24/g/g40 Sah günü saat 21 de 

BiR MUHASiP ARANIYOR 
Şehir Tiyatrosu artistleri tarafından , __________ .... __________ ..... 

Tamamen 7eni bir bale ifrağ edilmfa ve yeni koltuklar konmuı olan 
Bolr.ac:ro'aua Dtlrameroa maa:relit'l _ s R T 

lıl. Ruirn Oıı:an tarafından tercllme edil- A S 1 N E M A 
mtkte olan bu caeria d&rdilncll lırot6tll de 
cıkmratır. 

Kol&7 Yemek ICltabı - •atma hat Ga- Bugün 2 büyük ~ ile açılıyor. 
cll:reııeria eterldlr. Yediad defa baaılmııttr. O O 

Anadolu T1lrtı: KitQ depoeu tarafnulaa B V K C A Z • MARKO POLO'nun 
netredilmittir. TYRONE POWER - 111 MACliRALARI 

Foto lhculala ı 1111e11 •&7111 bir ııolı ,...t ALiCE FAVI! GARRY COOPER 
reaim n deferU :rudarla fdmaııtır. ~--atı d el ·:· ı .....- n an oyııanmış güz ve tarafından oynanmış türkçe 

lkto .. dl Yllribotlt - Aria lJıl tat• •ha d 'W 
bu ilrtı .. dt, tıcut. •nıal, airaJ -•Dlll ıt mo em dram. T sllzlü kopyası 
une11 utıa delerll mulıarrll'lerla clddn n· 1 Bugün 1 ve 2.30 da ve Pazar günQ saat 11 ve 1 de 
kıfane J'Hrlan ile DlfftdUnlftdr,. I ., _ __ ... ttmzll!tlı matineler. Dilbuliye JO kuruştur ~ ...... 

B U G Ü N ASK - HEYECAN - lHTtLAL - MUAZZAM Ve Korlnmı; Sahnelerle dolu. 

i P E K Kanlı Dava 10 ç:~~~::ınu:~=nla 
Sinemasında bir tilın 

Aynca: FOKS DONYA HAVADiSLERi 
t- ~ llanr. ~ilftklş_I Mesel! J'!~ P-

- "Güne, DUaI olmak,, ne demek
tir? Sen, sevgili Olga, hazır cümleleri 
~evly~ galibQ.. 

- Ne nrT dedi. Bqm<1a ne ~a.. 
valar eaivor? Bar ııanıonlarıaa bel\- Dilnvada hlc kimse! (DEVAMl VAR) .. I·----------~ Bugiin saat 1 ve 2.30 da Tenzllltlı matineler. '4!•••••••••••a...n 



'!AN 

YENi KOLEJN~ 
,, 

Yann Akşam 4mllm--------~ 
Emin&~ll Halkni Sos7&1 Yardım Koha tarafmdu Paklr Çoc:aklar lleafutlM 

İLK-ORTA-LİSE 

Taksimd~ SıraservDer 86 Yeni Açıld' 
Müdürii: Eski Şiıli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Klrt'a' 

Huınıs"yetleri: YABANCI DiLLER OGRETIMINE reniı mik.. I 
7Ut& ehemmiyet vermek, ımıflanıu az mevcutla teşkil ederek talebesinin 
calqma ve inkişafı, ııhhat ve inzibatı ile yakmdan alikadar olmaktır. Mek
tebin d~ze nazır Kalöriferll teneffüıhane ve jimnastjEhaneıi vardır. 

Heri'fin Hat (9 ile 18) arumda talebe klYTt ve kabuf olunur. 

