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Sehrimizde 
Yeni Sıgtnal<lar 
Yaotırılıyor 

90 Bin Kişiyi istiap Edecek 

Sığınakların Yerlerini Tesbit 
Bu 

l~in 

Bir Mütehassıs Heyet 
Ankara, Zl (TA.ı.~ l\luhabirinden) :_ Dahiliye Vekaleti hava 

pasif korunma mevzuntı hakkındaki tetkiklerini bitirmek iizere. 
dir. Bu işlerle alakadnr komisyon biitiin memlekete şamil kararlar 
almaktadır. Her vilayetin coi,rrafi durumu ve niifus kesafeti göz 
öniinde tutularak icap eden plan ve raporlar hazırlanmakta ve tat. 
biki iı;in al:ikndar oı::ıkamlara bildirilmektedir. 

• Bu meyanda İstanbul için 901 
bin, Ankara için 20 bin kişilik sı. 
ğınaklar inşası, verilen kararlarj 
arasındadır. İstanbulda inşa edi-
lecek olan sığınakların yerlerini 
tcsbit için. mütehassıs bir heye"t, 
yakanda fstanbula gidecektir. 
Bundan başka diğer vilayetleri
miz hakkında yapılan tetkiklet 
de bitmek üzeredir. 

Bundan sonra yapılacak bilu. 
mum binaların alt katlarının 90 j 
santimetre kalınlığ1nda duvarlar 
la örtülü tam bir sığınak olarak 

' inşası için imar müdürlüklerine 
tebligat yapılmak üzeredir. Bu 
karara uymayan her türlü bina 
planlan reddedilecek ve ~asına 
müsaade olunmavacaktır. 
YENİ SİPERLER YAPILIYOR 
İstanbulda bava tehlikesine 

karşı yapılmakta olan tesisat gün 
geçtikçe artmaktadır. Sayısı yüz 

e~lerl yapılacak modern ı bini bulan hususi ve şahsi sığı-
sıgınaklnnnın melhnli (Sonu, Sa: 2, Sil: 2) 

LAKAYT 
Kal mı c ğı 

MESELELER 
Türkiyenln Uıkayt k:alamıyacağı 

meseleler, harbin Türkiye hudut
larına sirayetine vesile verecek o
lan hnreltct ve hlidiselerdir. 
Bugün harbi B:ılkanlara ve Yakın 
Şarka sirayet ettirebilecek iki me
sele vardır: Bir/ Bulgarlstanın 
Garbı Trakya etrafında bir takım 
emeller izharına bnşlndığı hakkın· 
daki iddialar; diğcrı Suriyenin va. 
ziyeti. 

M. Zekeriya SERTEL 

T ürkiyenin bu harbe sürük· 
lenme.kten kurtulmak için 

~en geldiği kadar çalıştığı, 
tl'tık iki kere ikinin dört ettığj 
~ar basit bir hakikattir.• 
. Türkiye Cümhuriyeti hükO.mc. 
~-~lyaseti bütün dünyaca an
~ştır: Bizim hiç kimsenin 
~prağında gözümüz yoktur. Hiç 
~enin de topraklarımıza göz 
~lne tahammülümüz ve 
~üsaademiz olamaz. Bu sebep
~ hudutlarımıza kimse taarruz 
'trnedikçe Türkiyenin harbe sü. 
tıilderunesine sebep yoktur. 
k. Türkiye Cürnhuriyeti hükfune. 
'Ql.in, gene iki kere ikinin dört 
~iği kadar, açık ve sa(ih diğer 
'iyaseti de, harbin hudutlnnmı· 
~ yaklaşmasına mani olmaktır. 
~ten kurtulmak, ancak harp 
"'Yllcımlannın bu tarafa sirayc. 
~e mfıni olmakla mümkündür. 
~ik Saydam hükumeti dürüst, 
~llrbin siyasetile bütün ihtimal 
' tehlikeleri evvelden görerek 
bU sirayetin vaktinde önünü al. 
~ya muvaffak olmuştur. Bu sa· tede harp Balkanlara ve Yakın 
~arka inememiştir. 

* * T ürkiyenin lfıkayt kalama. 
yacağı meseleler, harbin 

'l'urkiye hudutlarına sirayetine 
~~ıle verecek olan hareket ve. 
~diselerdir. 

Bugün harbi Balkanlara ve 
Yakın Şarka sirayet ettirebile· 
cek iki mesele vardır: Biri HuL 
garistanın garbi Trakya etra. 
fında bir takım emeller izharı· 
na başladığı hakkındaki iddia. 
lat; diğeri Suriyenin vaziyeti 

BULGARLAR 
DOBRUCAYI 
DÜN iŞGALE 
BAŞLADILAR 

Rumenler, Macarların 

Zulüm Y aptıkfarından 
Şikayet Ediyorlar 

Sofya, 21 (A.A.) - Bulgar as
kerler!, iki kol halindej>u sabah 
cenubı Dobrucaya girmişlerdir. 
Harbiye Nazın General Daskalof 
kumandasındaki kol, Tutrakan'a, 
General Popof kumandasındaki 
kol Balçık'a .d?~ ilerlemiş ve 
bu su~etl~ ~ırmcı mıntakanın iş.. 
gali bıtmıştır. 

Kral Boris, bu münasebetle 
millete hitaben neşrettiği beyan. 
namede 7 Eylfıl anlaşmasile Dob
rucanm Bulgaristana döndüğü ve 
Bulgaristan ordusunun "bu aziz 
vatan...köşesini işgal etti~i,, bildi. 
rildikten sonra şu sözleri söylü.. 
yor: 

"Bu dakikayı thrkbale cevrllmiş bir 
(Sonu, Sa: 2 Sil: 6) 

\ 

, 

GONJ.OK SiYASİ HALK GAZETESi 

.. 

1 Çocuk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

Mekteplerde öğretmenlerin ve çocukların hayat bilgisine ,.ar
duncı olarak kullanabilecekleri miikemmel ve biricik eserdir. lı
nıfmda muvaffak olanlar Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır. 

MUTLAKA BİR TAKIM ALINIZ. 

KARARINI 
TEHİR ETII 

Harp Kararı, ltalya 

1 Harekatının inkişafın 

Göre Verilecektir 

ltalyan Üsleri 
Bombalandı 

Kahire, 21 (A.A.) - Reut 
Mısırın garp hududunda İta 
nın ılerı hareketı ıle ortaya çık 

• yenı vnziyet karşısında Mı 
hattı hareketı hakkında karar 
lmması zannedildiğme gore, 
~u kabınesın .n hadiselerın se 
nı takip edebilmesi için bir 
gun sonraya tehır ed lecektır. 

lndltere Yakın Şarkın müdafaası için çok esaslı tedbirler almıştır. Resmimiz, Mısır ve Sü\cHin miidafaasma tahsis edilen ağır 
İngiliz tanklarından bir kaçını göster mcktcdir 

Elbclag gazetcsı, kılyan h 
ketı hakkında Mısırda iki no 
nazar mevcut olduğunu kayd 
lerr ektedir. Bırmci noktai na 
göre. ltalyan ilerı hareketi cıd 
bir istila gıbı telakki oluna 
ve bu sebepten Italyan niyet 
nın aydınlanmasını beklemek 
yanı tercıhtır. İk ıx:ı noktai n 
ı.ara gore, biıyük kuvveti 
Sıdı Berrani'nin zaptı, İtalyanı 
Mısır istikUı.llni ihliı.le hazır ol 
ğunu sarılı surette gösterm 
Bu ikinci görüşü müdafaa ed 
ler, yeni hadiseleri bekleme 
tehlikeli olduğu fikrinde bul 
makta ve Mısınn derhal İtaly 
lara ltarşı mücadeleye fılen 
rak elmesini istemektedir. Bu 
iki noktai nazar, kabinede 
temsil edilmektedir. Fakat sı 
müşahitler, partilerin vaz'y 
sükunla tetkik ettiğini ebariız 

Askeri Vaziyet~ 
Armanlar, ilkbahara 

Kadar Hava Hücumu 
lre iktifa Edecekler 

Alman resmi tebliğleri ve Al
man gazeteleri gayet kütOmdur. 
Bunlardan olacak hAdlseleri öl
renmek mQmkCin değildir. 

Fakat ltaı,yan gazeteleri daha 
gevezedirler ve bütün hAdiselerl 
olmadan evvel İtalyan gazeteleri
nin satırlan arasından okuyabi
lirsiniz. 

Bir zamandır İtalyan ga:r.etele
rl harbin uzun süreceğinden bah
sediyorlar. Hilkümetin ağızı te
lAkkl edilen Sinyor Gayda bile, 
İngiltert: üzerine yapılım hava 
hücumlannın uzun süreceğini, 
İngilterenin uzun milddet daya
nabileceğini yazmakta ve etkAn 
umumiyeyl uzun bir harbe ha
zırlamaktadır. 

Nihayet Farinad baklayı ağ
zından çıkardı. "Regime Fascista,, 
mecmuasında neşrettiği bir ma.. 
kalede Almanyanın bu kış hava 
hücwnlan ile iktifa ederek, ka
raya asker ihracı te~ebbüsilnil 
ilkbahara yapacağını ve o vakte 
kadar hazırlıklarını tamaınlıya
cağını bildirdL 
Eğer İtalyan gazetelerinin bu 

neşriyatı doğru ise, Almanya hA
lA İııglltereye asker ihracı hu
susunda ;yüzde yüz muvaffak ola
cağına emin değil demektir. 

Fil)ıakika İngilterenin muka-
/ (Sonu, Sa: 2, Sü: 3) 

rk ı ye 

'. 

Haritamız, son zamanlarda İngilizlerin ~Iddetli bombardımanlarına maruz 
kalan mühlın İtalyan üslerinin bulunduğu Onllti adayı göstermektedir. 

lngiltere Üzerinde: 

Londra Ve 
Thames'a 

Yeni Akınlar 
Su Terazisine Mühim Almanlar, Dün Mühim 

Hücumlar Yapıldı Hasar Yapamadılar 
Londra, 21 (A.A.) - İngiliz Londra, 21 (A.A.) - Hava ve 

tayyareleri düşmanın istila üsle- Dahili Emniyet nezaretlerınin 
rine karşı inkıtasız darbe prog. tebliği: 
ramırwn t:ıtbikı.na bu .gece de de. "Bugün akşam~ kadar, düşma
vam etmışlerdır- İng~liz fenerle- run hava faalıyetı, yalnız ulurak 
rindeki rasıtlar denizdeki sıs ara. ve yahut ufak gruplar halınde 
sından Manşın Fransız sahillerin. uçan tayyareler tarafından yapı. 
de Calais ve Boulogne'da parlak lan münferit bir kaç harekete in. 
infilaklar görmüşlerdir. hisar etmiştir. Bu hareketler, İn-

Atılan hava dafi obü 1erinin pat- gilterenin cenubu şarki mıntaka. 
lamaları ve projektörlerin büyük fa- sı üzerinde vukua gelmiştir. Lon. 
a\iyeti ;.1~anların &iddetll bir mu- dranın şark mahallesıne bir kaç 
~a~~me, 1:oster~lklerini, fakat bomba bomba düşmüştür. Burada bir 
ınCılaklarının gokte hasıl ettiği kızıl f b ·k · b t k" ı 
tlyada İngiliz tayyarecilerinin hedef- ~ rı ay~ .ı~a e_ va 1 o muş ve 
terine mutat meharet ve cesaretle c- bır kaç kışı olmuş ve yaralanmış
riştiklerlnl ispat etmekteydi. tır. Öğleye doğru Lonaraya yak. 

Hava Nezareti, dünkü harek!ita is- laşan bir kaç düşman tayyaresi, 
tirak ed.en büt?.n İngiliz ~y!areleri- banliyöden içerıye girmeye mu. 
nln gerı dönduğfinil blldırıyor. B~ vaffak olmamıştır. Stirrey ve 
hıı.rek!it esnasında Almnnynnın dahllı Essex eyaletlerine de bazı bom-
mllnakaHhının en mühim hattını tcş- .. .. .. 
kil eden ve Munster Cenubunda balar duşmuştur. Fakat hasar ve 

lrR.:- t- D.. .. ' . .,en rop, onuyor 

isoanya, Yaotığı 
Hizmet n Mükafatını 
Beklediğıni Ei '.dirdı 

Roma, 21 (A. A.) - Von Rib
bentrop pazar güniı öğleden sonra 
Romadan hareket edece"ıı:tir. Bu. 
glinkli program, yeni rörıişmeler 

kaydetmiyordu. Yalnız Von Rib. 
bentrop öğle yemeğini Tivoli'dc 
Kont Ciano ile birlikte yedi. Ga
zeteler, Von Ribbentrop'a gösteri. 
len hüsnü kabulden ve konuşma. 
!ara hakim olan samimiyetten u
zun uzadıya bah,<ıetmektedir. 

Popolo d'İtalia, mihver devletle. 
rinin Baltlk ve Tuna devletlerine 
ait meseleleri halletmiş ollluklarmı 
hatırlatrn:ıktadJ Bunları diğer bir 
takrm hal suretleri takip edecektir 
Zira Avrupanm sağlam ve devam
lı bir imara ihtiyacı vardır. 

İSPANYA Te l\IİHVERCİLER 
M3drit, 21 (A. A.) - Von Rib· 

bentrop'un Roınada ikametini u. 
zatması dolayısile tspa°'a Dahi. 
liye nazırı Suner de g3rp cephesin. 
den Berline avdetini pazara bırak. 
mıljtır. Suner Berline döndükten 
sonra Alman ricalilc temasına de
vam edecektir. İspalllol gazeteleri 
nin veriği intibaa göre Suner, 
"Avrupa mücadelesinin ilk safha
sını teşk'I etmiş olan dahili harbı 
kazanan fııpanyanın sulhten ne gi. 
bi bir mükafat beklediğini,i Ber
line anlatmıştır. Bu yüzden span. 
,-a gazetelerinde "Son üç sene zar. 

(Sonu. Sa: 2. Sii: 4) 

tirrnektedir. 
İSKENDERIYEDE ALARM 
İskenderlye, 21 (A.A.) - Bu 

(Sonu, Sa: 2, Sti: S) 

Suriye, 
Koruyacak, ltalyay 

Karşı Duracak 
Kahire, 21 ( A.A.) - Reute 

Elnıısrı gazetesinin Bcyrut m 
habiri yazıyor: Suriyeliler, ba 
yanların Suriye)i Mısıra ve S 
veyş kanalına karşt askeri bir 
reket i~in üs olarak kullanın 
rına mani olmak nzmindedirl 
\e Italyaya ve hatta Fransa 
karşı koymaia amade bulunm 
tadırlar· 

Suriyeliler, Fransa kendile 
müdafaaya muktedir değilse S 
riyeyi müstakil bir memlek 
of'arak ilan etmesi ve komş 
rile teşriki mesailerine imk 
bırakması icap çdeceğini soyl 
y°?)rlar. 

