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Balkanlarda 
Almanlar ve 
Sovyetler 

Zahiri anla~a manzarasına rağ
tnen mihver devleUerl ile Sovyet
lerin Balkanlardaki nüfuz nunta. 
kalannı tamamen ve sarih bir su
rette ayırmı:ı bulunduklarına huk
llledilemez.. Bulgaristanda, Dobru
ca meselesi münnsebetlle Panisli
~ lehinde nutuklar söylenmesi 
'Ve Bulgnr.l,stan dahilinde rakip pro
tıagandaların hali 1anllyette bu
lunması da bu noktal nazarı teyit 
etmektedir. 

M. Zekeriya SERTEL 

Balkanlarda Sovyet Rusy~ 
ile Almanya arasındakı 

Clı llÜfuz nııntakaları sarahatle ay. 
!'ılrnış mıdır? Yoksa bu iki dev. 

ca ~~'emrivakilerle burada birbir
·1ı- •q-uıın aleyhinde yer kazanmaya 
niıı Çalışınakla mı meşguldürler? 
k- l3u sual bilhassa Sovyet Rus. 

dıt· t~ Besarabya ile . birlikte Bu. 
ovınayı işgal etmesı, ve Roman. 
~ada Alman nüfuzunun teessüsü 
~ne ehemmiyet kesbetmiştir. 

Uhassa Almanyanın Romanya 
hudutıarım garanti etmiş bulun. 
:: bu sualin ehemmiyetini art. 

ak tadır. 
u suale bağlı daha bir sürü 

T !hamlar vardır ki, Balkanlar· 
b vaziyetin aydınlanması için 
ırı~ düğümlerin çözülmesi lazım. 
~: Almanya, Rumen hudutları. 
au kime karşı garanti etmiştir? 

l~~nya, Romanyada nüfuzu al· 
da bulunan bir nazi rejimi 

Urınakla Karadenize inmiş, bi. 
leyh Sovyet nüfuz nıınta. 

hulUl etmiş değil midir? 
aristanı iki devlet ayn ayrı 

.:ı ~aya çalışmakla meşgul 
~· ~eğiı midirler? 
ıh aimanya Rumen hudutlannı 
~ti ettiği ve Romanyada na
rejiıni kurulduğu günlerde idi. 
Oskovadan yeni gelmiş bir A
erfkan muhabiri ile konuşuyor. 
lllt. Ona da bu sualleri sorduk 
e bu hususta bildiklerini öğren

5 ICURU$ 

K aout Bezi ve 
iolik fiyatları 
Tesbit Edildi 

Ellerinde İnşaat Bulunduranlar. Makinesi 

Akşamına Cumartesi Günü Kadar 

Beyanname Vermek Mecburiyetindedirler 
Ankara, 23 (A.A.)-Başvekaletten tebli~ olunmuştur: 10.9.1940 

tarih ve 2/14319 sayıll kararname ile mer'iyet mevkiine konulan 
Koordinasyon Heyetinin 54 sayılı kararı mucibince: 

1 - İkinci maddede cins ve nevileri yazılı inşaat makina ve 
aletlerinin sahibi hükmi ve hakiki her şahıs 28 Eyllll Cumartesi 
akşamına kadar bu makina ve aletlerin bulunduğu vilayet valili. 
ğine bir beyanname verm\:>ğe mecburdur. 

2 - Beyanname ile bildiril. 
mesi mecburi tutulan inşaat ma
kine ve aletleri şunlardır: 

Sondaj makinesi, arteziyen ma 
kinesi. taşkırma makinesi, beton 
karıştırma makinesi, kompressör, 
elektrojen gurubu, ekskavatör. 
vibratör. · 

3 - Beyannamelere aşağıdaki 
hususat derco1unur: 

a. - Makine ve aletin adedi 
cins ve nev'i, evsafı "makine ve 
aletine göre tipi, muharrik kuv. 
vetin cinsi takati. sabit veya mü.. 
teharrik olduğu, kazan hacmi bir 
saatte gördüğü iş miktarıı, yedek 
parçalan, şönil veya tekerlekli 
olduğu ilah .. ., 

b. - Makine •e iletin yeni •078 
kullandmq oldufa. 

c. - Makine •e iletin beyanname
nin verildiii tarihte nerede bulunda. 
fu. oraya ne zaman •e niçin cetiril
d ifi, çalıttırıhp çahştrrılmadığı, çalış. 

tırdıyoraa hangi iıte kullanılmakta ol
duiu, bu itin bir mukaveleye müıte. 
nit balunup bulunmadıit, mukaveleye 

lktısat Vekili Hiisnü Çakır mllıtenit ise ilı:itlerin iaim •e adres
leri. 

--ı 4 - Beyannamelerin tetkikinden 

K• f M t kasıncl"a l ıonra 3780 sayılı MilU Korunma Ka.. ıye ın a nunanan 17 inci maddeaine mllıteni-
den sahiplerin i,terini sekteye afrat. 

Sovyet Manevraları mamak tartiıe cins ve nevileri yukarda 
yazılı makine ve lletlerden kabili isti
fade olanların defer pahası 1mıkabi. 

HARAÇÇI KARDEŞLER 
lma1r Ye Anbrada oldafa rlbl latanbıılda da bllyWı bir 

MOBILYE 
Batıı mafuuı aetılar. Salonlan sednls. 

Adres: Fincancılar, Rıınpata ~kuta Namara 61 
,,.~ - AN~ARA - tRTunnn. 

Londrada Thames nehri boyunca miltemadıyen dolaşan bu mot örHi kıtalar, nehrin mmlafaasına memurdurlar. Motörün 
mitralyözle mücehhezdir ve nebi rde düşman gemi veya tayyarelerinin faaliyetine karşı müdafaa ile muvazzaftır 

De Gaulle Bir 
lngiliz Filosu 
ile Dakar'da 

Fransız Makamları 

Şehrin Teslimi 

--\ Almanların 1 
Günlük Kayıbı: 
776 Tayyare 

istedik. Onun da vazıh bir 
tiJo 1du Y.alın2: 

Moskova, 23 (A,A.) - "D. N. B.,. 
Pravda ıazetesi Kicf hususi mıntaka
ıftnaa ttiln manevr&rar oaılacıitım -
dirmektedir. Harbiye Halk Komiseri 
Mareıal Tlmojenko, Genel Kurmay 
Başkanı General Mer6kov, Harbiye 
Halk. Komiser Muavini Cbtjadenko ve 
Kicf hususi mmtakası kumandanı Ge
neral Chukov manevralarda hazır bu
lunmaktadırlar. 

linde mübayaasma M:illl Müdafaa V~e-;..:.a~MINMICll..,..liı4~Ki~Wıiii'4~.;-...-.., 

lngiltere Üzerinde 

Dün de Birçok 

Hava Harpleri Oldu 
- Sovyeilerle Almanlar bu. 

ut ihtilaflarını halleden bir an. 
imzalamışlardır. l<~akat bu 

la§lna mevcut hudutlarına mı 
1ttii-, yoksa müstakbel hudutla
l da şamil midir? Bunu bilmiyo. 

Bu sualin cevabını bu haf. 
. hadiseler gösterecektir, de
l§tL 

~aksadı şu idi: Eğer iki dev. 
t Balkanlarda nüfuz m.ıntaka. 

...,~ıtclrı~"'ı sarahatle ayırmamışlarsa, 
"llanlann Karadenize inıru:si 

• Oskovanm itirazına uğramak 
• ıiın gelir. Bukovinanın işgaline 

1. i yanın ses çıkarmaması gi-
• Sovyet Rusya da Almanların 

adenize inmesine itiraz et. 
E-\l~h- o halde bu hususta arala. 

11 ...... a. evvelden bir anlaşma bu
.<. ~uğuna hükmetmek J.iı.znn ge. 

• • • . A racıan bir hafta değı1, bir 
Ilı\ ay geçti Romanya mese. 

·orada bir nazi rejimi kur
neticelendi. Fakat Sovyet 

~a Tunadaki nakliyat işinde 
L~dar bulunduğunu bildir. 

e"le iktifa etti, başka bir itiraz 
ll~ll'ladı. Buna rağmen iki dev-
lin evvelce anlaşmış bulunduk

değil, birbirlerini rencide et. 
ekten çekindikleri neticesi çı. 

klı. Sovyetlerle Alınanların 
anlarda anlaşmalarına im
verilmedi. 

l'akat dün ajanslar Moskova. 
,~an bir Sovyet gazetesinin 
<.Kanlara ait bir makalesini 

' Cl!l ettiler. Sovyet gazetesi, BaL 
u larda Alman iktısadi nüfuzu
~dıklan için demo.ıt.ra.si.. b hücum ediyor. Besarabya, 
Z:Uca ve Transilvanya mese. 

ıb'1nI.n sulha.n halledilmesini 
ir "er ve Sovyet devletlerinin 
or ınuvaffakiyeti olarak gösteri

, d Alınanların Balkanlara ik. 
i en hakim olmalarıru kabul 

in Yor, hatta Almanyarun Ro. 
ta~Yayı nüfuzu altına almasını jad1 görüyor. Demek ki şimdiye 

/tı.e ar Tuna ve Balkanlardaki 
~ınS~lelerin hal tarzı Moskova
~ok a görüşüne uygundur ve bu 
~ada Almanya ile Sovyetler 
; n llıda bir görüş farkı yoktur. 

ulgaristan hükumeti de Dob-
t~ nıeselesinin halline yardım 

. erı için hem mihver devlet. 
i;_ e, heın de Moskovaya teşek
'4C etrni · n·· .. ştır. 