-------•1'ELEFON: 411S9 ----- ---· 

Tepebaşı B E L E D I Y E Bahçesinin 
Alaturka Jnııınmda tertip edilen çok sensin mtlııamerede 

SAFiYE 
ve arkadaşları. Çalıknşu Latfiyenln Varyeteleri 
lSTANBULDA ilk defa olarak Ustad Muhterem 
Nuri Duyguer ve Kızlan tarafından 

Alaturka Sine Keman Konseri - Taksim Bahçesinin Rumen Orkestra ve artistleri 

ZEYBEK OYUNLARI TÜRKiSTAN KIZLARI 
Hamsi mil1&ade De ba akpmki mllAmereye Sariye, Liibnaa n Mmr ırt1m Yddm llethm' 

Mu=::ve E S M A L EYLA 
•e arkadaıtan iştirak edeceklerdir. Dahaliye )'Oktar. 

Topbın - Maltepe - Halkalı yolunan esash taırliratı 2490 numaralı ka-1 
40 ıncı maddesinin ıon fıkrasına rore pazarlıkla yaptınlacaktır • ..-Keşif ..ıııı ............... . 

eli 26921 lira 6 kunıt ve ilk teminatı 20ı9 lira 8 kunııtur. Mukavele, Eksilt- ~ 
Ba710dırlık İtleri Genel Husuıri ve Fenni tartnameleri, proje kepf hullsa
bana müteferri diter evrak 136 kuruş mukabilinde Nafıa Müdürlüiunden 
ecektir. İhale 27/9/940 Cuma rünü saat 14 de Daimi Encümende yapıla

..-------~, GOZELBOYOK 
ANNELER • Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, Nafıa Müdurlüf&ne mü. 

tJa alacaktan fenni ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarlle ihale 
maa:yyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (8890) 

* * Kanağaç mftessesatı için almacak 120,000 litre beruin kapalı urf usulile 
tmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 30,000 lira ve ilk teminatı 22SO liradır. 

me Zabıt ve Muamelit Mildürlüiü kaleminde cörülecekt'r. İhale 24/9/940 
ciin& saat ıs de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 

veya mektuplan ve 940 yılma ait Ticaret Odası veaikalarile 2"90 na
kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarnu ihale 

uat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri lizımdır. (8ı61) 

iŞÇi KIZ ARANIYOR 
Yeni Postane karşısında Mimar Vedad Caddesinde 26 numaraya müracaat. 

............................. llllii.a. ...... , 
Gebze Malınüdürlüğünden: 
ı - .Oebzenin Danca nahiyesi civarındaki baz"neye ait J:eytintıkterde 
"n edilen "50 000, kilo zeytin tanesi afaç iizerinde ı6/9/940 tarihinden 
en "ıS., gun miiddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - T~hmin edılmiı "50.000,, kilo zeytine "ı5CO,, lira kıymet takd'r ve 
• edi'miştir. • 

1 - İhale 30/9/940 tuihine müsadif Pazartesi g-nü saat 14 d Gebze 
met bioasmda mal miidıirlülr dairesinde y<ıpılac ktır. 
4 - Talıpler zeytinl'ği görmek için ihale gunü d n ur .. İ'l ewel fi 'y 
esine mfö:acaatla zeytinlikleri gezmek ta e n-'le bu ı kia b r e 

mritnaımeyi de okı:muş ve imza etmiş bulunaca1cl rdır. 

5 - Tal'pler ihale gıinünden bir gün evvel % 7,50 te in:ı.t l: 
ııa yatırmış bulunacaklardır. "8817,. 

Yüksek 1\1"" endis Mektebi ıfıüdürlüğünden : 
lf.40 - 1941 den ıenesi talebe kayıt muamelesi Cumartesi ve Çarşamba 

muda her g n saat 10 - 12 ve 13,30 - 15,30 arasında yapılmak uzere 
181iin b'rinden Ilırinciteşrlnin beşind cfiniine k dar devam edecektir. 

Tafsi at almak isteyenler mektep idaresine milracht edebilirler. "7821,. 