Suriyedeki bir çok Fransızla: 
vaziyet hakkında doğru hükuu 
vermekte ve memleketi İtaly 
heyetinin bütün Fransız lmpar 
torluğunu tehlikeye koyan fa 
yetinden kurtarmak çaresi bul 
nacağını ümit etmektedirler. 

Galatasaray Dün 
Suriye 1 akımını 
.$ -2 Mağliip Etti 

l 
Cenubi Dobrucayı ,kolfl.Ylıkla 

t de eden BulgaristıJnm ·bütün 
~~elleri tatmin edilmiş ·değildir. 
• ,ıtekim Dobrucarun istirdadı ve. 
~lesile Bu\garistanın diğeremel· 
<ttinden bahs en bazı Bi'llfa~ 
~:ıeteleri de göri.ılmüştür. Dob. 
·11cadan sonra bazı müfrit komi· 
~?Iarın fazla hayallere kapıl. 
~lan da muhtemeldir. Bu ha. 

Sir Ross'un cenazesi motöre bindiriliyor Dortmund • Ems kanalı nzerlnde bu- telefat azdır. Bir düşman tayya. 
lunan su terazisine hücumlar yapıl- resi düşürülmüştür . 

(Sonu. Sa: 2. Sü: '1) 

tını teessürle haber verdiğimiz, 
k Türk dostu tanınmış İngiliz 

Şark'.ıyat Alimi Sir Denlson Ross'un 
cen;ıesl diln sabah, Maçkadnkl Ame. 
1 ikan hastanesinden kaldırılarak Se
r binasına getlrilmlşUr. Burada 
Sefaret kilisesinde dinJ bir Ayin ya
pılınıştır. Mera.simde Elçilik ve Kon-

soloslult erkAnlle, mQteveffanm dost
ları, Tilrk ve ecnebi gazeteciler bu
lunmuştur. Müteakıben cenaze oto.. 
mobille Tophaneye nakledilmiş ve o
radan da bir motörle karşı tarafa ıe
çirllerek Haydarpa~dald İngiliz me
zarlığına defnolunmuştur. 

mıştır. Akşam, düşman hava kuvvet. Galatasaray ve Enadiyul riyaziye taknnlan bir arada 
Dunkcrqae'in dok~arma hücum~ar leri grupu, İngilterenin cenubu 

yapı!m~ ve M~n.nheım ve Ehrang da şarki sahilini aşmış ve Londraya lzmirdcn sonra şehrimize relmiı o., Birinci devre tamamile İstanbul ta-
demıryolu tevzı ıııtasyon1an bombar. ki . lan Suriyenin Elnadiyülriyaziye fut· knnınm hikimiyetile reçmiıtir. RU.. 
dıman edilmiıtir. Neckrran'da bir cm. Y?w aş~ıştır. Bu hare~etı, d~rh.al bol takrmı dün Şeref stadyomunda Ga. ir lra~ısmda oynamasına rağmen Ga 
tiaa istasyonu •e Coblence'de büyük dıge~ ~ır. hareket takıp etmıştır. latasarayla bir maç yapmıştır. Gala. 'atasaray Giindilz, Boduri ve Sall 
demiryolları muvaffakıyetle bombar- Bu ikıncı hareket, halen devam tasaray bu oyuna yalnız Musa ,,. Oıı· haddin vasrtaııile arka arkaya tlç sol 
dıınan edilmiıtir, (Sonu; Sa: 2, SU: 1) ~mandan mıthnım ohtralr Cffıml8tı. ı~ ...... c,.. " en. "' 
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YAZAN: ISMAIL 
-179 -

HAKKI BAŞAK 
"- İyi yıı birııdcr, dedi, Pn~a da 

(Atatürk): 
tle mühUrlU, imzalıydı. Ve "- Dil~an şehirlerdedir!., demi-

de de, onlara sahip bulunan yor mu? Hoca, Paşanın sözilnü teyit 
k ız ihtiyarın, koy köy dolnııa- etmiş oluyor!" 

, Kuvayı Milliye lehine propa- Ve böyle söyleyip, Hoca hakkında.. 
da y ptıb'l yazılıydı. Fakat buna ki kanaatini ddlıUrmeden bizden 

en, ııdamın hali, bann emniyet ayrıldı. Zlleye glttı. Oroyo vonr var. 
~ıyordu. Ben üzerinde durma- maz, benden duyduklarını do Ankn

ve vesikalarını iade ederek, yine -r.:ıyn blldJrmlı ve AtııtQrkten, onlnr
muhtarına döndı.lm. Fakat ad.'lm, dan OçUnUn de ruıılmaları tçio cmlr 

n ark mı kesmiyor, benimle soh._ nlmış. (DEVAMI VAR) 
uzntmıya çabalıyordu. 

ona kulak asmıyor, 

muhtarla meşgul oluyordum. 
tar, dayağı hakedecek kadar 
kir davrandı. Yobaz., bana söz 
etmekten ümidini kes nce, NAzı
mu allat olmu tu. Fakct onun e
e, dUrilst dn'l.Tandı ını ispnt eden 

IJanı vesikalar vnrdı. Buna rağ
n, mütemad yen, sndnkatten, doğ

ktan bahsetmesine ve bize temi
t vermesine, blz.i iknna çalışmnsı

ne lilzum 'I: ardı? 
un bu gayri bbll hali, bana şUp-

vermlye b::ışlnnııstır. O kadar ki, 
yet d::ıynnamndım ve Nfizumı hi
n: 

- Lut!en. dedim, şu herifi al, gö
• Ben gelinceye kadar bir yere 
ıverme!,, 

:NAzımın sözümü yerine getirerek, 
alıp köye g8tUrilşündcn sonra, 

muhtarla hayli ufraştık. O, on 
asinin kôylerinc iltica etti ini, 
bır hayli dnynk yedikten son. 

ııöyl ycbilcll. Ve ilAve ettt: 
11- Fnkııt, d:ıhn henüz gelmlşlcr-

0 kadar ki, hııyvnnlarından hey
Jlerlnl indlrrnlyc bile vakit kalına

Slz gcldinh. Onlar da ntlnrını 
de bıraktılar ve yaya olarak or

ana knçtılar!n 
nuılOmatı edindikten sonra kB

lirdlk: Muhtar yalan söylememtş
Hakikaten, beygirler köydeydi. 
mıya vakıt bul::ımamış, bir asiyi 

ele gcrirmlştik. Faknt ormana d:ı.. 
bir hayli arashrdığımız halde, 
klııı'ı bildirilen aslleri bir tO.rlil 
madık. Ve köye dBndUk. 
pimiz hem yorgun, hem de aç
Hayvanlarımız da çok biUündi. 

seket, N zım Bey, hayvanlara yem 
~ etmiş, bize de mükemmel bir 

hıızı.rlatmıştı. Arkadaşlar ka-
mı doyurdular. Liızım gelen 
et tertibntını aldık. Vefertesl 
erkenden yola çıkmak üzere, 

n ..... ,.,.~ıan köy evlerine ycrle~tirdik. 
tan bu işle bittikten so."U'a, biz do 

Beyle birlikte yemeklerimiz.! 
Artık sıra, IÜPheli yob:ızı dln-

inb'e gelmişti. Hoca, daha ilk sual
muhatnp kalır kalınnz, ı.ırvala

a bn ladı. Ve te!Aşını iyice arttır
Bu vaziyet kllr$1Slndn ben de yo. 

tevkif etmek mecburiyetinde 
aldım. Teslim tıldığımız diğer asiyi, 

er Beyin, Hocayı da geçen dovrc
Yozga t mebusu olan Ömer Beyin 
erine yerleştirdik. Biz de lsUra

te ceklldik. 

Ertesi sab~ erkenden İbrahim 
Bey de geldi. O, nsllerin bo

utunu, blrtoklarınm yakalnndı
Ankaraya bildirrnl:ı. AtatOrk: 

.. _ DUşmruı şehirlerdedir: ŞehJrlc
Deri gelenlerini sıkı bit: kontrol 

ama alın!., emrini vermiş. Bu emri 
a da tebliğ ederek derhal Zlle;ye 
eceğlnl ı;;oyliycn İbrahim Bc;ye bl. 

mevkuf yobazdan dn bahsettim. 
im Bey: 

"'- Yok canım.- O iyi adamdır!,. 
pce, kendisine şilphelerlml bll

ve nııve ettim: 
••- Mt'iclA, ben kendisinden Zlle

asllerle kimlerin temasta bu
klnrını sordum. Hoca verdiği 

pta bana, Bahri ve Rıza Beyler
Hoca Kamil efendinin isimlcı-i!ıl 

Qdı. Buna ne dersin?" 
İbrahim Bey, Hoca üzerinde dur
k istemiyordu: 

Üzerinde: 
(lJn~ı 1 inde) 

emektedir. Bu hususta tal .. •tfıt 
411tiz mevcut değildir . ., 

LONDRAYA AKIN 
._ter'in verdiği mlltcmmim malÜ

aat puılardır: 
Ba akıam. altmııı 7etmiı kadar 

n tayyaresi, muhtelif irtifalarda 
ia ikişerlik gruplar halinde Thames 
lllıi boyunca ilerlemişlerdir. İngiliz 

tayyareleri, düşmanı karşılamış 

bir seri çarpııtI11ldan ı;;onra sllra tle 
pQıkilrtülmuıılardlr. 

Cenubu garbi ve garp bannyösfine 
lıllnferit bazı bombalar dü,müştür. 
.... baların ekseriıi, hali bir arsaya i

etmiştir, Ha1ar pek azdır. lkin
alarmı miıteakıp, Londra mmtaka-

bava dafl bıtaryılan faaliyete 
ı ve bazı bombalar dllımilıtUr. 

~anın ıarp banliyöıQ llzerlnde 
...,_.it bir tanarenln motör ıesi iıl-

tir. Hava dafi bataryalan ateıe 
lıiılllam:11 ve bir kaç dakika ıilren ıid-

blr atql müteakip, havada par. 
llllııannıadan bir Alfl\An tayyaruindcn 
.atlll sanılan mUt!ıiı bir infil&ı. t. 
,Jmlıtir. 

ALMANLARA GÔRE 
klln, 21 (A.A.) - Alman ordu

baıkumandanlıtının tebllli: Ha. 
kuvvetlerinin yaptığı mukabele· 

hareketleri, birinci derecede 
draya tevcih edllmlşUr. Ezctlmle 

merkezinde, Thames'in büyUlı: 
Yllnlıı prkındn, ulcerl bakımdan 

mi,yeW muhtelit hedefler, ciddt 
u.ra uJratılmlJUr. -Gece hücumları, 

a Londra limanı tesisatına tcv. 
edllmiıtır. MeıelA Royal Albert 
larına birçok is betler kaydolun
tur. Bllihare daha küçük grup .. 

, Londrarun Cenup ve Şark mahal
de iaşe depolarına ve İngllte
Cenubunda ve merkezinde ha.. 

meydanlarına ve diier askeri he-
ere gece hücumlan yapmıelıırdır. 

aonmeınit olan eaki :Janiınlara 
il4ve ol\llllll\litur. 

Şehrimizdeki 

Sığınaklar 
(Başı 1 incide) 

nak ve siperlerden başka 100 bin 
kişlrl alabilecek on umumi sııtı
nak vardır. Bütün bunlara llfı.ve 
olarak yeniden her biri 25' bin 
kişi alacak genişlikte dört bliyilk 
ve umumi siper daha yapılması 
karnrlaşt.ırılmıştır. 

Bu siperler şehrin dört muhte.. 
lif semtinde yapılacak ve bunla. 
rın in asında beden mUkellcfiye. 
tine tübl gençler çalıştırılacak. 
tır. Şehrimizde bu işte çalıştırı
lacak olan 8 bln mükellef vardır. 
Aynca hapishanedeki mııhkQm.. 
lar da. bu siperlerin kazılmasın. 
da çalıştınlacaklardır. Mahk<lm. 
lnr her gün 8 saat, beden milkel. 
lefiyetine" tAbl gençler de talim 
günlerinde ikişer saat çalıştırıla. 
caklardır. 

Bu sayede ~enç er hem siper 
yapma usulünU ö~necekler. 
hem de talim programı meyanın
da bulunan. siper kazma talimi.. 
ni yapmak lmkAnını bulacaklar. 
dır. Bu gençler aynca evleri veya 
oturduklan semtlerde mü.salt ar. 
sa ve bahçe bulundu~u takdirde 
birer siper kazmakla da mükellef 
tutulncaklardır. 

Umumi siperlerin kazılacağı 
yerler tcsblt edilmektedir. Sefer. 
berlik müdürü Ekrem ve pasif ko 
runrna mimarı Fnhri dünden iti. 
barcn siper kazılacak sahaları 
tcsbite başlamışlardır. 

Jurnal Doryan Kapatıldı 

Ankara, 21 (TAN) - İlitıınbulda 
çıkan ''Le J'ournal d'Orient,, gazetesi, 
hükfunetl.rı dış politiknsınn .aykırı 
neşriyatta bulunduğundan dolayı He
yeti Vekile kararlle bui{lndcn ltiba. 
ren yedi gün müddeUe kapatılmıştır. 

~R -..... A . . D"''""'v.· ... ·o- . 
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BUGUNKU PROGRAM 

130 Proıram 
s.as Marı (Pl.) 
9.00 Haberler 
9,10 Yemek listesi 
9,20 Mart (PL) 

• 12,SO Proıram 
ız.u Şarkılar 
ı 2,50 Haberler 
U,05 Şarkılar 
U,25 Orke1tra 

• 11,00 Proıram 

• ıs,os Puar ,ayı 

ıı,so Romans (Pi.) 
U,45 Orlıestra 

19,00 Şarkılar 
ı 9,45 Haberler 
Z0,00 TntkUltr 
20,45 Konuama 

l ı ,00 Şarkılar 
2ı,10 Y•rua opereti 
22,10 Haberler 
22,SO Cuband 
2ı,2s Kapamı 

RADYO GAZETESİ 
Ankara. :ıı (TAN) - llhtbuat Umum 

M!ldOrlDfO, Radyo rıuetesl HviılnU. mem· 
lct<ctte uyan4ırdıf1 's;cmı alllı:adan dolayı bu 
ıervlsl tekenımQI ettirmek n halka dıba 

fodalı olmak maksadile yeni kararlar al· 
mııur. Bu meyanda 6nDmDrdekl pazartesi 
nya salı rQnQndcıı itibaren Rad,o pzeteal 
ttrvlıl, mDıcha11u " ullhlJet Hhllıl irim· 
ıı:ler tarafından ~uırlaıımıı olarak :ırarım 

aaat okunacaktır. 