HINDIÇINiDE 
Japonlara 

Üsler Veriliyor 

Fransa lıe Japonya 
Anlaşma Yaptılar 
Vichy, 23 (A.A.) - Hariciye 

Nezaretinin tebliği: Asyada yeni 
nizamın tesisine ve Çin mesele. 
}erinin halline yardım etmek üze 
re Fransız Hindiçinisini alaka
d;r eden esas meseleler üzerinde 
müzakerelere, geçen hafta zar_ 
fmda, Japon Hariciye Nazın 
Matsuka ile Fransa Büyük Elçisi 
Arsene Henry arasında samimi 
bir bava içinde devam olunmuş. 
tur. Japon hükumeti, şarkta Fran 
sanın haklarına ve menlaatleri-

(Sonu. Sa: Z Sil: Z) 

5 - Milbanaaına karar •eri1en ma.. 
kine •e lletlerin defer pahası ba ma
kine ve lletlerin bulandup villyet 
valisinin relslifi altında mahallin milli 
müdafaa ve nafıa vekaletleri müme11il_ 
lerile Milli Müdafaa Vekilcti fen ve 

(Sonu. Sa: Z. Sü: 1 l 

Atlantikte Bir 
lngiliz Gemisi 

Torpillendi 

Gemide Bulunan 83 
Çocuk Boğuldu 

Londra, 23 (A.A.) - Kanadaya 
90 çocuk götürmekte olan gemi. 
nin Atlantikte büyük bir fırtına 
esnasında bir Alman denizaltısı 
taralıından torpillenmesi bir infi. 
al dalgasına sebep olmuştur. 90 
çocuktan ancak yedisi kurtanla.. 
bi~ir. Umum zayiat 294 kişi.. 
dir. 

Domtnyonlar mil:ıt~an, hadisenin 
ııahllden eoo mil mesafede vukuuna 
mebni çocuklan kurtarmaya imkAn 
bulunmadığını söylemiştir. Bütün in-

(Sonu. Sa: z. Sfi: 6) 

Hava Tehlikesine Karşı 

Gelecek Ay Umumi 
Tecrübe Yapılacak ı 

r Utun bu zahiri an~ man. 
e .asına rağmen ;nMver devlet. 
}~~ Sovyetleri.ı1 Balkanlardaki 
2.atihı nıınta)falannı tamamen ve 

\lltlft~ir sutc\te ayırmış bu.,.luı::.nıılMIC~ 
<cll'lna lf\..Wöbeclilemez. Çiı 

~ "~ Sa; 2 Sil:..,,, 
Geçenk.i denemede ıu tem izleme ekiplerinin faaliyeti 

(Yazısı ikinci sahifemizdedir) 

lngiUz Filosu, Dakar 

Üzerine Ateş Açtı 
Vichy, 23 (A.A.) - Hariciye 

Nezaretinin tebliği: 
"Sabık General de Gaulle, İn

giliz askerleri nakleden birlngiliz 
filosile Dakar önlerine gelmiş ve 
Fransız makamlarına şehri teslim 
etmelen için bir ültimatom ver • 
miştir. Bu ültimatom reddedil
miştir. Bunun üzerine İngiliz fi. 
losu Dakar üzerine ateş açmış. 
tır .,, 

Dekardan alınan haberlere gö
re, şehre hücum eden İngiliz fi. 
losu, iki zırhlı, dört kruvazör, bir 
miktar torpito ve altı muavin 
kruvazörden mürekkeptir. 

İngiliz gemileri, Dakar umumi 
valisi Boisson ültimatomu red. 
dettiğini bildirir bildirmez, Fran
sız sahillerine saat 14 ü beş da. 
kika geçe ateş açılmıştır. . 

ViCHY'NİN KARARI 
Vichy, 23 (A.A.) - Dakardan 

ilk haberler alınır alınmaz, Ma. 
reşal Petain'in riyasetinde mah
dut bir nazırlar toplantısı yapıl. 
m.ıştır. Bu toplantıya, Laval, Bau. 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 7) 

Askeri Vaziyet 

Alman~ar, ihraç için 
Zayıf Noktalan 

Yokluyorlar 
Günler geçiyor. EyIBlü de dol

durmak üzereyiz. Fakat bili Al
man - İnciliz harbinde esaslı bir 
deii•iklik cörünmüyor. Almanlar 
bir buçuk aydır ayni ıiddetle bom
bardımanlarına devam ediyorlar. 
Yalntt deiişen oey, İngiliz hava 
kuvvetlerinin Fransız sahillerinde. 
ki istili üsleri ismini verdikleri 
noktalan son zamanlarda çok ,id
detle dövmeleridir. Bu tahrip ha
reketi Almanlann istill pllnlarını 
akamete ufratmryoraa bile, tehire 
sebep olmaktadır, Onun için bir 
türlü istill hareketinin hatanla. 
madığmı cöriiyonız. 

Maamafih Almanlar İngiltere tl
zerindeki hava taarruzlarını hafıf
letmi, deiillerdir. Bu mütemadi 
bombardımanların ilk hedefi askeri 

\... 
(Sonu, Sa: 2, Sü: 2) 

J 

Alman Üslerine Ka.,a 

Yeni Akınlar Yapıl 

İngiltere Kralı, Cenubi İngiltc.redeki teftişleri sırasında 

Londra, 23 (A.A.) Reuter: 
man tayyareleri dört büyük filo 
halinde bu sabah Londraya var. 
mak teşebbüsünde bulunmuşlar
dır. Filolar Kent, Essex ve Tha. 
mes halici oltnak üzere muhtelif 
ıstikaını:tten gelmişlerdir. Düş. 
man filolarının hepsi İngiliz avcı 
tayyareleri ve dafi bataryalarının 
ateşi tarafından dağıtılmışlard:r. 
En aşağı 5 Alman tayyaresi du· 
ıürülmüştür. Bunlardan ı:>iri Fol. 
kestone civarındaki yarlar uze
rinde cereyan eden muharebeyi 
müteakrp denize düşmüş ve bat· 
mıştır. ikincisi Douvres sahiline 
bir kaç kilometre mesafede kara. 
ya düşerek parçalanmıştır. O'çün.. 
cüsü ise Southampton istikame
tinde giderken Wight adası ü2e. 
rinden geçeceği sırada topçu ate. 
şile düşürülmüştür. 

"INGIL TERE 
Daima Ayakta 
Kalacaktır .. 

Altıncı George Bir 
Nutuk Söyledi 

Londra, 23 (A.A.) - Reuter: 
İngiltere Kralı Altıncı George, bu 
akşam radyo ile neşredilen bir 
nutuk söylemiştir. Kral demiştir 
ki: 

"Harp başlıyalı, bir seneden 
biraz fazla olmuştur. Britanya 
milletleri, bu harbe, karşıların
daki kuvvetlerin ne kadar muaz. 
zam olduğunu bilerek fakat da. 
valannın doğruluğuna da emin 
olarak gözleri açık girmişlerdir. 
$imdi, bir sene harpten sonra, 
vaziyeti birlikte mülahaza ede
lim: 

"1939 Eyltilündenberi bir çok 
şeyler oldu. Bazı büyük milletler 
çöktü. O zaman ancak derinden 
uğultulannı işitebileceğimiz ka. 
dar uzak olan harp, bugün. bizim 
kendi kapılarımızdadır. İstila or. 
dulan, sahiller1mizden yalnız yir 
mi mil ötede, Manşın karşı yaka. 
smda tahşit edilmiş bulunuyor. 
Düşman hava filolan, gece gün. 
düz şehirlerimize ' hücum ediyor. 
lar. Bizler, mirasım'lz olan bu hür 
riyetleri ve an'aneleri müdafaa 
için, cephe hatlarında bulunuyo. 
ruz. 

.. Biltün kuvvetlerimizi muharebe Q 
rerınde teksif ettiğimiz bu anda, bi
ı:e cesaret verecek bir çok ıeyler var
dır. Mütteflklerimlzln kuvvetlerinin 
cesur kıtalan bizimle beraberdir. Ar
l(amızda, bQHln hürriyeti sevenlerin 
~ü-:nilniyeti bulunuyor. Amerikadaki 
dostlarımız bunu bize bir çok tarzda 
ı;ıöstermlşlerdir. Bu harpteki ıstırap

lann hafifletilmesi için Amerikanın 
verdiği ianeler, bu muhtelif şekil yar. 
dı.'1llarm en hafifi değildir. Daha ya-

(Sonu; Sa: Z, Sü: 1) 

Sidi Barranide 
ltalyan Üsleri 
Tahrip Edildi 
Denizden Yeni Bir 

Hücum Yapıldı 
Kahire, 23 (A.A.) - Reuter: 

İngiliz tebliği: "Dün sabahın ilk 
saatlerinde deniz kuvvetlerimiz 
Sidi Berrani mıntakasındaki düş
man mevzilerine hücum etmişler 
ve iyı neticeler almışlardır . ., 

Dün sabah erken İskenderiye. 
de 25 dakika süren bir hava teh. 
likesi işareti verilmiştir. ttalyan

(Sonu, Sa: 2. Sü: 5) 

Bucün ıündliz 11 düıman tayyaresi 
düııürülmüııtür. On bir avcı tayyarcmi 
kayrptır. Fakat bunlardan ,.ediainin 
pilotları ıai ve salimdir. 