• Mils amol Lokomo il 
50 - 60 bey1:1r kuvvetinde müstamel bir Lokomobile ihtiyaç var- J 

fıır. Satm:ık ar:ı:u edenler aıaiıdaki adrese müracaat edebilirler. İstan
bal, Yemit Vapur İlkeleıinde Limoncular sokak No. 75 Nuri IŞIK 

Telefon: 23181 '4 , 

Mürebbiye .Şişli Terakki 
A r an 1 y o r LlaHI MDd0rl06DndH : 

Sekiz 781ında bir Fransız ktz Esb talebe kadrolarımız dol-
çocuğuna Fransızca öğretmek mu§tur. Devam eden mQracaat-
ilzere Anadolu için bir müreb.. lar karşısında SUUflarımıza (Ye--. 
biye aranıyor. Taliplerin Gala- ni Şubeler) açını:ya karar ver-
ta posta kutusu 1014 numaraya dik. Kayıt olmak lati:yenlerln a-

vı-~m,.lan. ı cele etmeleri icap eder. ~ ....... F·~-----·----lml. F 
Açık Eksntme ilanı 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesı .. Direktörlüğijnden : 
7/10/940 Pazartesi cllnt! saat 11 de Ankara Mektepler Muhasebecllifinde 

toplanacak olan eksiltme komis:yonunda 4800 lira muhammen bedelli fakültenin 
80 - 100 penceresine yaptırılacak perdelerin münakasası yapılacaktır. Eksilt
me ıartanmesi ve tcferrüatı Fakülte Direıdörliifünden alınır. Muvakkat temi
nat 360 liradır. İsteklilerin muvakkat teminat ve prtnamesinde :yazılı vesikala-
rmı aynı ıün saat 10 a kadar komisyona vermeleri lbundır. "8943,. 

ı - r 

Ünivers~te Rektöıl'iğ"nd n: 

r. 
e o' n ıııırtna-.,eı.,.; lev•:!'rnd~n 

l.ırı ile iliUl edi en c.ın ve 

Fen Fakiıltes'nde .. Galcnik, Doçenti i açıktır. Namzetlerin yabancı d:ı 
imtihanl:ırı 2 Birlncikanun 1940 Pazartesi günU yanılacaktır. İsteklilerin sıhhat 
raporu, beş fotoğra.t. nüfus tezkeresü ômeği ve hüviyetini gösteren fişlerlle 
"iişlcr tedris işleri kaleminden istenecektir . ., ıs İkincıteşrin akşamına kadar 
rektörlijie müracaatları. "8954., 

, 
B 

-c 

u 1( E T 'te 
Büyük fedaklrlıklarla elde ettifimiz Macar Orkestrası 

Kış Mevsimi Repertuarına ôaı;lamı~tır. 
Fevkalide yemek - Zene'n mezelerle İçki 

Adres: İstiklal Caddesi Fransız Tiyatrosu 'kart•snıda 

•a 

Genç ve taze görünmek 

için bu kolay tedbiri 

tecrübe Miniz. 

liıtki Emtia AmbU'mda tam"ltbn b9imelesine tibı çımentoların tahmıl \ ••••••••••••••-•••••••••••"" 

Beyaz renkte (yağsız) Tokalon 
kreminin ihzan için 20 seneden
berı kullanılmakta olan meşhur 
formülde mevcut gizli diğer cev. 
herler meyanında tiı.kim ve tas. 
fiye edilmiş süt kaymağı ve zey. 
tinyağı da vardır. Bu krem cildi.. 
nizi seriap besler ve gençleştirir. 

Tenin gayri saf maddelerini ve 
buruşukluklanru izale eder. Cil
dinizi taze, nermin ve genç göste
rir Ayni zamanda nefis bir koku 
ile tltir eder. Siyah benlerin zu. 
buruna mani olur. ..uız~~~~ı~:.940 ~~:i:~eD itibaren 6 a:y muddetle mal aahiplerine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanhğından: 
Mütehassıslann beyanatına gö

re ciltte görülen bu şayanı hay. 
ret tebeddül ve tekemmül, sırf 

Tokalon kreminin muntazaman 
istimaline medyundur. Hemen siz 
de bugunden kullanmaya başla. 

yınız ve her sabah daha genç gö
rünün üz. 