Galatasaray Suriye 
Takımını 5 • 2 Yendi 

(Baı?ı 1 inde) 
çıkannı:rnr. ısa gollere Suriye takımı 
yalruz enerji. aarfederek mukabele et
miş fakat gol atmak lmkinını bulama
mıştır. 

lkinci devreye Galatasaray dciişik 
bir kadro ite çıkmıştır, Bugun İstan
bulspora karşı yapacağı liı maçım 
düşunerek sankırmızı takım ıevşek 
bir oyun tuttunnuı ve arka arkaya iki 
gol yedikten ıonra eski temposuna av. 
dete mecbur kalmıştır. 

Oyun öylece hızlanınca Suriyelilc. 
re iki gol daha olmustur. Bunlann i
kisini de haf oynayan Salahaddin f•P
~tır. 

LİK MAÇLARI 
Ltı maı;lanna buılin Fenerbabçe 

ve Seref ıtadyomlarmda bııılanacak
tır GUnUn en mühim maçı Kadıköylin
de • yapılacak Fencrbahçe • Beşiktaı 
karıılaımaıu1ır. Bundan bauka yine Ka 
dıköyUnde SUleymaniye ile Vefa, Ga
lataııaray ile de İıtanbutspor oynaya
caklardır. Şeref ıtadıada Topkapı ile 
Beyoflaspor, Beykoz ile de Altıntui 
karıılaşacaklardır. 

KÜREK YARIŞLARI 
Mevılmin ıon kilrek yarııı puglln 

Beykoz ile Moda araıında yapılacak
tır. MUıabakaya her klUp lltediii ka
dar tekne ile ittlrak edebilecektir. Ya
rr,a saat tam on birde Beykozdan baı
lanacaktır. 

F. B.: O • ESKİŞEHİR: O 
Ankara, 21 (TAN Muhabirinden)

BugUn Milli küme ıımpiyona Fener
babçe ile truplar blrlncisl Eıklıehir 
Dcmirspor arasında Tur'kiye şampiyo
nası maçı 7aptldı ve iki takmı O - O 
berabere kaldılar 

R. MAKSUT .REKOR KiRDi 
Belvüde açılan kampta çahamakta 

olan Milli takım rıamzctleri arasında 
dün denemeler yapılmııtır. 
Riıa Maluat 3000 metre tlzerinde 

bir tecrube J"aPlDll vo 8,53 ıibi çok ıll 

' 
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Culgar S. 1 
uıan. 

Yazan: Naci Sadullah 

S inan Bulgarmış! 
1''akat 81 canudcn başka, 

400 parçaya yakın sanat abidesi 
kuran Koca Sananın muhtcıcm 
töhrctine sahip çıkmak lstiyon
lcr, ade Bulgarlar değildir. Vnk. 
tile Macarlar: 
"- Sinan bizlmdir!,, demltler

di. 
Çok geçmeden, Macarların im. 

roni§l, Yunanlılnra da sirayet et. 
tl: 

• 
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Reisicümhurumuz 
Şehrimizi 

ŞerefSendirecekl r 
Ankara, 21 (TAN muhabirin. 
den) -- Rcisicilmhur lsmet 
İnönü, isti.rnhnt etmc.k maksıı.. 
dile önümüzdeki gUnlcrde ts
tanlıula şeref 'ereceklerdir. 

Türkiyeiı'1in 

Ka~amuyac:ağı 

Mese!eler 
''- Sinan Rumdur!,, dediler. 
Şimdi de sıra, "Dobruca,, zafe

rinin sarhoıluAu içinde kendile. • 
rlndcn ge~cn Bulj'arlarn rıeldi; 
Meğer Sinan, Tilrk, !\~car, 

Yunan dci'rfl, Dulgarmıı! 

,...., l (Başı 1 incide) 
yaJlcrin bugün ortnya atı1masJ 
Bıılkanlarda sulh ve sükunu ih· ıu 
lfılden başka bir netice vermez. •ıı 
Balkanlarda harbin hudutlarımı. 1n 
za sirayetınc sebep olabilecek o. ~il 
lan hadiselere karşı ise 'Iiırkiye Fakat Koca Slnanın ebedi bU. 

yUklUğilnü biraz daha arttırmak
tan başka manası olnÜyan bu tu. 
haf iddialar, bize hiddet yerine 
gunır veriyor. ÇilnkU bu iddia.. 
lardan da anlıyoruz kl, Koca Sl
npn, blitUn dUnya mUletlerlne 
cfellce bir kıskançlık \'e lmreniı 
duyuracak k'adar muhteıenı bir 
ıahsiyet yaratmııtır. 

Tarihi \•akıayı belki dttymuf. 
sunuzdur: Napoleon, kıtalan tef. 
tiı ederken, yUzUnU kendi slma
ıına f evkalMe benuttljl bir ne. 
!ere ıu suali sormuı: 
"- Acaba senin anan Prusya. 

ya gelmtı miydi?,, 
Zeki neler, his; tereddUtsQz, 

cevap vermiı: 
"- Hayır bnpıuatorum. Prus

yaya anam delil, babam ıltmJ§
ti!,, 
Eğer Koca SlnaA, elnıdi hayat. 

ta obaydı uzun beyu sakalını, 
yaratıcı ellcrile sıvazlayıp, eserle
ri kadar bol manalı bir tebessüm. 
le göz kırpacak, ve kendino a. 
nadan doJ:rma sahip çıkmak isti
yenlcre şu cevabı verecekti: 
"- Benim nnnm Türktür. Fa

kat sizler yanılmakta tamaınile 
haksız değilsiniz. Çünkii sizin 
memleketlerinize ecdadım ~Jt. 
mişti!,, 

------~-------
Limanda: 

lzmir Kaptanııın 

Kabahati Yokmuş 
f zmlrden İstanbula gcllrkcn istiap 

h:ıddl11dcn !azla yoleu ııldı~ için tz
mtr vapuru silvnrisi ve Dcnlzyolları 
id:ıre .. inin İzmir acenteliği hakkında 
Liman İd\lrcsi tarafından muamele 
yapılmasına imkdn görillememletir. 
çnnkü, yolc:ulnr vapura zorla drmtş
lcrdlr. Zabıta da halkın tehacilmilne 
mAni olamnmı:ıtır. Bu sebeple hddise
de acentenin ve kaptanın kabaho.U 
olmadığı anlaşılmıstır. 

İSKENDERUN SEFERLERİ -
Dumlupınar vapuru yarın ikinci is.. 
kenderun seferini yapaeakhr. Sakar
ya vapuru İskenderuna varmıştır. 
Bugünlerde Lıtnnbı.ila ielmek üzere 
hareket edecektir. 

ASKERi MAHKEMEYE 
VERİLDİLER 

İzmir, 21 (TAN) - Memleketimiz 
aleyhine casusluk yapmaktan suçlu 
Alman muharrirlerinden Hcrmnnn 
Engelman ile Osman ve diğer bir 
fah.ııın §Chrimiz ağır ceza mahke
mC!ınde devam eden muhakemeler! 
yen• nskerl kanuna uyularak askerJ 
mahkemeye devredllmlatir. 

zel bir vakit elde ederek Türkiye ro
koruntt 9 saniye farkla kırmıştır. 

Jerfi 185 yüksek atlamı§tır. Fikret 
yüz metreyi 10.9 da, Faikte 110 metre 
manialı'yı ıs.ı de almışlardır. Beş bin 
metrede Artan 16.3 yapmıştır. 

TENiS BIRINCtLtGt 
Düıı Dağcılık klubü kortlannda İs

tanbul tenis lıirincillfi maçlarma baş. 
lnnınıştır. Elimination usulü ile yapılan 
müıabakalarda S. Subay, Sinamura, 
Jaffe, Bamblno, Saşa, Bedri, Ha~an, 
Corcoviç, Vedat Abut ve İbrahim Cim 
coz, Armitage, Derviş, Bo!sonnas, Fa
ruk ve Telyan rakiplerini maflüp e
derek maçlara devam hakkını kazan. 
mışlardır. 

Çift erkeklerde: Jaffe - Bımbino -
S. Nemli • R. Perahya çiftini 6 - 4, 
6 - l mağlQp etmişlerdir. 

BOKS SEÇMELERİ 
DQn akşam Sillcymaniye klilbO sa

fonunda, gelecek hafta Ankara bok
sörlerlne karııı çıkacak İstanbul eki_ 
binin seçmeleri yapılmış ve horoz 
sıklette Abdi, tüyde HOsnü Hayriyi 
sayı ile, hafifte HOseyin Refeti sayı 
ile, Muzaffer Scnlhi abandone ettir
mek suretlle, yan vasatta Abdi Ku
duslyi sayı ile mağlôp etmlŞ!er ve 
Ankareya kar~ı çıkacak İstanbul e
kibine dahil olmuşlardır. 
FETHİ BAŞARAN İHTİFALİ -

Tanınmış sporcu merhum Fethi Ba
şııranın ölüm yıld5nümü münasebeti
le bu Çarşamba günil Karacanhmet
teki mezar basında bir ihtifal yapı
lacaktır. ~ime biltün sporcular 
davet oıtınnıaktadır. 

Askert Vaziyet 
(Ba~ı 1 incide) 

vemctl, Inglllz hava kuvvetl~ri
nln mütemadiyen artan tecavüz· 
lcri, Almanyanın plAnlarını altilst 
etmiştir. Bu sebeple gerek Al
manyada, gerek İtalyada ağız de
ğişmiştir. 

Şlmdl mihver devletleri uzun 
bir harbi göze almak mecburiye
tinde .kalmlf aörilnmektedir. 

de F t1h H tkevlnde 1939 - 1940 senesinde biçki, dikiş, çiçc~ ve ev idaresi derslerine devam 
dl,Plomıılnn vcrllınlo ve hazırlnnıın sergi mcraılmlc açılmıştır. Resimde, bu dersleri muvııUa.. 

kıyetle b!Urlp diplomalannı alon ıcnç kırlarımızı görüyorsunuz. 

A vrupaya, Demir Almak rlstanbulda 
"\ 

Nüfus 

için: Bir Heyet Gidiyor 

Dün lsveçten 3 Vagon Çivi Geldi 
Ş , Vagon Daha Bekleniyor 

Hükmet, piyıısada ithalAt maddelerinin ucuzlaştınlmasını te.. 
min için, lthallitı arttırmak çarelerini aramaktadır. Piyasanın en 
z1yade muhtaç olduku maddelerin başında demir bulunmaktadır. 
Demireller Birliği, Avrupadan demir almak için, Avrupaya bir be. 
yet göndermeye karar vermiştir. 

1 Dcmılrcller blrll#t umumt ktıtibl 
Piyasada • ,Nacı, fıçı tabrlkll!l sahibi Hamdi, de-
-----· , mir tt'ıclrlerindcn Tornnrsandnn mil-

i •1.1. ..L • rekk:ep olan bu heyet, bu akşam Av-
[ilCJI Tere iı1lm rup:ıya hareket edecektir. Heyet, ilk 

Miktar 
olarak Belgrata, sonrn Pe:;teye, orn-al dan da Cckoslovakyaya gld~elcilr. 

TOrk - İngllz ticaret gl>tilşmelerl
ne iştirak eden heyet İzmlre donmilş
ttır. Beş bln ton üzüm ve beş bin wn 
lnclriıı birliklerce tes'blt ve Vcktılct.. 
ç tnsdlk edilen fiyatlarla tnglltere
ye llıraeı temin edllmişUt. İn,ıılltere 
hClkOmeti, diğer mııhsullcrfmizdc~ de 
mUhlm miktarda mQbayaatta bulu
nacaktır. Bu miktar, üzüm ve incir 
mübayantının bir kısmıdır. Borsalar
da üzOm ve incir satıılıırı harareW 
ve flyaUar iyidir. 

-----'° 
Poliste: 

15 Günlük Bir ~ocuk 
Cesedi Bu!undil 

Dün C!bııllde llisarııltı sokağında 
bır sepet içinde Hi gOnlUk bir kız ço
cuğu bulunmu~ur. Sepetin içine bı
rakılan bir kağıttnn, çocuğun isminin 
Yüksel oldul;'ll anlnsılınııtır. Cocuk 
ıy-cse gönderilmiştir. 

pün Dört Ev Yandı 
Dan akşnm şehrimizde iki yangın 

olmu,, dört ev yanmıştır. Emlrgan. 
da Relik Paşa mahnllcsinde Maslak 
caddesinde Dcrviıı adında bir şabsn 
alt samanlıktnn nnt olarak yangın 
çıkmış ve civarında bulunan Uç evi 
de yakm~tır. İtfaiye derhal yeUııe
rek, büyüınesliıe ıneyd.:ı.n vermeden 
söndUrm~ür. 

Bundan başka Karng{lmrQkte de 
bir ev yanmıştır. Her iki Yangın hak
l'.ınd:ı. tnhkikat yapılmaktadır. 

Ribentrop, Dönüy r 
(Başı 1 incide) 

frnda İspan)'llnm katlandığı fedaktlr
lıklar Avrupada milsbet neticeler ve
recektir .n tarzında cümleler görülü. 
yor. 

ÇİVİ GELDİ 

Ç!'l.i ve at nnlı ilıtı"kftnna mAn! ol
mak için fsvoç fabrikalarından çivl 
istenmişti. Diln ilk dc!a olarak piya. 
snya üç vııgon clvi ve at nnlı gel
mıstir. Bcs vagon daha beklenmek
tedir. 

* Dan İsueç Sefaret MQııteşan, Ti-
l'nret Mıntak'n Müdürlil ilnü ziyaret 
elmiş, İs\ cçten yapıbc k ith lfıt hak 
.ır.da kol ylıklar g&.tcrllec il yolun

da al!kadnrlnrn teminat vermıştir. 

RAY İHTiYACI 

Demir malzemenin tedarik edllc
mcmesl yüzünden tramvay ve elck
tnk idaresinin knrşilaştığı mil§kül. 
leri hal jein çnrc aranmaktadır. Bu 
ı..rada, Avrupad:ın ve Karabük fabri
kasınd n malzeme teminine ve ray 
tedarikine çalısılmaktndır. Anc.:ık, 
KnrabOk fabrikasının yaptıeı raylar, 
buradaki raylara tetabuk edememek
te, fabrika da yeni tipte ray yapamn
maktndır. Vali, d!ln elektrik, tramvay 
ve tünel işletmesi m!ldOrlUğOnde tet
kikler ynpmış, hiçbir tramvay hattı
nın kaldırılmnmnsı için eınlrter ver
mi$tir. Rayların eskimemesi için ba.. 
zı virajlara yeni duraklar korunası, 
arabaların makaslardan ve hat çatış
ma ;yerlerinden süratle geçmemesi ka 
rarlastırılmıştır. İleride her hnngi bir 
ray tramvay iCçrncsinc tnhnmmül e
demiyecek knd:ır aşınmıs olursa, o 
vakit yeni bir §ekil dil:;UnilkcekUr. 
He..'lilz hiçbir sefer tauı cdılmiyeccğl 
gibi, ileride kaldırılııcnk hatiar da 
tesbit e<lllmemistir. 