1 Eyhllden 18 Eylflle kadar, Alman
larm 776 tayyare kaybetmelerine ma. 
kabil, lncillz tayyare zayiatı 116 ol• 
muttar. 

lNGILtz SAHİLLERİ 
BOMBALANDI 

Londra,23 (A.A.) - Fransız salıll 

(Sonu. Sa: 2. SU: 3\ 

r __ G_ÜNLER GE ERKEN ) 

"Yaşa!,, - "Kalıroll,, 
YAZAN: REFiK HALiD 

Tarih, nman zaman bu yaygaralarla güm güm öten bir da
vuldur. Okuduk1anmızı ve işittiklerimizi hatırlayalım: Çin, Hint .. 
Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Yunan, Roma devirlerindf'n, yani 
medeniyetin beşiğinden bugünkü dünyanın eşiğine kadar her yer. 
de hir feryat kopmuştur: "Kahrol!,.; bir nara çınlamıştır: "Yaşa!" 
Hiilasa etmek isterseniz tarih dalgalan bir "İsterük!,, ve "İsteme. 
ziik!., med ve cezirine tabidir. Fakat bir kısmının vHamasını dile. 
diği öbür kısım için ölmesi beklenen olduğu için tarlh denilen arap 
ııaçı bu sayısız ve sonsuz ihtilaflardan örülmüştür. 

Dikkat edilecek nokta: Nerede ''Yaşa!,, ve "Kahrol!,. a\•azesl 
işitiliyorsa orada vaziyet bozuk demf'ktir. Dahili veya harici siya. 
set ml'kanizmasının bir kaç dişi kınldı, işler sarpasardı mı duyaca .. 
ğ'ınız aksama sesi bu feryatlardır. O seslerin ikide bir, camlan sar. 
sıp kubbeleri inlettiRi yerde ise rahat ve buzul' hiç kalmamıştu. 
Ancak uzun seneler ''Yaşa!,,, "Kahrol!,, akislerile uğuldamayaa 
ülkeleri normal kıvamını bulmuş, süktin ve refaha et'mlş addedebL 
liriz. "Kahrol!" sesi korkunçtUl'. fakat ekseriya bos bir ümit naf. 
mesidir; "Yaşa!,. nidası sevinçlidir, fakat çoğu defa hiçe t"ıkaeak 
olan ümidin az günde ağlayacağınız yersiz bir kahkahasıdır. 

Öyle sanıyorum ki dünyayı saran şu harp ve haraplık hendme. 
sinde bu iki narayı sokakluuula ltftmeyen memleket, ltekllerd• 
mesuttur. Biz, hamdolsun, işte o memleketiz. 



TAN IC-t.HO 

Si 1 aput Bezi ve ip ik !soNON MESELE 

iyatı T esbit Fdildi 1e::: ~':'~aılıılfaA-
(Bap 1 incide) 

miidlirlültiııiiD miitdl&aammdan 
Wr lsıomiQODCa tüclr ola-

BEZİ VE lPLtK 

,_ ............ mı ...... •z'-
111G1terbıla taJelıl bal'lclacleld 1ılr allıtar. llnl .......... _ .. , .............. 
lula tablt ••• "er 

1 - •alırlblar, ..... - ......... -
....... lındJ .. ..u--. ,....,,..... ..... 

FİYATLABI Ratlar &ılaDbıde tatlıllı .-...ı.d •tlt llato 

..... 
Au-
bala. 
''orta 
"bu. 

E Umln altmda sana.. 
'bir im s-aia var. 

..... Hnd bende malafa 
na ha, kim blllr ~CI 
mah,, yanab!!tı ~a yem 

Ge eceK Ay s::yük Bir Havadan 
Korunma Denemesi Yapılacak 
1 v kl.k y ... 'I Deneme Zamanı Bildlrilmiyecek 

"eme ı ag 

Atlnacla Bir 1 kan 
AclU Konferansa 

Toplanacak 
Ankara, 21 (TAN Muhablrfnden)

ÖOUmUzdekl a7 içinde bütün Balkan 
devletlerlnlıı iftiraklle Atlnade Bal• 
kan adli konferansı toplanacaktır. 
Bir halta silrecek olan bu konferansa 
hüldhnetlmlz adına Parti Meclla Gnı· 
pu re.la vekili Trabzon mebusu Ha• 
.. n Sakanın bafkanlıjında Ankara ve 
lstı-nbul hukuk fakülteleri profesör• 
lerlnden mürekkep blr heyet işUrak 

U (A.A.) - lktmat Vekl.. 1anm malıam 1ı1r s...ıade n Aa1ıara '"" 
tebJif edilmiftlr: Endflıtti:reJ lataDbllWa pJıu -taJanln Mriıı.. Mf" 

mali79t "' toptan Ahi fi· I fttlDeP9 -"""'1vlar. 
DllfUr. Ve ÜS nllfusa ka 7d.a 

yay.. .. dütfilm•mlt olaa ha iman 
rma, doka ay hamallık etm 
den, yorucu sevklerden mahram 

Fiyatları Bu Denemede Muhtelif Ekiplere Mensup 

Tesbil Edildi 17,200 Kiti Vazife Alarak Çalışacaklar teabit kontrolü hakJanda • - ...... a1v, ........ lan ........ 1ılr 
" abı lıtlron ...,. ........ actılılan tüdinla luılnuHlım, lnelenmeden, ~ bnanaa l had madde. ıı. Hro ,,.,. .. 1uuıa ntrt &atlan da 

..-cUli ullbi7ete iatinadaı faktlra- uual •tıt ftatllanm ......... 

..... 
buk pkme7f sise almadan ana o 

late7• hail vakti yerinde ha 
1ar ~, bpnlmu bir ke 

MO tarihinden itibar• mer'i ol- ...._ 
kapat besleri topta11 lsamf 

fl7atlan fabrika teılimi •tıflar 
~ telı:ilde talıit edllmiı. 

,,... 

ı.llk &danı A - ..._ ft ·
.,...._. '8hUlade ••-• faktlralana 

lıllesl'89hlı Wr ..... •uuak ~ ....... , 
Yecw iradi Kmü 
ar. ar. s.... 
ıı• ••• • •• 
... ... 111 

''' 101 ili 
''' ııo ııo 
••• 111 iti 
Hl HO 141 
Hl 141 tft 

•ıt .,. '°' 
111 10• , •• 
... ,.. ffl 

... "' lıt 
MaM ft • .,... buicbıdakl falıri-

.... ....... .-Uta ..... ,.... 
..... ftatıu -taka farla oJa. 

·-.ı1-.. mlktarlu ua" .. u.ıııurı 
Jl:anq 

~ .. .... .,. .. 
..... 41 
..... 21 
........ il ...,. .................. .. ..........._ ............. ... 
l9lllılerla ..... ....... ..... ...... -~. 

mı.- lıed llatlarn 
-.a.... .................. tl» 
....._falılibı.rw«tfmM__ .__ .... ..._...,._ ...... 
..................... 1 ., •• , 

Beher S ... ıımat• 
...wı = ..... illa ........... ... 
yqa taaırU eclilc· 

•• 
...... ... ..... ..... 

• • 15 • .... 

calı fut .. 
" H ., ., 
H 

....aar, ,......_ lııdmı4ale ,.lldlı 
.. -ııaıı. ••••• ,.aıan .... .............................. ~ 

tarafmdaa ............ edlJ.. 
...... -tallıar olar. • 
- .. klblar '-POlumıla .... ...... 
........................... ..ı. 
....... tk..-etDa ....... .. •• .ın. _. ~ .. ~ ..... 

leplr., 

• ... Balkanlarda Alman ~alıih1a1a h&ttbı bakaklle 
culı 

e ka-Ve Sovyetl... rakbsma denedecell ha 
mm, ilk tallbinba tbuiad 

ld ) lacaktır. 
<Batı 1 ine e Murafa, ktllfete katlanılaclk 

Bulgaristanda Dobnıca meselesl deilldlr. Glatla birinde, ke 
münasebetile panislavlzm lehJn. .ıa. bqtln Ahlp pkaeak 

dL 
olan.. 
har. de nutuklar söylendiğini, Bulga. lantan bir hesap 10raeak 70 

ristan dahilfnde rakip propagan- Ve ala 7apada bir s-ak, 
dalarm faaliyette bulunduawıu muşacık altı kilo hamur .. ,, 
görüyoruz. telde ıokulma7a mU.taittJr. 

J'1I-
1, her 
Cins 

Onun için biz hAli Sovyetlerle bir köpekkadu ıtls YUlfed 
Almanlarm Balkanlardaki nüfuz rilr. Bir Van Wlıdnden 
mmtakalannJ arih bir Wfttte ktUfetll Hifhlir. Beniz tün 
ayırarak hudutlarım çizmlt bu. ria etmemlı •aJ)'alan, an 

d~ . 
alan 

lunduklarma inanmıyoruz. da, tlnMUdea kolayldda hadım • 
Askert Vaziyet 

(Bap 1 iaelcleJ 
lalerl, Dmanlın, ukert fabribla. 
n, nakil 7Qllanm tahrip etmektl. 

!ldacl IMclef ban flattiDlQIDI 
temin etmekti. 

Oclncl btldef 11a1b tetblt mak
l&dmı takip edl,.ordu. 

Simdi bombarclmıaaJarela takip 
edilen dördüncfl hedef, dflemauı 
n71f noktaımı baJap banda bir 
cep açmaktır. Yani Framada kara 
blrMade tatbik edip anrıaffak .... 
duklart taktiii, timdi lnciltere7e 
kartı bava harbinde tatbike calq. 
maktadırlar. Jl'ramada lıfeuM Deb
rinde açtzklan cep, Frarısa orcla-
111Dan mukaTemet cepheeini br. 
iDii. " saferin ilk analatan harada 
elde edilmfıtir. 