Kulekapı Maliye Tahsil Şefliğinden : 
Galatada Arapcaıni Ziyalı sokak 2 sayılı mahalde intaat atölyesi s:ıh:'bi Ar
Be.esyanm pbemize kazanç vergisinden olan borcundan dolayı haciz altma 

S2 biD muhtelif mazayik çininin ilk satı,ı aleni müzayede ıle 6/9/940 
npılmrı ise de talip zuhur etmediiınden ıkinci sat1' 26/9/940 Per,cmbe 
aut 10 da mezldir mahalde yapdacaimdan talip olanların yukarda yazılı 

n saatte hazır bulunmalan. "8949,. 

Kulekapı Maliye Tahsil Şefliğinden : 
Galatada Arapcamii mahallesi kalafat yerinde 8/12 sayılı mahalde inşaat 

i sahibi Hasan Basriııin ,ubemize kazanc vergisinden olan borcundan 
71 hacis altına alınan 3000 adet muhtelif muzayik çin'n satışı 26/9/940 giıtfü 

t 11 de mezldir mahalde yapılacağından tal'p olanlarm yukarda yazılı cı.in 
uatte hazır bulunmaları. "8947,. 

Tlfo ve paratlfo hastalıklarına 
tutulmamak için tesiri kat'l, Cildiye ve Zllhrevfye MUtehasaıt 

BeyoAlu Yerli Mnllar Pazarı kar 

Yazılı imtihanlara Birincite~rinin birinci Sah günü baıılanacaktır. 
Sb~lıi imtihan programlan fakültede ayrıca ilan edilecektir. "8891,. 

Divanı :Mulıasebat RcisJi,ğinrlen : 
1 - Munhal bulunan 20 lira asli maaşlı kitipl'k. için 10 'Peşrinievvel 1940 

Perşembe. 

2 - Münhal bulunan 30 lira asU maaılı mürakıp muavinliği ic;in ı5 Teşri. 
nievvel 1940 Sah. 

3 - Münhal bulunan 50 l'ra uli maa5lı mürakıplık için 4 T~şı·iuic.vel 1940 
Cuma giınlcri imtihan yapılacaktır · 

Kabul Şartlan: 
Kitiplik için: 
Ortamektep veya Lise mezunu olmak, askerliğini yapm1' veya tecil edilmiş 

bulunmak. 
Muavinlik için: 
Yüksek mektep mezunu olmak veya 2S lira nıaalida bir terfi müddeti bu

lurunuıı olmak. 
Murakıplık için: 

' Muhasebecilik veya muhasebe müme7Tzliği gibi mııtiye r.tenıurlyetlerinde 
bulunmuı ve 40 lira maa5da bir terfi muddeti geçirmiı olmak. 

Bu ıartları haiz bulunanlarm tahsil ve memuriyet vesika an ve bir kıt'a fo
oirafile birlikte Divanı Muhaseat Reisliğine müracaat eylemeleri llln o1unur 

5911 - 8959 --

PARK Ote6nde 
JACK CUBAN n 
MARC BADEN 

Orkestralan İştirakile 

CARMEN PADY 

SATILIK BiNA AllANIYOa 

T t ~ ı:;s~s~~ S I • ı# Ç 1 PKlt U T l 
muafiyeU pek emin taze aııdır ıısında Posta sokaıtı k5seslnde 1 
Her eczanede bulunur, Kutusu .I' ••••••••••• 'M!'VTTlPnf't ıın.,rtımanı. Tel: 43353 ' Betflrt•ıtaa 1tefe lıadu Mhilde. lfttlde 

45 kuruştur. 

tl'niversite Rektörlüğünden: 
Orta biretim miiesseaelerine yabancı dil &iretment yeti,tirml'k m111t"adil 

J'll İstanbul Universitesinde açılmıt olan Fransızca, İncilizce ve Alman. 
lmn1arma bu yıl da afliıda yazılı ~ dahil.nde yenıden 60 talebe a ına-