Mısırın Kararı 
(Başı 1 incide} 

ban sanı 4 te Iskeııdel'iycde bir Lıarm 
lşarcU \erllmi:itir. Alıı.rrn 50 dakika 
silrmO:ıtür. Nisbeten az lnfllftk lşltU
mlsUr. 

Reuter'in muh iri İngiliz donan_ 
masının Sollum ve Sld! Barrani'yl 
bombardıman etmesini §U ıekilde an
lnt11or: 

Sayımında 13 Bin 
~işi Çallştırllacak 

önümOzdeki ayın yfrrnlncl gü
uü yapılacak olan umum! nQfus 
ı;;ayınu hıwrlıklan bitmek üzere
dir. Bunun için ıalı günü Valinin 
riyasetinde bir toplantı yapıla
cakhr. Bu toplantıda sayım için 
şimdiye kndar yapılan biltan ha
zırlıklar son bir de.ta daha göz
den ıeçerilicektir. 

Belediye hudutları dahilindeki 
nüfusun sayılması ~in ayrılan 

memurlarla kontrollerin sayısı 13 
bini tecavüz etmektedir. Bu me. 
murlar sayımdan birkaç gün ev
vel kendi mıntaknlarını gezip öğ
renecekler, sayım başlad.ığı za
man, mU:ıkülfıt çekmemek ve al
dıkları isi mümkün olan silrntle 
bitirmek için hazırlıklı buluna
caklardır. 

Koordinasyon 

Heyetinin Kararı 

Ankara, 21 (TAN) - Koordlnas. 
yon Heyeti tn.ra!ından hazırlanan son 
kararlar Vekiller Heyet! tarafından 
tasdik edf.lmlşUr. Bunları bildirlyo-
ruın: 

"Yuvarlak demirlerle bir takım 
potrcl ve lAma demirleriıtin beyan
name usulüne tAbl tutulması hakkın
daki Koordinasyon kararı lfığvedll
miştL. Vllftyet merkezlerindeki gayri 
mcnkÜl kiralnnnn alt 17 numarnlı 
karar hükmOnün, kaza merkezi olan 
:chir ve kasabalara da teşmlU hak
kırıdakl karar tasdik edilmiştir. 

İnşaat ve makine dletlerinl bulun
durunlnr viltıyet vallllğine bir beyan
name vermiye mecbur olacaklardır. 
Beyanname ile bildirilmesi mecbur! 
Lutulan inşAt makine ve füeUerJ şun
lardır: 

"Sondaj, beton ka~tırma, artezi
ycn, kompresör, taş kırma, elektron, 
ekskavatör, vibraton ateUeri . ., 

** 5 Birinclteşrlnl 6 Blrlnciteıırine 
ba:lıyan gecenin saat 24 ünden IU
baren yaz saatine nihayet verilmesi 
hakkındakJ Koordinasyon karan Ve
killer Heyeti tarafından tasdik edil
ıni§tir. 

Bulga~lar Dobrucayı 

işgale Başladllar 
(Başı 1 incide) 

nzlm ve irade ve adaletin zaferine o
lnn sarsılmaz bir ümitle bekledik. 
MUsalemetperver ıayretlerlmlz ve 
müteynkloz sabrımız milktıfaUandı. 
Dobrıca tekrar bizim oluyor. Ana
yurda avdet sonrndan bir kin tohu
mu, bir intikam arzusu bırakmıyac:ek 

lakayt kalamaz. 
Fakat memnuniyetle görüyo

ruz ki, Dobrucanın istirdaw Bul. 
garistanda yeni milli emeller.iD 
tahakkuku davnsını tazeleme. ite 
miştır. Ciddi Bulgar gazeteleri ) 
Dobrucarun istirdadından müte- de 
vellit memnuniyctlerJni izhar id· 
ederek hükumetin ve Kralın si. ~ 
yasetini takdirle iktifa etmişler. ~t 
dır. Bulgaristan hükfuneti de, ha 
Bulgarlstanın millt emellerinden li:n. 
bir ~n vazgeçmemekle beraber, 
dürüst ve samlm.i siyasetini bir 
an terketmeıniştir. Bulgar hükCi.· 
meti şimdiye kadar biç bir za .. 
man harp slyaseti takip etmemi§, l'i . 
milli emellerini sllfıhla. tahnkkuk ' 
ettirmek yoluna girmemiştir. Bu. 
gün de bu siyasetini değiştirdi- e 
ğine dair elimizde bir delil ybk.. il 
tur. Binaenaleyh biz bugün için lile 
Bulgarlar tarafından hesapsız, t 
dUrüstljiğe uynuyan, taşkın bir ' 
hareket beklemiyoruz. Bu sebep. hı 
le müfrit komltacılann, ve yahut !et 
ehemmiyetsiz bir gazctenbı neş• . 
riyatı üzerinde fazla durmaya it 
lüzum görmüyoruz. t 

Jf.. ~, 

1 kinci mesele daha mühim.. ilk 
d~ u 

Fransanın mağlubiyetinden son .. 
ra Suriycnin vazıyeti nezaket ~ 
kesbetmiştir. Surlyede i'ra.nsız lıtı 
idaresi otoritesini kaybetmiş, Al. 
man ve İtalyan propagandacılan 
burada faaliyet ıçbı kendilerine 
serbest bir saha bulmuşlardır. 

Bizim Suriyede gozumuz yok· 
tur. BılAk.tıı biz harbin sonunda 
Suriyede Suriyeliler.n biık:m oL 
masınr, ve burada mesut ve müs. 
takil bir idare kurmalarını iste
riz. ı.~akat bugünkü gayritabii va. 
ziyetten istüade ederek burasını 
bir tahrik merkezi halınde kul • 
lanmak, harbin buraya da sira· 
yetine meydan vermek istıyenleı 
bulunabilır. Surıycde vaziyetin 
tehlikeye düşmesı, harbin hudut. 
lanmıza sirayeti demektir. Tt.ir. 
kiye böyle bir vaziyet karşısında 
seyirci kalamaz. 

Surlyede htidfse çıkarmak !!ti· 
yenler varsa Türkiyenin bu me. 
selede lakayt kalamayacağını he.. 
sap etmeye mecburdurlar. 

Fakat, Ankara Fransız masla,. İ · 
hatgiızarının geçen gun Suriye 11 

hakkında intişar eden beyanatın- .~ 
dan sonra, Fransanın Surlyede lı 
bu kabil hadiselere meydan ver. ~ 
miycceği anlaşılmaktadır Bina- l 
cnaleyh §imdilik burada da teh- b 
like işareti çalmış değildir. bt 

Mesut Bir Evlenme ~· 
Tıp FakQlUsl Ptofesörlerlnderı ~ 

merhum Hilseyln zade Ali Turanın 
kızı Fcyzııver Turan ile Çorum me-
busu İsmail Kemlil Alpsarın oğlu Da
hiliye VeklUctı" Şube mildllr muavin
lerlndcn Mehmet Ali Alpsann nlkMı
ları 2() Eyl(U cumn gQnil g(Wde dıı. 11 

vet!Uer huzurunda Beyoğlu twlenıne 
dairesinde icra edllmlşUr. 

Yeni evliler! .ıebrlk eder, saadeUer 
dileriz. 

MEVLOD 

Roma, 21 (A. A.) - D.N.B.: Roma 
llyasi mahfillerinde, Serrano Stıner'in 
pek yakında RomayJ ziyaret edeccfi 
söylenmektedir. Bu huıusta reı;;mi hiç 
bir haber mevcut olmamakla beraber, 
Suncr'in, Almanyadan dôrıü,ünde İs
panyaya Roma yolu ile gideceği ıanıl
nıalı:tadı r 

°FASTA İSYAN 
Londra, 21 (A.A.) - Reutcr: Lon

drnnın salfilıiycttar mnbnfilindc Fns
takf ftnnsız kıtaatı arasında isyan 
çıktığına mütedair haberler, kaydı 
lhtfyaU :ile kabul edilmektedir. Bu 
haber düşman kaynnklarndan geldi
ği cihetle, İspanyol hClkumeUnin mlh 
ver devletlerinin lehine olarak bir 
hnrekette bulunmasını temin maks:ı
dile ortaya çıkarılabileceği dU~ilnfil
mektcdir. 

"Sidi - Barrani'de İngiliz gemileri 
sahile yaklnşarak büyük obOslerle 
ateş açmışlardır. Gemiler, limanın ö
nUnden üç dc!a geçerek hcde!lerf,I o
bils yağmuruna tutmuşlardır. 

Sollum'da İngiliz gemileri askeri 
bınnları ve sahil yolunu bombardı. 
man etml~lcrdir. Burada da İtalyan
lar mukavemet göstermımıiş, İngiliz 
gcmllcri hiçbir b:ıı;;ara ufıramamış ve 
hepsi ilslerlne dönmüşlerdir 1! 

ve fakat iki komıu memleket aruın- Selma Batanın 6111mlintın kırkma c11nllne 
dakl ananevt d~luğun tekrar tcessü- mnudU 2'·9·940 puartul rttnO ille nama· 
snne yol açacak olan müsalemet Y°'"" / zını mUteakıp Beyoflunda Afacamlin4e nı· 

llle vukubulmu5tur.,, 1 hunı ithaf edllınclı il.ette hafı• Burhana 
Bulgar Kralı beynnameslne fU şe- Mn-IQdu ferif kıraat cttlrllteeflııdtıı bltterl 

kilde nihayet verılme.ktedlr: tant7•clarla ar.ıu b\lll'uran savatın teırUlarl 

"Umumi milli ~~incin milli birli- rica 'Olunur. 

Mo.nmafih, Fıısta mühim miktarda 
har Fransn taroftnrlarınm bulundu
ğuna ve bu mlktann zamanla çoğa. 
lacağtna da şOphe yoktur. Londredn 
ingtllz hükOmeUnln İspanyayı endl
~cye dilşürecek hiçbir tedbir alma
m13 oldul;'U işaret edliıncktcdir. 

Fransa. Japon 
Taleplerini Reddetti 

Hongkong, 21 (A.A.) - Reut~ 
Fransız arazisi Ozerlnde askerl ma

hiyette büyük Japon taleplerinin Hln
dlç.Jnt umumi valisi Amiral Decomr 
tarn!ından reddi Ozerine, Japonyanın 
Hlndiclntye, rnilhlcU pazar gOnU ge
ce yarısı biten bir QlUmatom verdiği 
öltrcnilmlşUr. 

Çunking'den alınan bir habere gö• 
re, J'apon talepleri, 2!1 bin askerin 
Çin hududuna doğru l-Ilndlçnlden geç 
mesini ve deniz ve hava üsleri tesil 

Zcorclı Sadılı Jlotaa il daha ziyade takviye etmeıılni ve 

İTALYAN TEBLİliİ 
İtalyada bir mahal: 21 (A. A.) -

Evvelld ıUnlcr Bardla, Tobruk ve Der 
ne haatahanelerini bombardıman et• 
miş olan dileman, dilu gece Binıazl 
şehrin( bombardnna.n eylemi,tlr. Aı. 
keri ehemmiyeti haiz hiç bir hedefe i
sabet vaki otmamıı, fakat bllhuaa 
müslt!manlarla meılı:Qn mahallelerde 
sivil evlerine milhlm hasar yapılmııtır, 
Üç ısıu, 25 ylrab vardır, 

Buna kJlrıı bUyük bir ta,.,.are ırupu 
muz, Merııa • Matruh'da. demlryolla
rı teııiı:ıtnıı, depoları ve mevzileri boın 
bardanal\ etmiı ve bari.% neticeler al
mıı;tır. Genlı tahribat Ye yan11nlar 
müşahede edilmlıtir. 
DU~man, A11ab, Te11en07, Gara, Ha 

rar, Diredaua tlzcrine mutat hücumla
rını yapmrştır. Ölü ve yaralı yoktur. 
Maddi hasar mahduttur, 

devamlı blr telakki ve mesut bir ı..
tlkbal için olaı:a ilham hamlesini da
ha yükseltmesini dilerim.,, 

So!ya, 21 (A.A.) - Ste!anl: Baş
vekil Fllov, Mebusan Mecltalnde Cra
jova anla.ması hakkında beyanatta 
bulunarak, bunun Salzburg mUzake
relcrlnln bir netlceal olduğunu s!Syle· 
mll'. ve Mussollnl Ue Hıtiere teşekkür 
etmlşUr. Mebuslar da tezahüratta bu
lunmuılardır. 

ZULVM tDDIALARI 
BUkre,, 21 (A. A.) - Rador aJanıı 

bildiriyor: Tranıllvanyarun Macarlıt&
na terkediten lnaımlarmda Macar hat. 
k1 ve Macar ordun tarafmdan yapılan 
mezalimin bir llıtul neıredilmlttlr: 

13 vakayı ihtiva eden liıtede mev
kiler ve ı:ulllm görenlerin iıimlerl bil
dirilmektedir. 

BudapC1te, 21 (A. A.) - Resmi teb-
lif: Rumen ıaıeteleri ve radyoeu ev

edamesini fhUva ediyordu. Daha ev- velki cün ve dün hayali haberler net
vel alınan haberlere g6re, Amiral De- rederek Macarlı;;tana ballanan Tran
eoux, mahdut miktarda ukcr!rt geç.. ııilvanya kısmında Macar mezalimin
mesinl kabul etmiıtı". Diğer haberle• den bahsetmişlerdir. Bu haberlerin bir 
re gör J .Jnponlnr, taleplerini Uıdil et- ı iıtihbarat ajansmm hayalinden doimuı 
mis ve rnllzakercler yeniden basla- eski Rumen rejiminde ıörtneie ahıtr 
mıştır. İhtilAtın yakında halli bekle- I tunıı: propaganda maullan olduiu a. 
nlyor. ılklr olarak g8rUlmektedir. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Rc:fiknmın vefatı dolayısile cennze 

merasimi.'lde bizzat bulunmak; mek
tup veya telgra!l:'I acılanrr.ız.n iştirak 

etmek surctlle tcscll do bulun::ın bü
ttln nkrnbıı ve dosll rn, ayrı ayrı te
şekkUre tc~sürilm mtıni olduğundan, 
bu hı·susta gazetenizin tavassutunu 
dilerim. - Türk Hava Kurumu la• 
tanbul fUbeal MOdUrO Rıza Oran. 