8imcl Alman tanarelerlnlo İD
siltere tberinde takip ettikleri talr.. 
tikte badar. HersUD" ber sece 
1ncilterealıı mahtelif 1'ftlerincle 
ban taamulan nparak sQlf bir 
nokta aramaktadırlar. Ba aJ'lf 
DOktQı balar balmu bfltfbl taar
ru bnet" bbili,-etlerlal bıl 
DOkta)'a teblf edecek ft banda 
bir cep Tflcude setirml79 calıta
caldardr. t.till hareketi, ancak 
ba cep temin edlldlkten ecım., bq
lı7abillr. 

Bqtlae bc1ar Almaalar bll-. 
J1f aokta:vı btdarne""ltardırı Çüa
ldl lnciJisler Framadaki tecrllbe. 
de den alarak oaa sGre her ta. 
rafta miidaf• bnetlerinl tabi
,. etmitlsdlr. Ba aebeple ba IOll 
tetebbflda de mtlabet oetlce ...._ 
cetl tGpbelldlr. 

R A.D Y O 
BUGVNKU PROGRAM 

'·'°...._ 
'·" .... (Pi.) 
ı.oo~ 
1.llY-'ı ..... 
UO lrldı (PL) 

ıı.ao~ ... 
u.ss tarlalar (PL) 

ı ı.•• ...... 
U,OS lıltı&llı (PL) 
U,20 U..rtlrler 

..... ~ 
ıt.to .... 
ıt,U lu 
ıt,41 ....... ......... 
ao,u s..a.-a 
20,SO Su 
11,10 a.ct,o ........ 
aı.41 Orunn 

dlL ...... lanaverlne, o, hayatın ebedi 
llzidlr. Artık, ....... tokatı 
tıium uman; atmadan lok 
Dl deiD, ldlttlkte kaydı, .... 

muı-. ..... 
hL k bal1IDllllJU canını bile ala 

llnbüs. e. ldharla, flnatı 
Çll'IDQ'lll. Ona alm, esJdd 
laymed utan laparta leffad 
Slbl .... bllama .. tlateUls 
te, 8mr11Dtls .Wakp, bldınm. 
dan talim im lmaa yawan 
kartannama prmlle, ham 
puvn, ._...yetpenw, m 
wtpel"tW pPnla. Bittin it 

ka-
ıllk~ 

8Iİ 

lyet. 
llrilY-
..ı... 

uma 
tine. 

n yaparkea, sinhar, yavnu 
ebe vereeek olan anayı diş 
rek azap ~ekeyim demeyin . Ç8n-
kfi o ana, çoc:uklannm sa )'ISml 

pml J'•l'llll dtisineye çıkarıp ta 
pml bir madalya almayı 
edemi7ecek kadar budaladır 

akıl 
! 

Müteferrik : 

N TÜRK • RUME 
nem et Mizaker esi 

TOrk - Rumen ticaret mOzabre
Jai ima bJr tevakkuf dnreml 
mektedlr. Dit ~ 1llDtVD m 
..... .Jlslda •Clsü~ 
aafh4ta İaaJckında J$nıat .aı.ek 
Ankar97a aitmil. Rumen he,,eU 
BQkreften 7en1 talimat lstenılt 
MOsaJcereler emuuıda bir BıtllAf 

pçlr-
QdGrll ,... 
AıılCe 

de 
tir. 

çık-
adf dellldtr. Mfltakereler. bu batta 
tam bir ltlllf netlcednde bitecektir 
1Dlil$z tlearet bJrllll ile Ankarada 
pılan mOzakereler de devam etm 

• p.. 
ekte. 

dU. tn1111zt .. ı. ... itibarile 
ma hull olmuıtur. Bu ;,apl)M. 
kereler t.eferOata aittir. 

anlq-
mOla-

-
ba,. 

RAMAZAN BAZIRLDtLAIU 
Ramuan 871 lebı Zvkaf Jd&rell 
sırJıklara haı'•mıftar. Bqazıt 
pdJrvuı avluwıda ber nne o 

camJ1 
klutu 

11!>1 bu MM de bir 111'11 açılaca 
Fakat bu aene ba ISllnln panaJ"U' 
ba'lni almuma isin '99l'llm17 

kür. ... 
> alnız tesblh, ıtri79t, mlavak &lb i rq-
lerle 7erll mamaıltı ve tnunaa tımız-

eouı dan zarif ..,.ı.r n ~t 
1attınıacaldır. Mabl'alar Je1n de 
E'!rhklar 7apılnııf, Bava kurum 

ha-
u, la-
eplai 

-

~ lltlrabbe Komla1ona. 
cHID pela maddelerinin kir aiabet
lerini t&7hr etmiftlr. Tralıson ,... 
lmm kir aiabetl '8sde OD betten 
)"lrml:re c*anbmttır. Ba ınretle 
Trabsoa J'8iı toptan 110 kanata 
1atdacaktrr. Urfa J'8fmm toptan 
ldlOR IS5, J'8rl toııtanaela 140 pe. 
nkeadecid• 150 bnaea •tllmanna 
lranr ..,eriJmlltlr. 

DIQEB MADDBl.JmDB 
Bnelce, pirlac. ft cHter ablre 

maddelerinin •tlflarmda J'bde on 
kir Diabetl ta7ba edllmitti. Ba kir 
niıbetl 7Usdt OD Mte cdranlnultır. 
Zflc:caci7e fi,.tıarmm da tetkildııe 
dnam eclilmekteclr. Ba ba1111ta 
Cam n life Pabrilra~ mtltall
.. IOnllmattar. 

KAHVE -nv-m .. n 
Pl7UAc1a 7lae ...... tmdatmdan 

t1k1:ret edilmektedir. Ticaret 111-
dlrlllll lfmcli,e kadar lrabYe •t.. 
IDl)'8ll)ara bbYe •erUmeditinl. ti
kl:retlerln be ldmnler tanhndan 
c*arddıtım iddia etmektedir. Tlca 
ret llldflrlflltl lrahYe tnslatım 
kolaJtlqtırmak lcln. Bakbnar Ce. 
mbetlae ele 110 cuaı lıalwe ··-

\mittir. .,/ 

Pfliste: 

Og Çingene 
Polise Saldırdı 

Dla 8alakalede iki le Çincene po. 
llee bücum etmitlerdir, IU.diee tö1le 
olmqtar: 

Zabıta asan amandalıberl aranmak 
ta olan Hasan Te Nari ianinde iki 
Çinceneyi Swakaledeki nlerinde 79-
blaauttır. Banlar karakola sötiiıii. 
ürken bir Jaııın Çiııceneler poliıin 

herine hücum etmitlerdir. Zabıta 
bunlardan Huaa " Mahmut isminde 
Ud erkekle Aneyi nbl•IDJf, 
bunlar da adli7e7e tndi edllmiıler
dir. 

1 

KaTp nnulllda ninde nblanan 
Çineenelerden Narl kaçuuttır. Aran
maktadD'. 

OTOMOBtlA ÇALMISLAR - ts
...U isminde bir adanu11 lahip olcluia 
asu 11.......ıı ot~~ enelld san 
'l"abiai mJdaidndai ctlP8Ciindüz ça
lmmı1t " din Mevlevibaneırapm ci. 
Tannda tamamen eo)'llhnuı bir halde 
llıılaD11111ttur. Zabıta otomobili calaD
lan aramaktadD'. 

KUNDAK SOKMUSLAR - Uıldl
d "rda Debatıar maballalnde Mlhrl• 
banın oturcluta 6 numaralı evde ,.ıı. 
cm cıJmut ve .,, et7Uile beraber 1&D-
11U1tır. Yanamm ctıpndan kaplama_ 
lara baclak eolnılrnak ıvetlle çıka.. 
nlchtı anlatılmıttD'. Tahkikat npıl-
maktadır. _____ _ 

Vekiller Heyett 

7 
Ankara, Z3 (A. A.) - Vekiller He

eU, bugün 1aat 11 ela BatveWette 
Bqvekil Dr. Refik Sa7dam"ın riya
eefınde tıop]anm11tır • 

Sıhhiye Vekili Sehrimizde ..aı ,.,........ lsdaUI ~ 
tDıl Mth -1eht ftFa 8'11ıtaut 

.... ...._ lıdlM!a --.neti lılr -
................ lıaklıl...-

• 11,tl Pn.-
11,0S Cubuıd 1 

22,SO Haberlar 
21,41 Orlınt.ra 
11.00 euıı .... 
31,25 ICQamı 

zıla7 Ye dlier mOeaeaelerin tal 
Ozarine bu sene mab)'8larda elektrik 
le vecizeler J"Ullmuı kararlqtırıl - k 

8dıbi79 Vekili Doktor Hu161i Ala. 
tat. Velrllete bfib mUeta ... lerde tet• 

lider J'8PIDÜ Bsere lelırim\ze seL 
mittir. 

Kra•. 

1&11mııza IGz ıezdlrinek, ber ta. 
.... ~ ki imtihan .._ 

Brltanp Ccımm~ WeUh'lnbl 
llbrl. euauıda müttehit.. bir p
olarak kurulmut oldutuau 18bat 

• Bir ıebrl teskll eden omm 
detu. fakat o aırlann Jelnde 
!manlardır. Loodraıwı IU!'la-

lıılrblrl ardına darbels lndiıile
l'abt, Londralı, azlmkAr ve per
olarak kalmaktadır._ 

da olduju llb1, lnıDterede 
,ll1ze1 ve tarfht b7mette 

bile bile hOcum olunablllr. 
• allftl n daha as azla otmı-

evler tahrip ohmablUr. 
bClttln dQn:pa 6nilnda hürri7e. 
bolQ ve kaJeai n b1zim keDdl
azlz ocaiımız olarak a7akta 

daimi bir İqiltere mevcut 

DUJtır. 