Ba talebe bir yıl İstanbul Unfversitesindelri yabancı d;] kars1arına devam 
:eılecek ba müddet zarfında her birine ayda 30 ar lira harçlık veril•cektir. l\u 

J111ık tedri1&tta muvaffak olanlar siyasi vuiyet normallettiıii takd rde tah. 
• talcJli7e etmek üzere. bir 71lda d lini öfrendikleri m~ekete cönderile. 

dir. Bu talebenin seçme 11navları S - 7 Teırin ıünleruıde İstanbul Oni
tainde yapılacaktır. 
Sınava iıtirak edebilmek için: 

l - Türk olmak. 
2 - Yerli veya yabancı bir kolej veya liseden veyahut bir öiretmen otu. 

~mezun olmak "olrunluk tart defildir." 
a - Univenıitede 3 Birinciteşrin 1940 da tetkil edilecek saflık lı:omls:yo. 

muayene edilerek tahsile mini bir bati olmadıimı bildiren bir rapor al
balanmak prttır. 
Smavda muvaffak olanlardan tahsil mUddetlerinin iki misli Maarif Vekl
emrinde çalıtacaldarııu tesbit eden bir taahhütname alınacaktır. Tedri1at 
sUn Univenitede •bahtç aktama kadar devam edecektir. Kun talebesinin 

e bir iıle mqcuJ olmama11 prttrr. Sınava cinnete talip olanların en ıeç 
Tepin 1940aktammakadar1etanbal Um•enitesi rektörlıiiüne tahail nsika. 

Ye 6 fotoirafla birlikte müracaat etmeleri llzandır. ..895S" ...... _ .. ________ ........... 
Devlet Denizyolları işletme 

ldareşi llCinları 
MERSiN • İSKENDERUN YOLU 

ŞİLEP POSTASI 
(DUMLUPINAR) vapura 23 EyllU 940 Puarteıl stlnB saat 18 de 

llrkeciden ıitep postan olarak Menin - lskeaderun :yoluna blkac:ak-
tlr. Gidit ,,.. dönüıte Jiikil olan iıkelelere airayacaktır. (8995) ................................... , 
Kulekapı Maliye Şubesi Tahsil Şefiiğinden : 
Galata Arapcamii mahallesinin Tenue caddesinde 267 ea;dı mahalde in
atolyai sahibi Nil&D ,,.. Nezaretin ıubemise müıtabdem kuanç Terrisin

olan borcundan dola71 haciz altma alman 500 adet çimento ki1nk eatı:tı aleni 
ede ile 26/t/t40 Peqembe pni1 saat 11,30 da mezkt\r mahalde yapılaca

talip olanlarm nkarda nzdı -6n •e aaatte hazır balamnalan illn olu.. 

... 941.. ' 

AGI 
Hayvanat Bahçesinde 

Eı'fenren mükemmel Caz, Baf Üzümü, müs~irat Ye Meşrubat acuz 

ileler yemekleriyle relebilirleı • ····••1111' 

bllyalı INı~ " ntlpalı at•clılı orı .. ında 
Atıldı bina arUQror. Plau ile laahau poau 
lııuNau 406 F• FUIDIL 

Satılık Eczane 
._.. balı ........... ,. ............... 

llllrril Ama Euab&Deal Mhiblaia nfuı dola· 
:rıaile acele Mtılrlıtd', Tallpleria mulıGr ICU· 

haner• mllıracaatlan. 