VEFAT 
Dtyarbalıır mebuıu doktor lbrahlm Tali 

Oıı&llrenla cnlıte•I, crııckll yerbay doktor la· 
mail Kemal dila ııecc ltıydarpaıa Numune 
baıtaneslnı1c vefat etm1stlr. Cenan 1 burca 
ıaat ı:ı de haataııcdcıı lraldırılırak Kadıklly 

Car11 nmli.n4c ııamuı l<tlındtlr.tan .onra Sah• 
ravlccdlt meurlıtuıa defnedtlecettir. 

VEFAT 
Sehrlılıla ttıc:c:arlanc4aa Kırklarelru Anın 

Adato eni olaralı dOn ııece nfat tttlll lıe

mall teHıOrlc haber alınmı;ur. Cenaze me
raaiMI bn&llnlcO pazar rQııQ H4lt 11,30 da 
Beyolluııda DDyOlı:hendtkıc Kcncact lsratı 

ıinaıoırvnda icra oıuıı.calctır. Son t"'ırl va• 
slfe•lııdt bulunmalı l•tbenlcrln ıınaaollda ha• 
nr bulunmalan Ye iıbıı lllııın 4aveıiye ma• 
kamında tıllkld edilmesi rica ohıııur. 

-
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- - ihracat 1 çin Akdeniz Yolundan lstifad~ 

~~ K:· I k '' FENER " Edeblliriz • Neler Sahyora can Çekişen ~_:_ Ş 1 S iZ . ' P1"-::!" ~11:!'1.J:~.!'e!: "B~~~ovakya. Abideler '-r------------ı ~ E'' !erin inkişafına ~lıniş bulun. dan 45 bin. liralık z1:at Aletler, N e olur? İstanbul tara .. 8 •• N 1 • k •.. ''BAH } maktadır. Bu in'ltişaf nasıl ola. İtalyada!1 ka~t ve ilaç, Roman- ge~en otobıisler &~ne U G U Z cak? İnJt~ ticaret bİ.!"l~ği.umumi ~adan kımyevı maddeler gelnıiş. velk.i &ibi tramvay yolunu t . ıçe Si kitibi lzrnır muhabırımıze ~u tir. d. . ni kö rünün başl 1 maeleler hakkında izahat venr. Nel S ' e •p )e P 
.------------ k B l ıas·l ihracat er atıyoruz. olan Azapkapısından g•ecse181 

en asra yo u vası ı e 8 k ld n ların bozuklu 
fM lstiklGIİ Nedir? - ~ddel.erimizi ~~tın alaca~ını 9u hafta ihracft balwnmcfa~ •=~·yı 1yo~u1ann barsak 
-r Bazı kusursuz güzeller var- mimarlar, aanatklrlar yıllarca soylemış ve son soz olarak ta de- zengin bir haftaydı. Tı. tısı ~ alan içia 

~ iz ,duklan Yazan: -'···-lr hazineler pahasına bu miştir ki· t od k tla .-ö ıh sm na uıırramam dıı- k.l t is O.t n. ~- d' "İ . ·1t • . b''t'' 11 care Hı ayı nna l'i ":• • yorum sanmayınız. Azapkap O . - dan, büfün öm lerlnce, yüzleri bediayt yoktan var etmişler r. - ngı ere ıçın u un yo ar racatın kıymeti bir bu~uk mılyon d d twn t lan 
ç beş ıiln once, muhtelif gülmez· nasipleri yoksulluk ve R i •k ff. ı •d O ne litif girintiler, çıkıntılardır; açıktır.:! ... d lirayı bulmuştur. Bun,ann ara- :•ıa U?'bl ul lenm~!~kt' bir (: 

Arap menı,, leketle.rlnde, ihmaldi'r·, daha az la"'yıklan ikb• e l · Q f ne kaprisli kayalıklar, koycuk. Bu sozden çıkan mana şu ur: ınnda Finlandiya İsveç Maearfs. ~ !{' ~ k' . ..... .... 
.-.uıa. .... n .. 5 dat.ta rapı .,... le, refaha ererler; dağ iken bağ, lar, uru ar ve tepec er ır; ne ngı ere ı e ıcarı munase er. tana yapılan tütün satı,larile, .iın k d dir t lı. bi~ ..b:. A I k aılııb - b nl ilci d' t ·ıt 'l t• • ·· beti 1 · · · bıl) ın can çc "mesane sam. 

• bamına lhtıfallcr yapıldıtJnı cadı iken cadde veya peri olur. hoş bir dilden girilir, hangi tara- de bulunmak i~fn. Akdeniz yolun dık deri palamut zeytin zeytin ma ytbiln en ·• nk.ld büt 
at.atta çıkan Ey.Ycvm gazete- lar· kapı eciblnde sürünürken kelimesini taşıyan bu virane üs. fa dönülse ne cazibeli manzara. dan istifade edebiliriz. Son gün. vai satl~lan bil~ bir' yekiın 1apılu sapılmaz sag 0 • • 

ok'!duk ve bu mün~sebet~ bA~ kö§ede ;:r bulurlar; umul. tünde bir kazma iflemedi, b:r tarla karşılaşılır, tulfıa da, guru. lerde Ak
1
denizden limanımıza ge. tutmutadır. Diıet' maddeler de t1aş:an,U:1u:~:~~1~Y:U"1:.r,at; haruaye Naz~.Nura1·~· F.s

0
su8!t m-;dık bir saadet güne..t bacılal'L. gül fidanı yeşiremedi, bir çardak ba da, mehtaba da göğsünü ne len iki ngiliz şi~ebf de •. bu sözü •almumu, av dentri, k•n to· ~~ ~ 5 e ~ Pol ttan oJ 

a. .. __ dyoda s 'lcd gı .... w.. ,. ıs k la d G gec gu".,el A""'JC!tır, bu ne bulunmaz, teyit edecek mahıyettedır h · h' ektedir goruyorsunuz. a ~ r~ o,, na doğar, altlarındaki .katı ot o un uru ma ı. eçen e .. ,--- -s r İ umuna ın ısar e . ıa l aklıklan 
.. Jnetninc:_ d~. muttal~ olduk. minder yumu~acık kU§tüyü ile uğradım: Uzakta Büyükada ve seyrine doyulmaz bir sihirli ülke, Basra,yoluna ge ınce, rak de- Şayet zirai ~sullerimizin rE> um ar~ndpa~~l b' .

1 
• 

Qi? kaç ~ once tesıt olunan dolar. Birincbine, yani bai\tlız kenarda Suadiye, alev kanatlı 'bır bir masal memleketi, bir ~Jıema mlryollarıf büyük fe_dakarlıklara koltesi taa:9'Yiln etmiş olsaydı, da. bilir be e.. e. •c• ere 
!ita, vaktıle Osmanlı İmpara- u··vey ,_ __ a ve ahre .. li....,. misal Fe- kuC! kümesi sahiline konmuı, tablosudur. katlanarak, tarifelerınde tenzilat ha ziyade ihracat yapmak kabil mak _için - soldllmilf. p 
"iun ı d la AU. • e'" ,. yaptığı için, bu yol, ihracata mü- olacaktı. Halbuki rekolte hakltın. 1erlerınden taşlar ~· un memur .arm ~ o • n ~rbahçedir, ötekine Florya! başlarnu eğe kaldıra yem yiyor, Biçare Yarımada! Kederinden salt bir hale gelmiştir. da kat'i bir fikir elde etmek he- panlmış. (Kıymet L~_!lm~·----

Emiri .Şenf Busepım. Fenerbahçe, istlpdat devrinde yahut fosfor de1'1li bir balık sü •• daha doğrusu çılgın lod!>slara nüz kabil olamamı~. Bu y{iz.. ~ui 
0 

oymalı ucuenı nlı dev~e~e- karşı ısyan işlek bir mesire olduğu halde ta. üsü karaya Ytttmuş, pullannı kal'§I etrafı nhtımla beslenmedi. Türk - Rumen Ticaref den, Ticaret Veklleti bu"day, ar. mış; 1aralar, karbalar -..ı .... 
• lek Arap ısüklallni ilan. etme. mamı·ıe b_, ______ ..::ı •• , gezmeye ge. dökerek durmadan çırp:uııyor gi· "inden ve bakımsızlıktan. yavaş "' O kad l an o kadar B il b ti N E sa. ilAillllSUIU& ı · · d 6 ""a ilttacatını son ın1nlerde de ku ar per ş • .. • u m ~ase .e. e urı s lenler çoğu defa hokkabazın bi oynak ışık ar ıçın e yanıyor. yavaı eriyor, bitiyor, yok olu- Müzakereleri ;u bakla nohut ~rcimek ihra- o kadar aemacak bir halde lı:I IŞanın ıöyledığı nutukla an- meahur un dolu zuma oyunun- d1' Modadaki kulüp, peteklerine yor! • • ö ü de ae"!rı lst dl"'l kt d -s zd lm k d catına lisans verilmemesini em. uman . n n . n .. ,. e & 

00 8 
a, 

0 
za. dald gibi Nç, sakal, üat baş bem. bal yerine nur sı ırı ış a ar Hananın hadiselerinden bi- retmiştir. kuraa,, kafesıne don ltu lla~ olun.an Arap lstlldML beyaz, evlerine soytan ve ıpl.. aydınlık, hareketliydi. Belvüde ı lk muhactr akınları, Bizansın ri de, Türk.ye_ Romanya Bütünabunlara ıebep, mahsu- eserin b~sızlıktan verem 

llUÜÜ7etlclir. kurya lnaskarası şeklinde döner- caz çalıyordu; bu neşeli musiki, müsteana nıevk ini göreme. ticaret anlaşması müzakereleri lün m?ktannı bilpıemekten ileri muş gfl2el bır kadın gibi ridbıilı 
~L.Ll.~cak İstiklal: lerdL Dört tarafını deniz kapla. oteli kuşatan ampul askılarmdan yip Anadolu kıywnda yerleştilc. dir. Bu müzakerelefin ba~ladığı geliyor. EJter bunu bilmeden ih- kaİtlı bir tUJdlrtlk ~uae1ta.ıııı 

Y8' bu ufacık yeri, iki fıçı yer. dökülüyor sanılırdı. Kalamış ko. lerinden dolayı tarih Kadıköyü- sırada, bazı dedikoducular Ro. racat yapsaydık, ~nün birlnd korkar, atanırım; sormemek I ._ Bulc:lye N.UD'Dla söre leftirilmif, katır kofU}u bir kü· yund• sandallar, yıkananlar, kah ne (Körler şehri) adını vermişti. manya heyeti ile aramızda ihtip sattığmıız maddelere ihtiyaaımu: ellerimle ırözlerimi kapama. 
Arap btildilinden mabat lüstür araba dolaştırarak sula. kahalar vardı. F~ka~ c-ılız_ ~i~ Fenerbahçe g'bi bir nimetin kad. laf çıktıtını, müzakerelerin tatil bile olurdu. Nitekim geçen Hne Etraltakl kahvelerde .. 

-ın .. ı muhtevi olmak üzere mat bile ne Belediyenin aklın. kaç otunu da keçilerın kemirdı~L rini.J>ilmediğimiz için, b"r heccav edileceğini etrafa yaymışlardı. kuru fasulya ihracatı yüzünden ler tokurdvor; kahveler Jıö 
1e, Irak ve Hicazdan müte. dan geçerdi, ne de oraya tenez- vahşi Fenerbahçe, lAnetleme bır çıkıp ta İstanbula (Nankörler Halbuki müzakereler esnasında piyasada kuru fasuJya kalma- detlliyor. ÖDiindekl işlek c 

mflltakll ve blrle§lk bir zühe ve teftiıe eelen Fehim ve- yer kadar loru~ boitu, korkunç. şehri) derse kızmayalım! hiç bir ihtilaf çıkmadı~ Rfbi. Ro- mıstı. Biüe11ln Awd den atlar, arabalar, oıtolllOI._ 
P memleketidir. Bugün bu SakallI Mehmet paşalar eibi as.. tu: İçinde ecinniler top oynuyor. Fakat zannederim, çoğu gitti, manya heyeti ile dostane ~nı.., ı~lyor. Banônla alakası • 

ketlerin bir kısmı müsta. tıklan astık, kestikleri kestik nü. du. azı kaldı. Ana.dolu yakası tınar meler hala devam etmektedir. ... litzun gelen khmenin acaba 
0 • Fakat bir kılını da heaib fuzlu ricalin kafasına sığardı. B ana öyle ıeld! ki zavalh planile beraber Fenerbahçeye de Hatta bugün Türkiye murahhaa- Benzeri hic;btr asırda )'aralıla- rafa hiç yolu düşmemİf mi1 

rııımwnıı .. 9 ka'V11!mamqhr. Bunla- Sanki toz, bilhassa Fenerbahçe- mealre, dibine lflk vermi· umraa nuru yağmak üzeredir. larile Rumen heyeti blr motör ~e mayan, tilrkçesine rakip bulun• Merd aramıyorum. K 
8111tye ve Filistin oldup ga. de mukaddes bir nesne ial, hal. yen tek fenerini, karşı aahlldeki Gönül istiyor ki §imdiye kadar zintisi yapmak suretile bu dost- mıyan, binlerce kişfyt hayran e. nıeaul tutmuyorwd. Tamir~ 
larihtir. knı bunu yüzüne, gözüne sürme.. Belediye dairesine sallayarak, her türlü modern tesisata kapısı luklannı isbat etmektedirler. den Türkçe Süper fihn yln de istemiyorum. Bililia ' 

lerlae kavuşmalanclır. NL aizı çarpılır, Allahın ıazabına dikkati üzerine çekilmeye çalı§!. adaya bundan sonra da bazı çir_ ,ı da.in .....ı olUJ'OIU 
~plana hedefi bunlarm da si lAzımdı, izalesine gidenin eli, bir kazazede gibi, pürheyecan, örtülü kalan bu tiryaki yarım- Neler Alıyoruz? AT L A s riblnl., istiyorum. Bunbırla 

Narl Essait Pqa 193% de uğrardı! yor; titrek elinde tuttuğu nur kin veya gürültücü yenılikler·n Hükumet, ithalAt eşyasını u. ederim ltir sabah oraya k 
Milletler Cemiyetine ka- O devirde kumpanya IUJ'U ta yazılı arzuhali, kah ümitli, kah girmesi yasak edilsin: Kübik bi. cuzlaştırmak için, lthaU- kürekli amelesini söndenia. 

ıntınasebetlle söylediği n~ kapısına kadar get!J'ilmişti, fa- iımitsiz, uzata çeke devlet kapı- na. otomobil, radyo, sinema ve tı arttırmak çarelerini aramakta- meyip caa çekişmesi vft~dılılll 
d ier Arap milletlerlnın kat içeriye almmasına .kiınse sından medet bekliyor! caz! Gazino olarak N5vyork ser· dır. İstanbul ticaret mOd{irlüğü E K S p R ES ı ~izi her&iin öldüren ha ıüal 

8-essillerini de cemiyet azası cesaret edeme.mifti. Paket tap Halbuki tablet, dünyanın biç gisindeki Türk pqfyohu i:irneğin her gün itlfalat tacirlerini, birer rba lltllÜIDa blr kama 
a ıörmeyi temenni etmit ve fQH için de böyle oldu, etili- bir kö~de, bat, bahçe, park, de bir köşk, servilerin yer yer vesileyle davet ederek, piyasaya le nihayet verdlrsln! 