Almanlann Kaya 
(Başı ı incide) (Bap 1 inde) 

ne, ezcOmle Hindiçinin milikl ta. lerlne ~ olan ana 111e11sDU 
mamiyetine, Hindiçlnt birllAinb> Alman toplan cllin iki defa fnsiltere-
bütü kı 1 Din Mant aablllni bom'budmwt et-

nmm an üzerinde Fransa. mitlerdir. Sut 10 ela J>otrnee b6lse. 
nm hükümranlık haklanna hür • .m. ild obtl9 dlınılltttlr. 
met niyetinde bulunduğu hak. INGtı.ız ırEBLIQI 
kında Fransız hiik6metine temi- Lonclra, 23 (A.A.) _ Ha.,. Kaan. 
nat vermilffr. 
Framız hWdbn.U de J'apon htııca. ti bildiri7or: :22 - 2J secai -

metine, Japon imparatorluk ordu .,. 1mda düımanm faaliyeti, nCSbetl ... o. 
bahriyesi için, hareketlerine devam !arak münferit tanareler tanfmdaa 
etmeleri zımnında, Hiııdiçlnlde huau- npılan ldlc:amlardan ibaret blımttır. 
.ı kolaylıklar verme,.e muvala1tat 87_ Ba hBcamlenn baıbca hedefi )'elliden 
lemiştir. Loodr& olmattar. Ba auntabela bom. 

KISA HABERLER 

ALMANYADA: 
e Berllıı. il (4.A.) - Baricin lrann 

•eoı :Rilılıfttl'o» ao..ıtaa 1'11 ...... Bırlina 
H-lttlr. Y• ~ """'- •atwlı 
..... ıllıtıaJ ....,.. .......... lhaiJtlr. 
YUNANİSTANDA: 

• .... 21 (A..\.) - .... --.uil ,__ ..._ ,....... lılr ..,.. .. 
lnw -*'-' twl.a ...... mlatatan Nlco
loudil. 6ıara 'l'lrlıln. Alma_.. a.ı.ar1ııtaa 
ft yqoaıa.,._ ltdralı ~ llır'-'t .. 
lletak1U'• Y-ııılatau ;raptıfr lıitmetler
._ lıalıledarelı "lıble .. flariD lduelbıda ... 
................. u .............. ,. 
ıw. Askeri mahl7ette kola)'bklann te- balar malıtellf aolralara dtitetek •· 

ferrllatım hal için Hanoy'da l"raruıız leri, " baı NDaJi mil-1erinl be. 80MANY ADA: 
ve Japon ukert makamları aruında aara alrataultır. Bir ka5 kiti ölmBt 

bir - kiti de nraiaıumtm. lnsiltecerquı eden ıörüımeler 22 Eylıllde renin Cenaba Sarldainde Wn ban ,._ 
pyanı memnuniyet bir anlqma:pa var birlere de bomalar atılmqtır. Bir ta.. 

IDJlbr. lam evlerde ba•rat 'f11kaa selmit •e 
ANLAŞMADAN SONRA bir b~ kiti llmllf " "'*1ammttır. 

Tokyo, 21 (A. A.) - Fransızlarla Memlekedo diler buı ooktalarma da 
)'apılan kaı'1 anlaşma üzerine Japon bir takım bombalar dlfnıltttr. Ufek 
deniz ve icara kuvveUeri, Hlndlçlnt- tefek baearata n pek as teleflta .._ 
7e dotru ilerlemeye başlamıfbr. An- bebi1et vermittfr.., 
Jaşmanın llAnından evvel bir sui te- iSTiLA USLDININ TAllllJBI 
tehhtım neticesi o1aı'aJı: J'ransızlarla 
laponlar aruınela bir çarpıpna olmUI, Londra, 23 (A. A.) - 22 • il ...,._ 

sinde t~ bombardıman tanare
.fakat çaJJ>ıpnaıun kola)'hlda 6nQ a. lerl l"rama ve Belçikanm irıa1 altın• 
lıDnuftır. da bulunan bir çok illlerlni bombar· 

M'VTAREKE ETRAFINDA d•man ettikleri IJbl netat Abnan79da 
Cenevre, 21 (A. A.) - "D.N.B,, vt- da mWrlm bir beclefe btıcum etmiıler

~·den haber verilldllfne söre. hUka- dlr. 
met, barbi7e nazırı General Hunbl• Laondra. 13 (A. A.) - Bava ne
eer'e, mütareke prtlannm temini i- zaretinin istlbbarat aervlsi blldlrlycr. 
çin lcabeden bütün 41eri tavsb'e et- Evvelki ıece tanarelerlmi& Boulope 
mnl için emir vermiftir. Bu maksaUa etrafında tahrip 1f1ne muntazaman 
'leneral Huntzlıer'ln emri altuıela ha- devam eımt,ıerdlr. Rıhtımda bir pet.. 

• ........ il (&.A.) - .......... 
mi lıltla ._ .... .....,.,.... .... 
.. ltaJFanca llaulamua -..clıllrl ıadriaata 
ldıııllae lıuar -"*' 
tNGlLTBREDE: 

• Loııctn. 21 (A.A.J - Jlallrtre Rna· 
nd UU da ..._ W1r1Jea IOIO toDlak 
l>WD4ae -lıotam lılr Almall -.m.altıaı• 
... atılan --.ıu. lalııedl• lletbfraı bilılir
..ııt..ır. 

• l.oıııln. il (A.A.) - Dalıl1I ..... 
"' Nuaretl. ..,._,. lltlca eclft lıaDtıa lıa· 
.. hlnmlan _...... .,,.,.~U..larbıl ... 
..ıa lltmelı lela :ratalı tnaiatl ,.-.m-. Rl
ktmetla ...... .-.w.. lılr ..u,.. "talıhlı ........ -- ... _..tadır. 

Jl:ıılalı -- _,.... ıtmelı .. ..... _... ............... ., ...... ._ 
•ece- ...,.,..._ lalQOlllar ılatıtı1muı.e 
dır. lıtnıalılarda llUa* .. da tamia idil
..., IMll·-·lıtada', 

ABABİSTANDA: 
ımd bir bilro tetld1 edllmltUr. rol 7anıını vuku& PtirUmll. havuz-

... ~ _ _._ aa ııa-'-- larda mot6rJQ mavnalar ... ı...1-·- - • ı.o.c1ra, 11 <A.A.> - ._. ra4rM9 K- ......... ,,___.... .. ,. IQ1İİll k9Tfttler1Je mr'Clla lııınatlert arqmda 
ortaemda baber •trllm6• iııtlkbaJ daha fena olaalıttr. Botu " fasılalarla kuvvetli lnfillkler qltll- balı 1ı1r CUP&PDaclaa .....-.tt..ır. HaJIN. 

torPlUeaen npardald CoC1ddan. malmam, kıl sdYor. ll'abt cenr ola- ~. Dunkerque'de bir çok b07Qk 1ı1 lıldhe pctar: 
111rı"-ıdan dola.Jı clQdılklan kede- hm. Kıttaa aoma..,..,,. pllr. B... 7ansın1ar pkatılmıfbr. o.tend limanı 111111u.n --.. Mr ..ws ~ 

llıdar derindeD pa7l••biJt1na dül ~ eoara da 1anaıı bir antreponun alnlerf7le &J"• ._.. ~ ~ ... ııa. .-... 
iatcrim. lılalwklrak ki diln- _...kkak ki said'9 meafu te1'1•- .iınlanmlfbr. Sabebm ilk wtleriııe ...w.a sltmlttlr • .._ ....,_._. ıı.ıan 

~lcUlele ettiiimb eerrin bll men. den brtaJq selKeklir. Beaim J'&Pb- kadar diltır İqU1& aJo1an hflc:uma ........ Dıl taraf Mr ... -.....a Ot9o 

ebt lııacllr ... delilin1 bala- la slbi. 4Daba n Britaan milletle- devam ...., ve nald1 YU1talan o... ,.,.. ftSbetl aMpdeJerdlr. llhldllar, •· 
rinfn malllp edilm• in4ellae itimat rlne ll'Uf CNP ~ atmıfllr- ..... ııımln -.1er11ı1 anMllna ...,._ 

- ...... ,...,.,... W .. ecSeHm 11 dlr~ ..aı ~ 

Teşrinlevvelde İstanbulda büyilk bir pasif korunma denemesi 
yapılması kararlaştırılmış ve huırhldara başlanmıştır. Geçenler
de yapılan Al8rm düdükleri tecrübesinden matlup netice alınama. 
ması üzerine yeniden 150 büyük Alarm düdüğü alınmış ve şehrin 
muhtelif yerlerine dünden itibaren yerleştirilmiye başlanmıştır. 

imtihanlarda 
Muvaffakıyet 
Yüzde Yirmi 
Lise bitirme hntihanlarında bir 

dersten muvaffak olamayan talebeler 
Maarife müracaat ederek kAğıtlannın 
telrra:- tetkikini, 7eniden Jmtihana tA. 
bi tutulmalanm ve 7Urtlarda mecca
nen yatan talebelerden de meccanlllk 
haklarının kaldırılmamasının temlninl 
il!temlılerdir. Maarif idaresi bu dilek
leri tetkik ettirmektedir • 

Lise bitirme imtihlnlannın umumi 
neUceal Haziran dlıvreelni!e olduğu 
ılbi bu devrede de kimse7' memnun 
etmemiftir. Muvaffakıyet nisbeti yüz
de yirmidir. Vekllet muvaffakıyette
ki yüzde nisbetinin artması için ne 
&lbl tedbirler alınması 1lzım •eldili
ni tetkik ettirmektedir • 
Dilnden itibaren lise devlet olıunluk 
ımUhanlarma ba~lanmııtır. Bltlrme 
hntihanım kazananlar az oJdutu için 
devlet JmUhanlan çok tenha olmuş
tur.Ortaokul devlet lmUhanlan bugün 
sona erecek, neticeler 7aruı talebeye 
blldlrllecektir. 28 Eylıllde bitecek li
se devlet imtihanları neticeleri 1 Bi
rinci teşrin salı günU llAn edilecektir. 