İstanbul c. Müddeiumumiliğinden : ~ ce'e Sat 1 k -... 
İstanbul ceza •e tevkif evi için bir ıene z~mda alınacak m~bammen be- l!IT - ~ • • • ~ 

deli 172S lira ve muvakkit tem·natı 129 lira 38 kunı .. olan 3750 kılo dathç etL ı Çok u kullanılnuf Ceviz kap-
nin eksiltmesi icin tayin edilen cünde talip zuhur etmeditınden 10 cün müddet- lama 1 Parça Yatak oda takımı 
le uzatılmı:ttır. ile yemek oda takımı ve bir pl-

Eksiltme 2.10.940 Çarıamba cilnU 1&at 14 de Sirkecide Adliye levunn da- :yano acele satılıkbr. Müracaat 
iresinde yapılacaktır. İstekliler ıartaameaini t•til sünlerindeD maada her IÜD yeri: Calalollunda Bakkal Salt 
Adliye levazım dairesinde cörebilirler. "89S7,. . Telefon : 23035 

111/m• • M AR UF ALTIN 
Uzan aenelerdenberi faaliyetiyle sayın hal

kımızın itimadım ve bir çok milıterilerini sencin 
etmekle ııam ka.zanmqtır. 

Milli Pi7anronun ıon tertip UçllncB çekili 
fiyatı il.zerinden perakende olarak Atıp başlan
dığını saym miiıterilerimize ilin olunur. Devam
lı, devamsız biletlerde fark yoktur. Uzerleria
de yazılı fiyatla eatılır. Cameklndaki baıını ..ı.. 
tayan Arap bebek rektlmile ritemis derhal taıu
br. Baıb yerde Şube Ye diikkliuma 101ı:tur.Jlu
na dikkat edilmesi rica olunur. 

Adresi: Beyazıt Olı:ı;ularbaıı No. 611100 CELAL DOGAN ............................. , 
- Beyoillu DlrdDnoO aulh hukuk hl. 

klm1161nden: Be:yollu İstikW cadde
sinde Serkil Do1'7anda çalışmakta ve 
ayni mahalde oturmakta iken 21/'I/ 
940 tarihinde ölen Luigi Abella Pu
Usln terekesine mapıtemece elkonul
mUJtur. lan tarihlnden bqlamak a
zere alacak verecek venir .uretıe a
lAkadarlann bir 97 minlçılann Qç 
ay içinde Beyoğlu d6rdQnc:Q sulh hu
kuk hAkimlltlne müracaat ebneleri 
müddetinde müracaat etmiyenler bak 
kında kanunu medeninin 561, H9 mı. 
cu maddeleri büldlmlerl tatbik edlle-
ceti llAn olunur. (29180) 

_ ... 
P. T. T. Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - İdare fhtf:yacı için 40,000 met
,. l&bra kablolu açık eksiltme,oe çı
karılmıştır. 

2 - Muhammen bedel ( 400) mu_ 
vakkat teminat (300) Ura olup, ek
alltnıea 21/10/IHO PQartesl l(lnll aa
at (H) Ankara evkaf Apt. da P.T.T. 
Umum mOdürlOk satın alma komia
yonunda npılacaktlr. 

a - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz ven banka mektubile kanu
n! veeikalannı blmllen mezkQr san 
v• saatte o komla)'ona müracaat ede
ceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara evkaf 
apartımanında P.T.T. 1evuım lstan
bulda yeni Valide hanında P.T.T. le.. 
vuım &J'Di1'at pıbesi mOdllrlültlerln
den bedeı.la olarak ftrileeeldr • 

(1241) (8130) 

'-:::.~~=-'ı malzem.t atın alıyorum. 

.... • Galeta TD11el C.d. Ne. 

il. TelefOll : 40211. -

Zl - 1 - ~4U 

• 
ilk Mektep· 
Coğrafya öğretmenlerine 

Maarif Vek61etfnee İlk Mekteplerin 4 ve 5 ci sıntftanna kab 
edilen Maraşlı Kazal\Cıoğlu Abdülkadir Sadinin 11 YENİ İLK CO 
RAFYA• kitaplan Milli Talim ve Terbiye Heyetinin son de 
~eriyle •SEMİH LUTFİa Kitabevi tarafından harital 
ve resimler yeniden yapılarak emsalsiz bir nefasetle neşrcdilmi 
tir. ' eü ınnıf Zl, 5 ci 30 kuruştur. Toptan alanlara tenzilat yapılır 