~ylece ba hedefe tercUmaa ni geçemedl Havagazi de bur. saray, gaZtno, yalancı cennet, hu- gölgelediği iç bahçesinde geniş mal ~eU~eaini tavsiye etmekte.
1 

San'atın en parlak bir ıat..ı... O zamaa etrafmda aıl'aldtını 
1'!tu. nunun dibine sokulma,tu, Ukiıı !Asa güzel, nefis harfkulAde ne yalaklı, engin sa~aldı mermer dir. Bugünün ıartlan lçinqe, it. KudreUn en 7Gksek bir eseri.. kahveler, •Hl d~ 

1'11r1 Essaft Paşaya ı&re •Aftp deniz fenerlııin heybetiııdeıa isterseniz onu ohnaya mtisait bu çeşmeler "e kıyıda uzun kollu hi. halat taetrfne düşen vazite de Filimlerin ıeret 4c:ı olan şık ıalmtılan ruhunun i!ıı" :tmlllııllli 
eti kalkınır, hayat haklgn• ürkmüt gibi bir kaç yüz metre derece §irin, emsalsiz, minyon lAll gömlekler gtyın·ı bamlacıla- memleket ihtiyamnı temin etmek bu şaheser l~ia yapılan devir hatimi 

er ilerleme yoluna tutana öte.inde mıhlanıp kahyor, bira- bir yarnnadacık daha ya yarat. rile bir kaç eski İstanbul kayığı ... 'cin, piyasaya mal getirmektir 8 U G O N gibi olur, bis de: 
bh kunet onu yıkamaz. A. dım ileriye atmak küstahlığını mış, ya yaratmamJc;tır. Sanılır ki Kehribard_!l~ oyulmuş sarul~n İthalat taciri, bu vazifeyi yapma _ Ne ,.apalma! BelliıYm-• 
lbilletinln mnarıam, birle!!ik gösterem yordu. Otuz iki sene orasını Hilkat kendiliğinden yap- S9psarı cilalı ah o endamlı, narın ya davet ediliyor. Bı,ı vazifeye ın.. ölda&. 
lblllet olaca!?t ve eskide oldu· fenerbahÇenin külleri uvruldu mamı§br; bütün arza hakim haf- piyadeler! kayıt kf.larak, buaün~ ithalit 1 ı Der •-•tmalılımmnıUL• 
lfbl meclenlyet ve insaniyete ve bu küll.Wde bütün bir dev- metli b!r clb••llrin arzusu, zev. ı,t. a6rmell w.dilim 1'811•- lniltkGUtını g(>z önGnde tutmd: L E Tak"'1ns 

vazifesini tla edeceji aUn rin ihtlfallllt atlan, arabalal'f\ tt fçbı en fÖhretll mObeııcffsler. bahçe! suretile piyasayı bot bırakmak, 
hakkak' hu161 edecektir.,, sultanla.rı, damatıan, nedimleri, - --- bugilnkil iktısadi zihniyete.göre 

• ~lALl nedimeleri, elmulan ve altınları bir "°rQın sayılmaktadır. Sinemasında 
-Arap Iht.W:l,L.l; - katar katar ıeçtl, döndü. c1o1q. İthalat tacirlerini, va:tifelerine 

---------- - tı, toz, toprak içlnde 7flz.tiii ve davet ederl(en her türlü kolaylık DiKKAT: l!!n son tOrkce Para-
url E!sait Paşanın ha sın. nıhay~t boğuldu! A lar da gösterilm~ktedir. Bu ko. munt Jurnal. BugQn halle ma-

da bu llcynnatta bulun.. -~-·- ~ AKCAMLARI ATEŞ ÇIKINC layl k1ardan istifade eden bir kaç tlneıtl saat 11 de. Yerlerinizi ldt-
• Araplarla tn~U&ler ve Franı~- M eşnıtlyet ~uwme. l!Bn- Y tacir İsveçten 2 vagon çivi ve at !en evvelden tedarik etmeniz 
arasındaki ıhtilar noktalarsnm hır ce • sanki wnran l§lerlne Atet J:ıinleabln 7lllmellne, o .._ bı1melr için ilkin ,.arım uat kadar is- nalı j?etirtıru!k suretile piyasaya ı' rica ol\IDW'. Telefon : 48191 

e daha orta:ra atıl~ temin et. yanapn•mek bu idarede kananu kit. Teremden bafb hld bh' tirabat etmek, hatta arka tlsttl yatakta hizmet etmi$lir. Piyasaya ~ va. 'z ,' 1 
• Nuri Papnm b(jyte bir mak1adı esaaı ile me§1'11t imi§ gibi! • ora.- laaatalık hatıra retlr. Bana herkes bilir. ,..tmak l!zmıdtt. Ondan sonra ateı 

dliini aut.Jnııı~ bqmda tekit yı da, her tarafta yaptığı «fbl Pabt •kpmJan hararet derecesi hafif tabD dereceden yttbek ohırsa haltahk 
buna manı degılcflr '!e ba be- .. .• tü bıraktı· dmı andı.. 4erecedd :PllbeJince, bir çoklan bun.- batıra relebilir. Hif dinlenmeden ota- Bu G u·· N 
A.raplann, IrU, Sunye, Flllı· yuzua . • ne a elan e11p rap hlraret dereceli alınırsa buluna • Amerikanın yeni DOROTY 

LAHOUR!a: ANN SOTBEBN 

,_ LiNDA DA&ELL 

._ Hicazdan mateıekldl bir Arap lar, ne ıemtıne uğradılar. O sıra- v:W. ..:=·1ı1ra 1'1bek hara- c:ü cterecealn pekte bfllanU olama.a. 
dını istihdaf ettikleri •e bunun larda bir, iki kere hatırmı sor. ret verem ........,. ...._SICllDD llL Zat• dinlendlkt• sonra Jiibelr 
de her teYden &ıee Suriye ..-e :Pt. maya gitmi§tim: Taliaiz mesire. metlerinden Mılar. ADCak ba lllmeti kala atee te mutim nrenı baıtalığ1n 

iatiklilini kazanmak istedikle- Din hayırlı bir inkılap bekleyen ıörüece hemen .,., .. butabfma bük. dua celmiı •ydamu. Bunanda •e bo-
~ anla1d170r. mazlll,Jın, meyua bir hali Yardı, mederek tellı etmelr dolra olmu. Bir fuda pek te rabatlnbk vermeyen bir ittihadın hedefi, ayn! htndlmet lanld, tek bapııa, deııiq, ufuk- kere, Terem butalliı hararet dereceıl- nale, bo7UDcla battl 11Siüıte balerin 

.--. ..... Jal&18D bir imparatorluk 1ara bakarak• 4lli Jiibeltmeden de bqlantq olabfllr. ıipneal, J'llzdeki kemilr.leria boıhakla. 
rettnnek deffldlr. ~eUd .. mııı- Bu m~kette de bJr ıb •· Bazılarında .. lklUnlan detil de, ısı. nnda iltihap, banaklarda tilrlll türli = müstakil bır kül ri- bah otuna HalQL 1ed_ea •ara al ~ aram~ biru J'ilk- mlkroplann sebep olclaklan hafif iltL 
~ ba dhı taha~bna br. mJsramı, 7ilreli yarall, fakat telır. ~e 78.ptıP saman maan ateıln haplar, rene ba,...tarm bdmbk uzuy. 
"1eQ Dd ct:ı1et lrıciltere ne Jtw- görılü Qmitle dolu hafif hafif o. ~lbıba farkında bile olmu.. Bel 1arm4a iltihaplar, .... mJan 6araret 

1:13.!33 
SİNEMASINDA •• JOYCE COMPTON 

Tarafmclaa nc6a bir IUrette :rantııan qk Ye sllelBll filmi 

KADINLAR OTELi 
A711Ca: l - POXS DONTA HAVADtsLDI 2 - EN SOM RENKLi 

. '9e ud en miihlm nokta. C: kuyor, ist~bali gözlüyordu. ~~~mlkrednlderdı:. chı:rar, ona da :voreuıı- derecesini hafif y&beltirl•. Hem de 
_ -•· ... devamlı olaraJc .•• A7larca. hararet de-- ~ı•••• llac&a saat 11 ve ı de temilltlı aatlne1er. ft•••rlJJi meaf&atJere ~en. tere O hıkılip ta old~ Sonra da akflmlaft atee(ıl }'lilr1elme. recesi akoamtan 37.S Ue 38,S araamda 4rapıar arumda ba ihtillfm de- Neylemeli ki talil gene ylr oL li her nkit verem batlancJCına lllmot )'iikaelir. Bundan dolayı, pekte ehem- •••••ı. ÜTÜN 

lılODA. GAZBTB8İ 

etnıe.l Ye ba ~c!en .aıtlter~ madı... Nice kumsallara kum gl- cleiildlr. Verem baıtahiı olmadan da miyetli oJma:varı o iltihabı çeken ken- "' •B 
~erfıl:ıu:~diramlmı tefri- bi para döküldü, nice kuru tarla. tlirlll tiirlil Hbepl.S. .atet 7ilbelebf- diaiııiıı Terem baatahiına tatuldaiuna ŞEHilt HALKI ----ı• 
~~ b.:C esılln ba nrac!a ._ 1ar koruya benzetild.i. nice hara. lir: Mesel& bilJflcek blr :yorpnlaktall hükmeder, botuna lzülür. 

1- -Ln-A ~ halde aaılır beler mamm·-·e döndü, ne dar- llOllra, U1Ul blr :yoJ 7firü7Ülk:e, riinea Halbuki bir mi1tebaaı11 bama ve bo_ ........ ~ • --.1 baa701Q :rapı)chimm Üpmı, ba7a- iazı ven banaJdan :rahut kaclualıJr • ~----... -=------ hklar genişl~i, ne çıkmd 80. tarda o cibıJer bqlamadan u Cince.. zavlafllll muayene •e tetkik ederek o 
kaklar meydanlifa çevrlldl, ne Bunlat hemen ..._. tabii bir• bal azuvlane blriedeld Dtlbabı me7dana 
himmetler, ne gayretler ~ •Jılabilir. çıkarmca ~ J&par, o bdar a
di; fakat, acı bir iltlha .clbl is- Aktamlan lıaflf dereced, Jflbela a. zan dnam eden atot te badi keacline 
minin IOftunda t~ açıcı "bahçe,, teşin hastalıktan cetc!ilbıe hlikmede. kesilir. 

uı. 
- 12 - Olg;. telpd aJıp olnadu; 80llra bit• 

hıı.._ C l R C E na uzattı. 0 ... bnellm1 79n1ac11: .. Petro a.a cece wmı asta. Çabuk 
' 8'aı .Bir ~ akhma 9etc!L Ar- , , ıellJılz... Tarnovaky. ~ bulunm~ b1rinl ele • • 

Bir mo;ll ele ala~aias. Da- Tazan : ı~ emrm : O akşam KJyf!f"e haretet ettDt. 
Nia olacak. Blrkag 111 ANNll VIVANTI aOVEYDI& lfNANOclLU Bütün ~ bo7Wıca Vaalll ko-

burada,I 1taQ>'ada pek bsbat D\lfDladı. Ben de ka7111m Petro711 dtl· 

~~ 
sınamasına 
2 saatlik korka" U,... ,...tan 

BORIS 
KARLOF' 

CVruakettein) in en IOll temam 

ASILAMAYAN ADAM 

BUtün lisanlara terdlme .sDlıt 
gazetelerde aylarca tefrika edl· 

len bOJQk macera NIUIU. 

MANDBI 
Simdi7e kadar misline nıllm· 

mamıa bir muvaffakıyetle 

sinemasında devam 8 edfycr. NA. 
%AfU DiKKATi: Matfnel• ı-

4 - UO. Gec11 9 da bqlar. "----·---· ,-. SARAY 
SiNEMASININ 

Bu hafta röriilmemiı aıu•affab. 
Jetl• ı6ıterilmekte ol• 

POMPEI 
NtN 

SON GDlllERI 
Mııu .. ırı •e cdııalılz T'OıUcÇS: 

SÖZLU şaheseri 
Her aeaaata salonu doJdurua 

tleJeri tarafından antrıl•nmtlt 
tadır. Baş rol1erde: 

MARIA. KORDA 

ICTORYARCO bir komedide buna ben· Sünilyordum. Birkaç ay önce Kiyef-te l 'b1r flklr yardı. Sana bir 616 7e- ÖC ICln IODl'lt VulU, Olp ne l»e,. - 11.Ydl ~ J:l6)'1ell berbiln bırakbiım. o flındiden içki ile 'N 

• lllGaıkoa oldutu kadar sene. nq ça7 fçtttlmfz salona. elinde bir başına gelebWr. Bunun 1çln zav1llli71 kadınla seblrleıunif eoıcun dellkan)J. İIA'fteten·. 
2 

Kısımlık Kahkahalı Komedi llucün saat 1 ı de tenzilltb ımtlne 
th..\::U oldulu kadar W. Ghııilt, tefil1ıtla lirdi. YQzQ Cill'OmO, llbl7• Gldür9cek delDllftb "L. 11 delil, nu.ı oıpnd1zU 9i1ah b· uy _ ____ _ ...... 
~~ oldula kadar IDWıar .ımı, dl. Fakat' VasIU. ekil" isJ•mtı M- dif~ esvaplı çocuk Petroyu, Tarncm• •••••• hıtltl sut 11 de tenıillth matine # ............. . ~ __,.. • 0Jga bana 1Slr olmdfk atarak: fasiııl yilz(ime Oflü,yordu: k7 rillAsımn bahçelinde ince bacak- llJIJl••••••••••t S.,.. 80rdum: ....,. - Ça 7dtJ ~ fısıldada. - Benim kardeşim.. Seni sevf7or- &an U. ll'Ç!'J.Yarak bana dolru kopn '- '\ 

~ öı"" ben ne ya~ Vasili: du- 8-1 ~ hal beni 6pen. aoma, baluVeU kasketi ~:! : . Saadet Yuv•• 
- ~ JciD Mdtı, senin tçill an- da; miltbif bir sq. - Kardefiıı mtT. Kardeşin ınlT. lak 'Hcaklan u., aceleci " lı:omik, ... ... ... ...- ,,v ....u .,,,.. _.... -.. batırdı: - Mun, 4ecll. mtltbll bir ,., ol- KekeJMlm• altında flaman. ııarıprı enaesı ile, çıp- Bu ha~a """ I~ , .. !9 sinemasında '""'-k-bü,y---Qk•o,ıa:38a· film1-~ 

~ılrda; d17eceğiz. Rul7ada bl• Beyaz dudakları lnmıWaııQW, ı.- KOeOk Petro mut ;vine aaçnyarak lfdell Peko7U dü,tl-

ı-bir ~b'~~~ nO: ıca.:_ ~.::..ı~ .:~~ Patro., ıtardellm, D~':!,':;. Qak1an daima OJQıror· N .. 'e.- Atk- llacel"L. Kabllaba •• rflzel bdınlar ftlmi olu OYNIYAN: 
:-":ttllU ,......_ 1nUU1 &11ucuu -. du. +- teri> ve MEL VYK DOUGLAS - VlRGlNtA BRUCE f RüfCI• Jdn Glib'ofum. Kendimi 61- De\tam edemedi; hıçkırıklar ~e De bW,otdun lell. O uıgiliz usulQ i)'e edllmek. taraf'-.1-- -•m bir tarzda 7Uatılua QA-Q 

.. 11- a&OnQ k..u. - Hlt. h1cıbir ~- Yemfn ect.. teydl: ltışuı .gM>elinde de oıplak ba- ._.. - 11fl 
bit Allaha ısmarladık. ....,. Ben 8781& fırladlm: rtm. db'e !nildedbn. caJıı:. EO~ Petronun o Oş6mlif ba- A H Ne K A D 1 N 
tt. ~ ~ N~~ .... XimT. KlmT. Bizim ıtnceden Q7dardulumua ko- eaklarının kızardılt, kar fonu iiatiin- • lii ••• 
·- ,,.,_ ...... _ \17 Uf ()ip lfl ıı-- JO'bma 'lıı:ıoJm* it- ---..llnln d..ıt.11 r-• bir cfra-- ,__ .... _ İle tA uzaktan IÖJillilrdu.. '"'""- .,. 
- -.uwı: ----- - .._ -....- UIWJ.9 Jl'RANSIZCA __ ..._., GGsel ftlmi matlab ıarttnts. 