Yer Kapma Yüzünden 
Bir Cinayet İşlendi 

Tahtakalede Hasırcılar caddesinde 
lkf seyyar sab.cı araaında bir kapı 7Q. 
zilnden blr cinayet olmuştur: Araba 
ile kavun satan KaragümrüklQ Ah
medln bulundutu ,.ere, sedl7e ile ka
vmı •utan Kon7alı Mehmet ıelmiş. 
Ahmet, Mehmedin bqka bir tarafa 
ıttmeıunJ istemi§, Mehmet te Ahrnede 
oradan çekilmesini ıı67lemff ve bu 
IUl'etle önce za;yıf bir münakaşa ile 
ta,layan kavga gittikçe bQyümQs ve 
netJcede Ahmet, Mehmedi IUltalı ça
kı ile kalbinin Qzerlnden Qç 7ara a
oarak alır surette :paralamtJtır. Meh
met J'U'alan alır oldulu lcıln derhal 
lSlf'U.· AbJP.t ~JDCUe$bl ~ 
mış ife de biraz sonr18 Tahlakatede 
arkadaşı Şevketin evinde 7akalan
mııta:. Tahkikat 7apılmaktac4r. 

Kadın Memurların 
Yeni Kıyafetleri 

Ankara, 23 (TAN) - Dahiliye Ve.. 
ltlleti merkez teş1ı:l1Atına yapmıı ol
duğu bir ~mimde ücret ve maaşla 
çalışan bilQmum kadm memurların 
bırıdan b6yle vazifeleri baıııaa beyaz 
yakalı ve kollan bilete kadar uzun 
ve 7akası da kapalı olmak şartlyle 
beyaz bir önlükle gelmelerinl bil
dlrmiıtlr • -------
Arpa ve Buğday Mübayaası 

İçin Bir Karar 
Ankara, 23 (TAN) - Mevcut süç. 

lüleleri önlemek için Toprak Ofiıin 
müba)'88 merkezlerinin hepsinde yulaf 
tan maada arpa ve bufdayın da mil
ba:vaasmı temin etmek ilsere Jvasır
lanan kararname V ekilter Heyetince 
tasdik eclilmlıtir. 

Si• Barranicle 
(Bap 1 incide) 

tar liman üzerine kısa bir taar. 
ruz teıebbüsünde bulunmuşlarsa 
da hava elifi toplarının bir kaç 
dakikalık şiddetli, ateşile İtalyan 
tayyareleri defedilmişlerdlr. 

Reuter muhabirine ıöre, dQsmanm 
münakale hatları uzam11 oldutu, Dk 
hatta kuvveW kıtalar bulundurmak 
busuwnda güçlüğe uğramaktadır. t
tal.vanlar, Almanlar gibi küUe küUe 
ilel'ilernek istemek yQzOnden tıııiUa 
mitral7özleri için külle halinde hedef 
teşkil ediyor. 1nılllzler Sidl Berra· 
ni71, uçlan elektrik teline ballı ma-
7iolerle doldurmuşlar, dOpnan bura
J"ll varınca tnllllzler bir dUtme7e bes 
mak 1Uretf7le dOşmana zastat verdlr
mtşlerdlr. Vaka;yı gözQ 11e gören bir 
milşahlde göre, bütün kıtaat havaya 

Bu Jı bltUkten sonra düdükler bir 
de1a tecrübe edileceek, buncian bir 
kııç gün IOJ1l'a da bilyük deneme yapı
lacn ktır . 

Pasif korunma kurslannuı, ıu a
rama, temizleme, enkaz kaldırma, 
;yardımcı polil, 7ardımcı ıtfalJ"e ve 
sıhhi Jmdat kısımlarından mf!'Zlln o.. 
lı.nların sayısı 18 bin k11i7i bulmU1-
tur. Buna dinleme ve haber verme 
ekiplerine ayrılan 1200 kltfyi de lll
ve edersek umum! yekfın 17.200 klfl7t 
bal i olmaktadır. 

Telfinlıevvelde 7apılacak havadan 
korunma denemesinde bütiiD bu ekip 
ter vazif_. alacaklardır. 

Geçen Mnekl denemede oJdulu 11-
bl bu aeferkl denemenin de l(lnQ ve 
saaU &izli tutulmaktadır. Yalnız Oo 
iiln içinde hücumun 1'•pılacalı ev
velce 1lAn edilecek, bu mQddet sarfın
da, btıtiln ekipler aeferber bb; halde 
bu1unac:aklardır. 
mede oldutu llbl 7&1nıa J1N817eD 
yerlere delil fehriıı rat p]e MtDt.. 
!erine lçl alçı dolu torbalar atacak
lardır. Bu torbalar bomba faned.lle
cck ve nere,.e dtıprlerııe ekipler 9-
ra1a faali)'ete seçeceklerdir. 
Yardımcı pollaler ve :,ardımcı ıt

flliye ekipleri bu deneme 18Dumda 
polis vı ıtfaı,.e Qnıtormuı ne vazife 
alacaklardır. Yeni liparif edilen 20 im 
dadı sıhhi otomobW de o zamana ka
df r teslim edilm1f bulunacak ve de. 
neme emuında :,araJanchklan fane
dilftlleri butabanelere neldedecü
lerdlr. 

Otobüsle Kamyon 
Birblrlerfne Gegtller 

Diln akıama doJru Beslktqta Aka
retler caddesinde bir otobOI ve kam
yon çarpıeınan olmUI 2 kadınla bir 
çocuk 'ifade veremiyecek derecede a
lır yaralamıtiardır. Vaka ,öyle ol
mUJtur! 
Şomr AbdOlfettah tarafından ida

re olunan 3018 numaralı Taksim • 
.Y114J& otobQafl ~Uer caddealnd• 
~· l!ofnf· frİl!Tken mukıft'ltı- istika-
metten gelen Basanın idaresindeki 
31143 numaralı ve içi kömilr dolu ~
yonla çarp11nuıtır. Müsademe o kadar 

ddeW olmU1tur lı:1 ber iki araba da 
Adeta birbirlerine ıeçmlılerdlr. Bu 
esnada otobO. 7olculanndan Tabim
de oturan Ayşe ile Be)rojlunda otu
ran vJ 7aşında Atiye ve ollu 4 7a
sında Erdolan muhtelif 7erlerlnden 
teh.likeU surette J"8l'alaDJlllflardır, Ya
ralılar derhal celbedllen sibhl imdat 
otomobili ile ve bayım bir halde Be. 
yo..,lu hastahanesine kaldırılmlflardır. 
Tahkikata baılanm•ıbr. 

Adliyede Yeni Terfiler 
Ankara, 23 (TAN) - AdU7e Ve

kAletl. bulundukları maqlarda Ud se
ne çalışanlardan terfilerine inzıbaU 
veya kazai bir mani bulunma7anlann 
bir liıtesınJ hazırlamQa bqlanuftır • 
Liste önümüzdeki ayın blrln4e netre
dilecek, ondan bir 87 IOnr& &)'lrma 
meclilleri terfie halt kazananlan aJ"U'
maya bqhyacaktır. 

Atlantlkte 
(Bap t lıaelcle1 

gOiz pzetelerl facla7a en ıenlt ,.eri 
vermekte ve bu kaW amlan reva 16-
ren :dhnl7etl ortadan kaldırmak icap 
ettıllnl anlatmaktadır. 

ALMANLARA GÖRB 
Serlin, 23 (A. A.) - Çocukla dolu 

bir fqilla pmisinln bir Alman de
nizaltısı tarafından batınldılı tekzip 
edilmektedir. Bu haber propaıanda 
ınaklad17le İn&lllzler tarafından gıka 
rılnufbr. Makat Amerika elkln O· 
zerinde tesir etmektir. Batan •eminin 
ısmt ve ta)'fanın tmıl de verilmedi. 
il için hadisenin muaanna oktula an
Jqüı7or • .Alman:pa, İqlltenı:ri abloka 
f!deceiinl ll&n ettill için bö)'le bir ha
dise vuku bulsa da Alm~7• biç 
bir meııullyet ıerettllp etmez. 

edeftktlr. 
.Konfer&Dllll nımamesindtı 

memleketleri aruındaki satıt hukuku, 
delliz ticaret kanunu, hukuku husu• 
3iyel düvel ve ecnebi ilAmlann lnfd 
ıuretleriııiıı tevhit edilmeleri atbl 
eaulı hukuki meseleler yardır • 
;vdündnk0'112tavaiyeö 

(Bap l incide) 

De Gaulle Dakar'cla 
doin, Amiral Darlan, General 
Huntziger ve Platon iştirak et
mi§tir. Tecavüze mukabele ka
rarlaştırılıruş ve bu hususta e. 
mirler verilmiıtir. 