Toprak Mahsulleri Ofısi İstanbul Şubesinden: 
Ofisimize ait Ha:ydarpap ve Derince silolarında mevcut buğday, ça 

Y ıalaflardan deniz yollarile İstanbula nakledilecek olanlarmın nakliyesi il• 
Sirkecide vacona tahmil itleri karıılıkh pazarlık suretile bir müteahhi 
verilecektir. Bu ite ait ıartname ıubemiz buiday muamelitı servisinden 
nabilir. Pazarlıia iıtiralı: edeceklerin 23.9.940 Pazartesi 188\ ıs de L' 
Hanmdaki ıabemiz binumda hazır bulunmaları. "8879" 

BAHÇE MERAKLILARINA 
Nadide fidanlar, kamelyalar, manolyalar, sus fidanlan, salon yqillikleri, 
'11avi çamlar, ATnıpa yediveren rüller ve saire. Ortaköy Ankara Bahçe-

ıinde bulabilirııini%. Vasil ••••••••11111! 
AÇIK ARTTIRMA iLi! F'EVKA· Eakl ve gOztl qya merakltlanaa 

LADE IATlt MUjde 
G&rGlmemlf eıya. Blbllo ve GravDr AÇIK ARTTIRMA iLE 11'.VKA• 

8atııı LADE 8ATIŞ 
llMO EylaIQn 22 nci Pazar gOnQ sa- 1940 Eylıllun 22 inci Pazar 

bah saat 10 da Bebekte. Küçük Be- sabah saat 10 da Vali Konalı cadd 
bek caddesinde Polfs Karakolu ya. sinde 25 numaralı Hisarlı Apar 
aında 1 numaralı .Aslanlı Konak na- nın 3 numaralı dairesinde mevcut 
mı ile tanılmıı apartımanın 3 neli Mısırlı bir aile:ye ait gayet zarif 
dairesinde mevcut ve Untverslte Pro- eşyalar açık arttırma ile satılaca 
fesörlerinden Prof. Dr. Erich Auer- Gaye~ zarif ve hakiki İngiliz mam 
bach'a ait görülmeml:ı bir kısım eski IAtı emsalsiz bir bilfe, maklnalı 
eşya ij,ibilo ve Gümüş talomlan açık masa ve saireyi havi som mavund 
arttırma ile sablacaktır. yapılmış bir yemek oda takımı. 

Beynelmilel Şöhret kazanmış mil- akaju renkli ve bronzlar ile 
hendis Ernest Freud tarafından ya- müzeyyen ve komple bir yatak 
pılm1$ 12 Sandalya ve Vitrini ile be- ı takımı, Grizo kaplamalı ilç kapılı 
raber emsalsiz sen filine yemek oda nalı dolnp, tualet. iki karyola ve 
takımı; hakiki ampir stil mavun ağaç reden murekkep güzel diğer bir 
dolap, Etajer ve aynalar; P.:pok malı tak oda takımı, hakiki kırmızı 
olup, (Blcder Meier) SUI kanape ve rokendeL mamO.l iki asrl koltuk 
salon takımı; Salona alt eşyalar; Ber_ yine ayni maroken ile kaplı altı ad 
llıı bibloları; masif gümüş sofra ta.. en son model :yemek oda sandalyala 
kunları; Sen - Lili kesme Kristal Va- rı, som mavundan mamı11 İngiliz 
zolar; Gümüş tuzluk ve kaşıklar; al- möble som metf<ien mamaı 
tın :yı.ldız mineli çay k111ıkları; Ba- Amerıkan :yazıhane, o:ymalı pel 
kara kesme su kadehler!; keten sofra de.1 mamı11 Parls işi iki kapılı 
örtüleri; elile işlenmiş keten masa ör- lilphane, 4 forma alan hakiki Ş 
tüleri; (Dom) ve (Galle) vazolar; mozaiki salon ve oyun masası, fild' 
(Napoleon) Stili marketiri işlenmiş t.avla, bronzlu, marketereli ve.sair 
Epok Zengin bir :yauhane, 1810 tari. lon h .. ili salon mnsnlan, masif, m 
hlnd~ yapılmıı Massif mavun Avus- vun dikiş mnsnlan ve şifonye, scd 
turya mnlı olup enfes Salon takımı; taoureler, Scvr port kart, haki 
üstler! :yağlı boya rcslmU 18 nci a- renkli Bohem kristalli bir eski avı 
sırda :yapılmış eski Avu~turya malı meşhur Fransız savoneri. mali h 
enfes dolap ve bahu; 18 nci asırdn perdeleri. De Mango vesalr meşh 
yapılmış nadide heykeller; (Wedge- ressamların tabloları, A. E. G. V 
wood) delft ve mayolik tabak ve va- pire elektrikli halı silpür esi, 120 pıtı: 
ı.olar; Admns 1771, Rugendas 1698 ta- .çad n m re· ep emsalsiz bir güm 
rafından yapılmış eski Gravürler; çatal bıç k t ımı, ha~lkJ Fr n 
Fransızca ve Almanca kitapl r: Per- ar et.e 1, lki adet ampir kom 
del,.r, Şezlonglar, ıAke dolo.plar, Fe.. hronz b rom tre, Döner kllttıph n 
rahan halılar, i~ler halde El k'r li ı •.trık evi" l rl, Japon, bronz, ka 
Çamasır maklnası. İki adet l\1ifoken pod monte, kr tal mayolika ves 
koltuk ve saire. h • u vnz 1 r, h yk ller ve duvar ta 