- ...._ • tedl; bana MnerU, bJr ,... Jmpill ile aınzuu oJdulumı ıalıa7et anlı7aıa Bazı kere bina, "Tanrı beld b6;rle ... __ &en·. 2 ._ımhk bir komedi •• M1cx•y _ ---· ~,'!- buna ten:lb ederim. Am• ellethql ;ralı:aladı: OJıa. aUldı: k6aeleden.. Yahut deriden ;rapacalına &1.-t ,... 11r -vuoa. 

-if-.!7onuD- " - Ah, o Mnl ...,.J dbe ~ - VUOS. aJdUl17or1UDm. Bir te7 kılda:ı YIPAJ'dı. daha 171 olurdu,, '8actıa ..ı ll de tendlltb matine oı: lörmüyorsunT ltendbıl --1n Bundan korlcUJ'Gl"CIUD, delll m1T blldfll )'Ole. Bir Janlıt 1nıa11lma var. derdi. 
1 a.... " Neıırirat llMllnh llılıia UZ 

Oue'9dlU. n Netrb'at T l..f • TAJI lfat 

llrnıQf bir adamın ~ - • .nı _.. 1rolundlllı -~-1- ,.. Size btr --- ----·· ··-·-'- Bazı defa da, "7alamat hOfWDa "" ' 
ftll ıerznayorsun? Onun OH- ... ..:~.. ,_.,, Ve h-=• ""'i*i,'h-b:ı ;;;;:"bt, 8l~or. derc:U. ZlbeMe 6lmelt ı.te- B U O u N AllC - H&YKCAH - ıırrtLAL - llUAIZAll Ve Xorlamc lahlııelerle dol• ~im ,,eııı. acap, dqaml- •Y• _.. _,_ •--- b ı _, ___ t.r- • K ı D blnl la ~ mı görm\17orsuııT l'atal - Ne?. Ne? dı,. Jutıtmdl. _,. baJ4e mil ~ dnua etti. :ııem. ~ıpmamıı .........,... ı p E K 10 erce figüran 

laniaıe l catastroph• olarak benim omumma bft'adl, .,. 1-1 ... ~ ~ blroı:.~ Ve .:: ktıcClk PetrO bltlrmt,u. an 1 ava Çevrilen nıuazzaaa ':!!.~ bJri olduiUnu bDml- lteret uludu: bDf7ordun.. ~~- dlklerlnbı ancalı: ~ ~~"- ıcü°;ak Petro, ecdadınm tanıan.Jı ve Sinemasında bir film 
--. ~

1 

- Demek rmnı anhJordu. Nıhqet ıtaDl o1na1t hayrete lft7ID ~ aıa oc1umc1a A•nor- : FOK S D V N YA B A Y A D I B L Bil I ~ »elı:iJir Telgrafı g~ndfl1ellm. dun?- S&71e. l&ylel ..n..ı old ,. __ .... __ k dl as taataaWı.,. ~- 111'• 7'~ •· -- \ 
w,;.:.~ ıeı.raıı Ben, 4ehfete ıe1mJI. tltrl7ordum. • ._ il ft .&UliA"AH Y8JIUl • 

OJonm protesto aUlllDl ilW1ordmD! tane ~ '-'flcraf e1lnqa dOpnO,. O>SVAlll ~~ ·~·~--llJll~--.-. ...... lept il ... 1 .. llt ... ,, ........ 
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1 ali:> Beyoğlu ~ ~ . ~ Jalatasaray 
..... 

C. K. M. = Mevsim Geldi = · C. K. M. 
C. K. M. Mağazasına bakmadan kumaş almaY'nız.1 

Halis Fransız ve İngiliz yünliilerinin en son modelle...l ': K. M. de bulursunuz. 

~ ~ ~ 
I 

Geçen •mevsim, müşterilerınin takcıirlerini kazanmıştı. 
C. K. l\I. bu mevsim de fevkalade ah\'ale rağmen, müşterilerini memnun edecek 

~EM'. çok daha zengin çeşit er getirtmiştir. Te1cfon: 49394 ift#lftJ, 

,WWWfR*t'+rlWiktA- N'W&- BU AKŞAM 4Jfl&IDa.!ı'IM*mam::ıı•aımım•••••••~Cf. 
Eminönü Halkevi Sosyal Yardım Kolıı tarafından Fakir Ço.suklar Menfaatine 

Tepebaşı BELEDİYE ahçesinin 
Alaturka kısmında tertip edilen çok zengin müsamerede 

SAF
• y E ve arkadaşlarJ. Çalıkuşu Lutfiyenin Varyeteleri 

1 lSTANBULDA ilk defa olarak Üstad Muhterem 
Nuri Duyguer ve Kızları tarafından 

Alaturka Sine Keman Konseri -Taksim Bahçesinin Rumen Orkestra ve artistleri 
ZEYBEK OYUNLARI MUHTELİF TÜRK İLLERİNİN MİLLİ OYUNLARI 

H ususi müsaade ile bu akşamki müsamereye Suriye, Lübnan ve Mısır Film Yıldızı Meşhur 

Mugıy,ıniye ve 
Rakkase A 1. EVL A 

arkadaşları iştirak edeceklerdir. Duhuliye yoktur. Müsameren~ nihayetinde her tarafa vesaiti nakliye temin 

~-----m•mmmımiaımBEGl!iJml .. edilmiştir. ~ .jJ 

. ..-
-~ SATIŞ DEPOSU: Z . SAATMAN Sııltanhamam Caıncıbaşr han 1 inci k at -<:I 

~ .. llllll .. 11':!4a.• .. 111111111••1111:•11111111 .. mr;•111lllıs:::::l*Flli:m111Z1PZ*m*AC·::ı:&:~:Pll:IP• .. lllm!!ICl .. llllllal ... 
1 
... l&'IJ 

YATILI 
YATİSIZ HAYR İ YE LiS S i Kiz' 

ERKEK 
ANA - İLK - ORTA - LİSE 

Sarac;hanebaşmda Horhor caddesinde Telefon: 20530 
Eski ve yeni talebenin kayıtları hCI: gün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk smıflardan itibaren 
başlanır. Son smıfta {en şubesi de vardır. Talebe mektelıi., hususi Otobüs ve otomobili ile evlerine nakledil•r 

&QJfif lFMjRffi'if + . • :"1.dia=ı:;"~r'!""':'T.:7':~'mli~-~r."1!!,,'m?.'-'!ı:=J!l:!!!lN.:l· -.. --------ee•mm Telefon: 80547 

ŞİŞLİ TE.. l{~(İ IS5~İ ' E R K KIZ 

ANA İLK - ORTA LİSE. Yabancı dillere bilhassa itina euilir. 
Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticelerile sabittir. 

1 - Talebe kaydı, her gün saat 9 - 18 e kadar Halil Rifat Paşa konağında yapılır. 
2 - Arzu edenlere, Mektebin mufassal Talimatnamesi posta ile gönderilir. 
;t - Kayıt için Velilerin bizzat mektebe gelmeleri gerektir. 

ll•Y-•A_T_I L I ı Ni4'antaşı . • R~ımeli ve Çmar Caddclc~inl'le ı GUNDÜZLÜ 
11r------ı •-•HIÇBfR YERDE ŞUBESi YOKTUR™,"•-----

Eski Feyziati 

Yatılı BOGAZ iÇ . liS i Yatrsız 
KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE 

Ana, Uk, orta.ve lise sınıfları için eski talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe kaydına başlanmıştır. 
Kayıt için tatil günlerinden maada her gün saat 10 dan 18 e kadar mektebe müracaat edilebilir. İst:yenlere ta. 

rifname gönderilir. Telefon: 36 - 210 

••--------- \rnavutköy - Çiltesaı·ayla a9 

YENi KOLEJ 
İLK-ORTA- L İSE 

Nehari 

Kız 

Taksimde Sıraserviler 86 Y e~-ıi Açı~d" 
Müdü.rü: Eski Şişij Terakki Direktörü 1\1. Ali Haşmet Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI DILLER OGRETIMINE geniş mik.. 
yasta ehemmiyet vermek, sınıUarını az mevcutla teşkil ederek talebe:;injn 
çalışma ve inlı:işafı, •ıhhat ve inzibatı ite yakınd~ alakadar olmaktır. Mek
tebin denize nazır Kalöriferli teneffüshane ve jimnastikhanesi vardır. 

Hergün saat (9 ile 18) arasında talebe kayıt ve k:ıbul olunur. ---l fELEFON: 41159 ••mı•Ei:ziılll•lm 

1112~ iSTi.KLAL LİS Si ~c 

1 Kız ~e Erkek - Leyli ve Nehari 
Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

~ Şehzadebaşı polis karakolu arkasında, Telefon 22534 ...('&;) 

M. M. Vekıletln den: 

Merzi!on hava oKulunda istihdam 
edilmek üzere diplomalı ve ri.ihsat. 
nameli bir mimar veya bir inşaat mü 
hendisi alınacaktır. Verilecek Ucrct 
oarem kanununa göre ve varsa geç-· 
mir,. devlet hizmetleri de hesap edi
le:-ek takdir edilecektir. Ve bu ücret 
tiuımi (260) lirayı geçmiyecektir. 

1 

Taliplerin diploma ve ruhsatname 
Ye mecburi hizmeti bulunmadığına 

, aalr r esmt vesika tasdikli suretlerile 
geçmiş devlet hizmetine ait ve son 
memuriyetinden aldığı maaş veya üc
ret miktarını da gösterir resmi vesi
ka suretinin ve hf len devlet memu
riyetinde müstahdem ise bu yerden 
ayrılmasında mahzur olmadığına dair 
resml vesikanın ve tasdikli nillus 
cüzdanı suretinin dilekçeye bağlana

, r:ık e'n geç 30_9-940 Pazartesi aRşa
! mına kadar ·Ankarada Milli Müdafaa 

Vekaleti hava müsteşarlığına gönde
ri.imiş olması veyahut bu vesaik He 
birlikte bizzat müracaat olunması i-
1.'m olunur. (1072 - 8765) 

Satılık Eczahane --••-..arama N i Ş A N TAŞ i --~ lii' *ml•iiiSCJ Bursada h>1kilmet lronafl karşısında M..-

iNGİLİZ ERKEK MEKTE i 
Kayıt muamelesi, Cumartesi 'll"e Pazardan maada, her gün saat 

10 - 12 arasında yapılmaktacin'. Mektep 23 Eylill'de açılacaktır. 1 
Slllrrll Ama Eczaharıe•i sahibinin vefatı dola
yıailc acele utılıktır. Taliplerin mezlrOr c<'za
haneye müracaattan. 

Sat ı lık 3 Krymettar 

PIR L AN T A T AŞ 
Telefon: 81078 

........................ 1111111 .. 111111i1D1li'lıu.mmm1Mt .. 111•ıl 

J\'laltepe Belediyesinden : 
Maltepede deniz üzerinde adalar: ve İstanbula nezareti fevkatndeyi haiz 

Maltepe belediye gazinosu 2 Teşrinievvel 940 Pazartesi günü saat 14 de açık 
arttırma ile kiraya verileceğinden taliplerin şeraiti anlamak ·· 17 /9/ 940 
t arihinden itibaren belediyeye müracaatları ilan olunur. "8899,. 1 

Kulekapı Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden : 

Sandal Bedesteninde 26/9/940 Per. 
şembe günü saat ikiden itibaren sa
tışı yapılacaktır. Taşlar Temiz ve 
Ktatı dört kırk beştir. 

Kiralık Apart~an 
Bebekte Arslanlı sokak, Robert 

~oleje be:ı dakika mesafede kalo. 
riferi, soğuk ve sıcak akar suyu, 
banyosu, bahçesi ve güzel man
zarası vardır. 36 - 86 No. ya 

Galata Arapcamii mahallesinin Tersane caddesinde 267 sayılı mahalde in
ıaat atölyesi sahibi Nişan ve Nezaretin şubemize müstahdem kazanç vergisin
den olan borcundan dolayı haciz altına alman 500 adet çimento künk satışı aleni 
müzayede ile 25/9/940 Perşembe giınü saat 11,30 da mezk11r mahalde yaoılaca-
fından talip olanların yukarda yazılı ılin ve saatte hazır bulunmaları ilan olu. .._ Telefon edilmetf. 

ııur. "8948., 1 ~---------·' 

'!'AN 

• 

Vatanda anaya ... ı. ...... _ı., yavruya sıhhat vermeğe hadim y egane 
TÜRK MÜSTAHZARI 

ÇAPA MAR KA'dır 
Beşiktaş: ÇAPAMARKA Tarilıi tesisi: 1915 

MEMUR.A L 1 NACAK 
Tüdciye İş Bankası A. Şirketinden: 

' .. 