Londra, 23 (A. A.) - tnımz lstlb. 
barat nezareti bu akfam aaaiıdaki telı 
IJtj neşretmiştir: 

Son alınan haberler, AlmanJarm 
Oakar'ı kontrollan altına almak lç1JI 
devamb P:sretler aarfettiğlni ı&t.,.. 
mlştlr. J'raıwz harp 1emilerirı1n, Al 
matııann milsaadeli olmalwzın 7•._.,,_..,.. 
muı her halde imkAnsız bulunan ToG 
londan Dakar'a hareketi. dOsQ.nüleD 
tefebbilsiln bqka bir bilrhanım v .... 
mektedlr. 
Halkın ~ bJr 1mmı ~ he. 

.ldhnetlnbı Berline bo7UD etme a17&n1 
&etine muhallf bulunciutundan Ye h 
l'rama lehinde tikrin1 izhar "71-,1-""' 
olriııtundan. General de Gaulle, k 
davuına taraftar olan wısurlara 
dun için hilr Franııa kuvvetleri ne 
Dakar'a ,ıtmey1 kararlqtırmlftır. Ge
neral de Gaalle, bu aabah Da.kar 
çıldaruıa vasıl olm111 ve tarattar·lar:~rltl 
bilt l'raııaa bQratı altında toplamna
,.. davet etmı,tlr. 

Bir mukavemetle karp1qılclılı 
mlmaktadır. Fakat vaziyet henQz teo
ınam17le a7dınlaıunamıstır. Genenl 
de Gaulle"On hilr J'ranaa kuvveU 
tqWz kuvvetleri refakat etmektedir. 
Bu lngllls kuvvetleri, hilt Frana 
vıatJerine tam mllzaherette bUlmııac&:~ 

70!'. 

EVLENME 
lıfaruf Hukukculanmmian Muh 

Ut Mahkemeler TOrld7e Umuml AJ 
ve Devlet Denhr;yollan hukuk m 
virt Avukat Emin A1l Duruso7'Un 
zı Hacer iman Dunuo7 ile Merh 
Huan vuaı Bq otlu tırtıut m-·-r·111 
Jamıdan Fahami Kuzeyman'm aldtl 
Cumartai S(lııQ B'17Qkadada ıı:m-.'91 

Ali Iröakilnde Vali LQtfl Kırdar 
Harp Akademlal Komutam General!N 
An. l'uat ve Protes6r Nusrat'la 
bir ook lilzlde akraba ve dmtı!Jlrllmı:ı..ı 

huzurunda 79pılrnıftır. Yeni ft'llle!f'lliot:J 
saadetler dllerla. 

N 1 ŞAN 
Armat6rlerimlzden LQtfl Y'eDı::encMl.I 

nin km Nesime Yelkenci ile Tra 
naebuau Buan Sakanın ollu Sami S. 
kanın nlfan merulmJ, diln L6tfl Y: 
kenclnin lıfaçkedald 4l"llDde 79Dılnld91C"llll! 
ar. Taraffl7Dt aaadetler temeıml aflııı~ll 
rlz. 

NİŞANLANMA 

Çok Acı Bir Kayqt . 
Doktor Mutafa Ralhl bir baftHl!ll8ıl 

danberl tlremfden tedaTI altmda 
landaia Nimane Hutaballellode ıılllllrllhl 
Tef at etmittlr. Ceaasetl bll Abalı 
at ı 1 ele baltahanedea bldmlarak 
rl lluarlıta defDedilec:ektir. 

Ouetemis, merbuman aileelne 
eamiml teeuUrlerlnl beJD eder. 

uçmuıtur. Tam ilabeUer laı7deden caviis emeli bealemeclitlM c1alr Taka 
lnılllz topçusu dütmana faik oldutu. bulan eski be,.anatına ratmen B. Mu. 
nu llbat etmektedir. Arada llerllyen eollni'afn Mıaın lıtill kararmda oldu.. 
lta))'anlar, tıopralı kani kant bilen tana ılpbe lralma•1ttlr. T.-Stlcle 
1natllz sırbh kıtalannın tahrip edlcl maJıa1 baJamnadılma lamUs " Oll1lll ı R T t H A L 
atefb'le k8J11lqnıaktadırlar. icio lılmn mlelafaa71 latllam eda bir Yakın zamana kadar aon ft2ilHll' 

İ'l'ALYAN TEBLtQI aiJ'8Ht takip ettik. illi IMClla te ba ıL ukerf7eslnl İstanbul kolordusu 
İtal7ada bir 7er, 23 CA. A.) - 1- :ruete mllsaberet etmlftlr. ICablamlo hek.lmDtfnl ;,apmakta iken 

ta13'an umumi kararllbmın 108 nu- ekterl79tl bana bal olmadllı lcla latl. tekailt olan Ualdlp etnfmdan Dok 
maralı teblllf: Blrblrlni mtıteaklp •- fQR lranr •erddr... Mlra)&J" Ali Sam Sile mQptell o 
lman h8Mrlere nazpraıı, UM oumara- BatYeldl Sabri Pata ta Ceftbl ""' tu baatalıktan kurtulamı7arak lftlh.ıilmr'IJbd 
h teblllde bir tanaremlz tarafından mlıtlr: eylemlı, kalabalık ıençlerden fbu,._UU 
torpWenmlt oldutu blldlrtlen dOtman "Kabin.,., bula 1llc b1r auıbada sne ailesi ne doeUarı ve rulmei lh 
kf'.ıvuOrCl derhal batmıfbr. Şimali blsmet etml7ecek " mecbarl olml)'lll ıtnmda bando ve ler taratın 
Afrikada dOtman B1n1U1 tehrlnl fakat memleketi derhal barbla fec:Qll dtınldl puarteal ,unu Karacaahm 
bombardıman ederek bir De hu.ual 1 lclne atacak bir teklifte haJaahnu. ıekl ailesi lrabrlltanına defrl.edlllm.lıt-.ıle. 
evde buant 79pmıfClr. Alman lntl- Jtablne ittifakla te1dlftıdai nddıttd. t- tir. lıfnli kedefd!d• au.me •=~~· ~ 
zam Te muhafaza teclblrlerl •1'911n- tal)'81UD nl,..derl mtl8bet bir teldld8 veraln. 
de lnaanca SQlat olmımqtır. Bardl. bllinlnci,. lradar, llmrm mlataldMl ------------•'Y• klrll J&pilan bir dOlman atuu malradderatma alt ı•mvalr bnflaftla, Ö L t} M 
ne huarat ne de Jmanca ~t hulu- ..._ı arkadatlanms. •blrh w a.1161 
le ıetlrmlftlr. dawanmınm heıldma• o1acalı fillrbl. 

MISIRDA VAZltft dediler .... 
Kahire, 2S (A.A.) - Oanteler b- SaWd,.U 1ı1r nmnl ......,_ te 1ılL 

binedm celdlen dart oaano mlltte. ur psetelerint .. .a.lerl ..,,........: 
reken nsdddan mektuba •e Bapeki- "Mıar ordan lıumbr .... ti seHr
Hn •erclili cnabı netredlJ'Ol'lar. htlfa ee, bll onla. aıemlebtlo m8ılafaa11 tein 

... llruı 0..Jet aaamdH - .. 
Paea o1111 ... llftrl tatetıMnl hat Yola 
....._ ltetM Yolal ftfat etmQtb. c:., ....... lllrtJ 
....... ..ıs ........ - .aıe---.-··ı.ı 
1'e~ M•li_,_ lıaldmlaralı Yüra 
.... ...... lralırlM ...... u.c.kdr. Allala 
matflnt ..... 

eden oaarllr eli~ ldı lnsilisleria ,..n•pncla llarp ecleceJr. ..,. ... ....,_. KMlrlı .... uzMAll 
"Jta17amD. llmra lrarp. blc ltlr te- tlr... a..tldlllı ft 11.pac T.L.f. Td Maılıa 
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Şekilde Verilmeli? ~!:mfE!~~~~~~ ;~~~~~r~· neşri. E~~tŞafJ~:~~ 
_ beş defa harp diyarından mem- * * mız uzun bir mektupta .Azapka-' ren·· R h 1 n . .r .. 'J.. t t . ' . F .k . l . leketimize haberler veren bu İS- Kayıptan Gelen Ses pısmda kabir azabı çeken ;yalnız 

istasyonu 
Gelen Ses 

0; Umez U U • /, rTO J eSOT iV ln eT S ezn lR l lr erl tasyon binası son günlerde bir Valide Saliha sebilinin dejil, da. 

bi tl'azan.· Ömer Rıza Dog"rul ot~~ h:al~inli alhmıştıb.r.k l H ergünkü 'bi dün de Al- ha bir çoklarınm sergüaeıtlerl .. Tıp Fakültesi Fiziyoloji bo. nıdur? ıngl ız er ar ı azanma ann-

dun söylcdigi bir nutukla, anketimize verdiği cevapta diyor da. ebeveynler - eğer istiyorlar. de kuvei maneviyelerinin sağ- betler oldu, yangınlar çıktı, du. hasretmiJ, ananeperve.r, değer~ 
il •ite.renin ycn.lmıcz ruhu na. ki: sa- kendi çocuklarına ferdi ola. lamhğı olduğunu farketmişler. varlar yıkıldı, halk sığınaklara bir zat olduğunu evveldenberı 