Kiralık Apartıman 
b lan, güm k plama tepsller, a 
n 1ı ve ayn ız dolaplar, port m n 
, yna konsol, sal mnndra .soba, mut 
r k t 'tıml rı ve lr h::ıyll ev -eşyal 

Jıfaçkada ıon tramvay duraıı:ına yakın ta~ 

lrkta Ac11u ıoka~ı No. 21 de a odalı, ı.aıorı· 

fer, alaturka, •lafranc• banıro. konfor Ye ne· 
ıarrtl havi •partıınaa kıralıktır. lç n~ ınal 
aabiblne mOracaat. 

G zel blr ~·r z ply, nosu, An dol 
ve Acem hnlı n, m hur K lv'nat 
marka beş ny klı bir buz dolabL 

,_.SATILIK HA ' L 4 

l 
Üskildar'da Kısıklıda Kireç fırınlan mahallindeki merhum Giridli Dr 

Mustafa Beyin çiftliginde bulunan 9 gebe İnek, bir Çift araba atı. 40 Koç 
ve koyun verese beyuinde 24!/9/940 Pazar ıunü saat 11 ile 12 arasmda ea-
tılacalrtır. 1 
• ••• \imalı: isteyenlerin mez1rilr saatte hazır bulunmalan. ••••'I 

TÜRKiY E COMHURIYETI 
Z İRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : ıoo:noo,ooo Türk Lirası 
Şube ve Ajana adedi : Z65 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelfllrl 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE V~ctlYOP? 
Ziraat 8ankııaınd• kumbaralı ve lhba rtı:r taaarrut hesaplarında erı n 50 
llraaı bulunanlara nnede 4 defa çeklleeek kura ile aıaQıdakı pllna gör• 

4 
4 
4 

40 
100 

Adet 
• 
• .. 
• 

ikramiye 
1.000 

1100 

160 
100 

llO 
120 • 40 

daCıtılacaktır 

Liralık 4000 Lira 
• 2.000 " • 1.000 • 
• 4.000 • 
• 11.000 .. 
• 4.800 • 

180 • IO • 1.200 • 
DiKKAT: Resaptan"dald pal'alar btr ıı~e içinde 50 liradan ıısatı cttısml1 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde ' 20 fazlaslyle verilecektir. 
tenede t defa. 1 Eyl(U, l Blrtncl kAnun. 1 Mart ve 

tarfhlertnde çekilecektir. 

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