1 - Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştınlınak üzere mü. 
sabaka ile 12 memur alınacaktır. Müsabaka imtihanları 7 B. Teş.. 
rin 1940 Pazartesi günü Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Ga 
ziantep, Konya, Samsun ve Sivas'da yapılacaktır. 

2 - İmtihana girebilmek için: 
A - Laakal orta meıktep mezunu olmak, 
B - On sekiz yaşından aşağı ve otuz yaşından yukan bulun. 

mamak, • 
C - AskerUğini yapmış olmak (Askerliğini h enü z ya~mamış 

olanlar muvakkat memur olarak alınacaklardır.) 
Ş - Yukarıda yazılı evsafı haiz olan taliplerden tahr iri imti. 

handa muvaffak olanlar tecrübe için on beş gün maaşsız olarak ça
lıştırılırlar. Bu müddetin hitamında mesaileri itibariyle de iyi not 
alanlar barem kanununda muayyen tahsisatla kadroya alılbırlar, 

4 - l\Iuvaf.fak olanlar arasında ecnebi lisanı bilenler tercih o. 
'ıınur. 

• 
ilk Mektep 
Coğrafya öğretmenlerine 1 

• Maarif Vekaletince İlk Mekteplerin 4 ve 5 ci sınıflanna kahtı 
edilen Maraşlı Kazancıoğlu Abdülkadir Sadinin uYENİ İLK COÔ· 
RAFYAn kitapları Milli Talim ve Terbiye Heyetinin son değ~ 
şiklikleriyle ((SEMİII LÜTFİı~ Kitabevi tarafından harita]ııt 
ve resimler yeniden yapılarak emsalsiz bir nefasetle neşredilmi~ 
tir. 4 cü sınıf 21, 5 ci 30 kuruştur. Toptan alanlara tenzilat yapılır 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Orta öğretim müesseselerine yabancı dil öğretmeni yetiştirmek maksadi11 

geçen yıl İstanbul Üniversitesinde açılmış olan Fransızca, İngilizce ve Almaıı
ca kurslarına bu yıl da aşağıda yazılı şartlar dahilinde yeniden 60 talebe alma' 
caktır. .... 

Bu talebe bir yıl İstanbul Universitesiıl3eki yabancı dil kurslarına deva~ 
edecek bu müddet zarfında her birine ayda 30 ar lira harçlık verilecektir. sı 
bir yıllık tedrisatta muvaffak olanlar siyasi vaziyet normalleştiği takdirde talı
sillerini takviye etmek üzere, bir yılda d]ini öğrendikleri memlekete gönderile. 
ceklerdir. Bu talebenin seçme sınavları 5 - 7 Tıesrin ı;rünlcrinde İs.tkıbul Uı:ı.i• 
versitesinde yapılacaktır. 

Sınava iştirak edebilmek için: 
1 - Türk olmak. 
2 +- Yerli veya yabancı bir kolej veya liseden veyahut bir öğretmen 

tundan mezun olmak "olgunluk şart değildir . ., 
3 - Üniversitede 3 Birinciteşrin 1940 da teşkil edilecek sağlık komi~ 

nunca muayene edilerek tahsile mani bir hali olmadığını bildiren bir rapor -1 
mış bulunmak şarttır. :ltıd 
' Sınavda muvaffak olanlardan tahsil müddetlerinin ilci misli Maarif V~eş 
leti emrinde çalışacaklarını tesbit eden bir taahhütname alınacaktır. Tedrisa\itı, 
her gün Üniversitede sabahtan akşama kadar devam edecektir. Kurs talebesinİ'ı:ğı 
hariçte bir işle meşgul olmaması şarttır. Sınava girmeğe talip olanlarm en g~ 
1 Teşrin 1940 akşamına kadar İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne tahsil ve~Şa 
lan ve 6 fotoğrafla birlikte müracaat etmeleri la:ınndrr. "8955,, lız 

r- SATILIK HAYVANLAR. ~e 

1 ().>üdo<'da Kmkbda Krr,. fmnl•n maı,.tıindoki m«h= Giddli i 
Mustafa Beyin çiftliğ~nde bulunan 9 gebe İnek, bir Çift araba atı, 40 Koç tı 
ve koyun verese beynınde 22/9/940 Pazar günü saat 11 ile 12 arasında sa· İ 
tılacaktır. t' 

• -\lmak isteyenlerin mezkilr saatte hazır bulunmaları. / at, 
·~ Üniversite Rektörlüğünden: 1Ynı 

Fen Fakültesinde "Galenik,. Doçentliği açıktır. Namzetlerin yabancı ~in 
imtihanları 2 Birincikanun 1940 Pazartesi günü yapılacaktır. İsteklilerin sıbb3 · 
raporu, beş fotoğraf, nüfus tezkeresi örneği ve hüviyetini gösteren fişlerilt}Uş 
"fişler tedris işleri kaleminden istenecektir.,, 15 İkincite§rin akşamma kad-'liy 
rektörlüğe müracaatları. "8954,, ıoJt 

rn ıırrn • :Sf4. ıtm11 1" ttm""'· -.m;-. ·i 
• l 

Sivrisinek ve sürfe mücadelesinde kullanılmak üzere lüzumu olan 30 t ~ 
mazot, 2490 numaralı kanunun 43 üncü maddes'nin son fıkrasına göre paz .... ~ 
Irkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 3564 lira ve ilk teminatı 267 lira 30 kır:~ 
ruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde ıörülecektir. thıı1 İt 
27/9/940 Cuma günü saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin i~1:w teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılma ait ticaret odası vesikalaril li!tı 
ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (9008)n<ltı 

_.,rii~~ 

',- M ce:e Sa+il,k • :çi 1·--- lll!l:am!mm'l~• 
Kaymetli 2 Yüzük 

1 5 -İmtihan nctiCt>sin e Banka hinnctine alınacak 12 memur 
dan başka muvafiaJ{ olanlar, muvaffakıyet derecelerine göre mü.

1 essesede açılacak münhallere sıra ile alınacaklardır. 
6 - Taliplerin en w·ç 5 B. Tc~rin 1940 Cumartesi gününe ka 

dar yu.~arıda yazılı şubelerimiz !iüdürlükler ine vesikaları ile bir. 
likte müracaatta bı.lunmal:mı ilan olunur. 

Diri Tek ta§ Pırlanta ve diğeri 
Platin üzerine Zümrüt Yüzuk. 
26 Eylül Perşembe günü saat 2 
de Sandal Bedesteninde müza-

yede ile satılacakf P ' Jll , 

Çok az kullanılmış Ceviz kap
lama 7 Pnrça Yatak oda takımı 
ile yemek oda takımı ve bir pi
yano acele sal.llıktır. Milracaat 

Cağa loğlunda Bakkal Sait 
Telefon : 23035 

1 
Teknik Okulu l\lücliirlüğiindcn: 

1 - ~.'Iühendis kısmı ll'iriş imtihanları 1. Teşrinevvel, 940 S1h gilnü yapı
l lacııktrr. Kavıt olunanların karneleriyle o gün saat sekiz buçukta maktepte 
hazır bulunmaları. 

2 - Fen memuru kısmı g'riş imtihanları glinü ayrıca i!fi.n olunacağı, 
3 - Tcdrjsala 21. Teşrinievvel. 940 Pazartesi günli başlanacaih ilan o-

lunur. (8997) 

Yapılacak işin cınııı ve 
mahiyeti 

Doktorlar tarafından tavsi ye 

edilen bir kuvvet u uhh at 

ekslrl olduğu gibi sıtmaya karşı 

muessır bır ılaçtır. 

Lezzeti hoş ora n 

OUINA LAROCHE 
en mükemmel üç nev'i kınakına'nın 

başlıca unsurlarını haviıflt. 

Zayıt'lık. 

kuvvetslzflk ; 

lş~iha:ıuzuk. 

haz.ımaızlıl< 

ve nekahat hatlerlnde de 

Do ktorlar ta r afından 

m ükemme l bir kuvvet 

il ac ı ol ar ak tavsiye 

edilmektedir . 

Müzeleri Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonu Riyasetinden: 

Keşif 
bedeli 

L. Kr. 

Muvakkat E ksiltmenin nerede 
tem.inat hangi gün ve saatte 
miktarı yapılacağı 

L. Kr. 

~~~~~a:::ıw;v ~~~~~ -.~. 

GÜZJ!D. SANATLAR ADf'ADEr~1üsi T ALEBf;. 
~A YiT VE KABULÜ~ ~ AŞLADI lll. 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden : tı~ 
1 - Akademi şubeleri için talebe kayıt ve kabulüne 16 Eylul 1940 ta~ı 

hinde başlanmıştır. Eylul sonunda kayıtlar kapanacaktır, 
2 - .. Akader:ll. yüksek mimari şubesine lise olgunluk mezunları, resi~he 

heykel, Turk tezyını sanatları ve tezyıni sanat şubelerine orta mektep mezulll'h. 
lan kabul olunur. '"l 

Yüksek mimarlık şubesine bu sene azami 60 talebe alınacak ve yalnız .Jl. 
müsabaka imtihanı yapılacakttr. ~ 

3 - Şubelere yazılmak ıizere müracaat edenlerin tAbi olduktan kab~ 
müsabakalarının yaptlacağı tarihler akademi dahilinde ilan edilmiştir. ~r· 

4, - Taliplerin müddeti zarfında akademi müdürlüğüne bir istida ile ııı~ 
racaatları, kendilerine idare tarafından verilecek beyannameyi doldurmal~ 
lazmidır. 

İstidaya bağlanması icabeden vesikaiar şunlardır: • 
a" Beyanname I 
b" Nüfus hüviyeti cüzdanmm tasdikli sureti 
c" Sıhhat raporu ve çiçek aşısı şahadetnamesi "resmi 

hnmahdır,,, • ~tı 
d" Resmi tahsil vesikası '.aslı" :l 

' e" Hüsnühal ka~ıdı .'Mekteplerden bu sene mezun olanlardan istenmcz.~(i) 
g" 12 tane ince kağıda basılmış vesikalık fotoğraf "alaminüt olmaınS'llQ 

lıdır.,, 

5 - İstanbul haricinden müracaat edenlerin vesikalarını taahhütlü olarıJb° 
göndermeleri lazrmdır. Bu gibilere vesikal;ırı tamam olduğu takdirde yokla~ll 
tarihleri bir mektupla bildirilir, Talep vukuunda matbu beyannameler postlil' 
~ gönderilir. (885.f)~q} 

Kulekapı Maliye Tahsil Şefliğinden : 
Galatada Arapcami Ziyalı sokak 2 sayılı mahalde inşaat atölyesi sahıöi Af 

daş Bezezyanm şubem.ize kazanç vergisinden olan borcundan dolayı haciz altırı. 
alınan 52 bin muhtelif muzayik çinin"n ilk satışı aleni müzayede ile 6/9/94L 
günü yapılmış ise de talip zubur etmediğinden ikinci satış 26/9/ 940 Perşemb1 
günü saat 10 da meı:kUr mahalde yapılacağından talip olanların yukarda yazıi~ 
gün ve saatte hazır bulunmaları. "8949,, 

Kulekapı Ma~~ye Tal~sil Şe-fl-iğ-in_d_e_n_:-----~ 
.. G~lata~a . Arapcamıı ~a~allesı kal~fat yerinde 8/12 sayılı' mahalde inşa•'ltl.t 

atolyesı sa.hıbı Hasan Basrının şubemıze kazanç vergisinden olan borcundafittı• 
dolayı hacız altına alınan 3000 adet muhtelif muzayik çinin satışı 26/9/ 940 güJ1'.ti:l ~ 
saat 11 de mezkur mahalde yapılacağından tarp olanların yukarda yazılı gü. J1.i 
ve saatte hazır bulunmaları. "8947,, \J 

- -:'."""'-----=---~----:::------

Bronş_ i~.~ ~A TRAN HAKKI EKREM ~ 
~~ S İ R }( E C { 4 Fa.tih birintı sulh hukuk b'kimlıl!inden· l..•· 
W M ünevverle Kaprel ve Malvine ve Mat •• ~~ 

Salkımsoğüt Demirkapı 
I ve ~ir.yın mll;tcreken mutasarrıf <>ldu !d•ıııtıq 

alil Sezer 
Ycdıl ·u_ırde lmrahur mahalles inde fotasAe\fl 
c~<'duındc 75 numaralı hanenin lt•bili r•'cn i 
SLm olmadığından ~iıyuun izaleai baklrmda J ~ 
t~ı dava -Ozerinc halen Paristc buluruın Jırı;nUs 
G:rat Fcrhatya na ıönderilon zaptı dav•~ •eın 
le~li l!i?e. imk:i~ bulunamamış oldufu~d'lnİy 

Karyola fabrikasındaki muddcının taiebıle mumaileyh Jiray ~akkr"'Jnlls 

1 
ıs &lln müddet le illi.nen tebligat icrasına ')l· 

sergiyi ziyaret ediniz. muhakemenin 4- ı0-940 ••al ıo a ralik"'a ~ il.C 

••llll!lllllJl!la!!UBl!Sı&l:l:ciE.ı , rar veriımıı oıdufundan bcrmucıbi ı.ar l:i 

Ayasofya müzesinin 
cam, çerçeve alçı pen
cere ve kurşun tamiratJ 

805 36 60 45 
Fenni Sünnetçi 

Eksiltme 7.10.40 pa.. L 
zartesi rünü saat ı s r_m·ın Fı·dan 

3'~\ilm ve saati m czkU.da mohkemeyc ı:e1.rı1ıli ttı 
dıği ve tarafından bir vekil ıöndcr!lle.ıillıl'tl 
takdirde davanın ırıyabında bakıl•<•~ telli !,> Q 
makamrna kaim olmak Uzere iUn Jlunur. b:\~ 

d e yiikselı: m ektep-
ler mtıhasebeciliiin- ı >İKKAT: Yaptı-
de yapılacaktır. an sahibi hayra 

Ayasofya mllzesine bermucibi keşif yaptınlacak olan tamirat işleri J1l- Ierilrnek ilzere fa-
karda yazılı gün ve saatte açık eksiltmeye konmuııtur. Olbabtaki keşif ve oart- dr kağıdile gelen 
nameyi görmek isteyenlerin İstanbul Arkeoloji müzeleri umum müdürlüğüne ·ünnet çocukları-
tamir yerler :ni mahallen görmek arzusunda bulunanların Ayasofya müzes· ı nın adedi bine çı-
baş memurluğ~na, talip olanların da _müt~ahhitli~ ~e\ ~.caret odası vesikalaril e karılmıştır: Ev: S1:fadiye istasyonu 
muvakkat temınat makbuzlarını hamılen ıhale gunu yuksek m ektep1er muha. yam. Kabıne: Beşiktaş, Erib apartı-
sebeciliğindeki komisyona müracaatları. (8988) manı. Tel : 44395. 
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sirli blr aşıdır. 
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