CI J 1tıa şahnne bir destan inşat et. - Cinsi terbiye zaruri, hatta rak bu meselelerden bahsedebi. dir. Şimdi radyoyu bu husıısta kaçıştı ve tramvaylarile, otomo- biliriz. Yazdığı mektubun her sa. 
· İtnparatorluğun ana schri olan elzemdir. Yalnız şunu da itiraf lirler; fakat mektepte verileck propaganda yapma~ için kullan. billerile dünyanın en gürültülü tın değil, her kelimesi dahi "ih-

1 '°0 dra tahrip olwınbılır. Fakat etmek mecburiyetindeyim ki, terbiyen~n kollektiI bir şekilde 1 ~~kfa~ırl?r-.?3öylel~le gece g~n- h' 1 . d blli ı Lo d mal ve kader bilmemezlik,. yü. 
t- r.Utı tahribinden ne ,.1kar? Selıir çocuklara bu terbiyenin verilme. .._ ......... ._......... verilmesı daha doğrudur, ve alı. duz, yırmı dort saatın her saatın. ~:s~~.erın en ° an n ra zünden birer birer mah,·olmakta 
a. lrıadan ibaret dcğÜ ki .. Ş"chir, '41 işi haddizatında, çok güç bir nncak net:cenin de çok daha ve- de B B C neşriyatına devam eder. Ortalıkta yalnız imdada koşan bulunan bu nefis eserlere karşa 
e. ~un içinde yaşayan 'Ve ondan vazifedir. Cinsi terbiye, açıl rimli olacnğında şüphe yoktur. Ama tepelerinde ateş yağmuru sıhhiye ve yangın. otomobilleri yanık bir mcrsiyedir. Şu ölüm ve 

ha alasını ynrntmnYn muktedir tabirile iki tnra!lı bir acem kılı- Peki bu terbiyenin kız ve varmış, halk sığınaklara kaçıyor. vardı. İşte bu sırada du·· cman tay. hastalık listesine bakınız: 
an • • - ·ı· ı·h· t J • k-k • kl .. k . muc ... Gene B B C faaliyette. :ır lb ah' p blU • ınsanlara aittir ,.c lngı ız- 1 cına benzer; bu iş sa a ıyet ar o - er e çocu ara muşte~e e~ mt, dir.:ır yarelerlnin bombardımanı altın. "Kaptan r ım aşa se -

b ~r ~u kudrettedir. Ingiltcrenin I mıyan adamlar tarafından ver'l. yoksa ayn ayrı mı verılmesı da. G 
1 

.. r k. t T ler kıy- da çalışan bir itfaiye grupunun nin güzel pannakhklan, aiırhk-
ın .nılnıez ruhu, verdiği itimadı di&ri takdirde çok zararlı olabilir, ha doğru olur? ~ go~e ım_ . ı ngı ız . . başından şöyle bir vaka geçmiş- larına rağmen uçmuş, bot kalan 
ın .nden güne ı..-uvvctlendiriyor ve fakat salahiyettarlar tarafından metlı artıstlerının, muharrırlerı- tir: yerleri simanarme ile örülmüş. 
- ~den güne zafere doğru daha verilirse çocuklar için gayetle - Kız ve erkek <'ocuklar için, nin canını sokağa atacak kadar Fındıklıda Koca Yusuf Paşa çeş. 

1- uı adımlarla yürüyor. Bu sa. faydalı neticeler verir. ayrı ayrı verilmeslıle taraftanm. aptal da değildirler. Onlar yega.. kıl~~~irb~a~=~~::ış~::!:ığıa~: me ve sebilinin oyma taşlan ko. 
- 1 e hiirriyetin vatanı olan In. Demek oluyor ki, gençler için - Cinsi meselelerin, çocuğun, ne çareyi B B C binasını bir o- ı•up sokaklara dökülmüş. Çeşme-

lA~,. h'0 

• { f d ı b' t' J • t · ·ı b' d ı tele "evı'rmekte bulmuslardır sında çalışan yangın amelesi mü- m .. ydanmda Çı'nill Jlasan sebı·IL .......... urrıyet vatanının zn e- ay a I ır ne ıce a ınması ıs e- genem ve reşı ır a amın 1aya. :r ~ • ... 
. e de şahit olacak ve bütiin niyorsa, cinsi terbiyenin gayet tı üzerinde ne gibi tesirleri var- Büyük salondaki iskemleler kal. temadi surette gaipten gelen bir nin üstündeki kurşunlar • sıcak-
~~· hu zaferden hissedar ola. ustalıkla ve zekice verilmesi icap dır'! dırılmış ve buraya 50 ye yakın çocuk sesi duymuşlardır. Nere. tan ol~ak _ erimiş ve havaya ka-

- "lO'. Böyle bir vatana mensup eder. Şu halde bu terbiyenin hiç yer yatağı serilmiştir. Eğer o gün den geldiği kestirilemiyen bu i. rışmq. Hafız Paşa sebili bir tq 
ın .. ı_ b" f • b" l b" . k'ld b l t af d - Cinsi hayatın, gerek içtimai kü nesriyatta vazifesi olan bir nilti bir bebeğin çığlıklannı an- yıgı~ nı halin• gel-•·. Bir aralık - ~r"" ır şere tır ve. oy c ır bır .şe ı .e e e. veyn er ar rn _a.n h t h d k - t d " .. ~ e,._ l k t d ğ d - ı aya sa asın a ve gere se çocu. spiker, yahut can töz, yahut mu. dırmak a ır. "Ogv retmen,, ler Yurdu olan SuL r 4 <= amil olmak c~sız bir kah. verı mesı a ıycn o ru egı.ı.. f d. h - ·· fh :ı-
lllanlıJ{tır. ~ dir. Çünkü bunlar ekserivet iti.. · • ğun er ı ayatınm butun sa a. sahabeci sırasını bltirjp te evine Tam bir günlük gayretten son. tanahmetteld anpir üslftbunda 
h .; Prof. Wınterşteın ] ıar.ı üzer.inde yaptığı tes.irler çok · d ı ı l ih t b' · ··km·· 

dl t?n rniicıkii1 dnldlcalarda hisle. bar~~· ço:~klar~ karşı otorite döneceğı sıra a a arm ar ça arsa ra en n aye ır evm ço uş yapılan baştanaşağı mermer mek 
r .. 1~ bu cıı-kilde ifade ctml'k, ye. sahıbı degıllerdır ve hemen he- biye meselelerine tamam; le va- ı muhimdır. Hat~a bu tesırlcr ~ ka: geceyi rahatla orada geçirebil. duvarlan altında bir konsol bu. tebln köse l?enc:ereslnde incir fL 

'-'n k · • cd 0 i l 1 bancı bulundu'ldarı ve bu tc;bi- dar çoktur kı, bunlan şımdı mektedir. luyorlar. lki amele bunu taşımak danı yetfşmış. Mevsim olduğa 
:: ~ ıı:ıatrnl~~i~~~P olmanın ~~~e: ~~;ı~irp şe~g01anı~:=z~a~: yenin ne şekilde verilmesi kap bur~d~.sa~ak, çok uzun sürer Son zamanlarda bombardıman üzere sırtlarına alirlarken bir- için şimdi belki meyva bile ver. 

1 kıtı,..,1 Diğer taraftan çocuklar da ek- ettiğini bilmedikleri cihetle, ho. ve ım ansız ır. lar o kadar sıklaşmışlardır ki denbire içinden aynı boğuk ço. mlşti;r. Daha bu.na göre aeler 
_~an Çocuklar: , seriyetle ebeveyne karşı bir calar tarafından verilmesi ıcap Bir adamın, ebeveynine, akra. şimdi radyo istasyonu mensup. cuk yaygarası gelmez mi? Çek. var!,, 

in • • • korku beslerler ve yahut ta onla. eder. Hatta, bu işin çocuklara balarına ve alcluumum muhitine lan ilk fırsatta kendilerini oraya meceyi açınca hakikaten içınde ' Pariste (Şan:ıelizeJ caddesi tL 
- ~z ç~klarmdan ~-·~. ka- ra ka.rşı itimatları yoktur. İşte hergün temasta bulunan mek. karşı tavru hareketinin iyi veya atmakta ve sonra saatlerce sıra- kundaklı bir bebek buluyorlar. uri bir şekil almaya başlayınca 
- it ... f'ılcyı K:ınadaya go!uren bu bakımdan vaziyet, ebeveynin tep hocnlan tarafından değil, kötülüğü bu tesirlerle sıkı sıkıya !arını beklemektedirler. Alt kat. Yavruya biç bir şey olınamıştrr. oradaki (Otel MazuJ denilen ta. 
ala~· .. ap1?."l'n_ iht~ torpı~len- çocuklara bu terbiyeyi tek başla- bilhassa yabancı bir doktor ta. bağlıdır, ve bu mesele hatta ço. j taki antrede de hazır yemekler Yalnız ellerile ayaklarile işaret- rlhi bir konalı yıktılar. Hs par. 
. tıı~r~u?Unku . h~~bın ~n tb~•ler rına vermelerine müsait değildir. rafından verilmesi üzerinde ısrar. cuğun karakteri, ahlakı ve zeka- ve ir.ki satan bir bar açılmıştır. ler yapmakta, adeta kendini kur. çasma ayn ayn numaralar koyL 
~ h ıc:ı, en çırkm hadısclerı a. Hülasa, cinsi terbiye kelime. la durmak çok da.ha doğrudur; sı üzerinde de büyük bir tesir ic. Velhasıl İngilizlerin adasını taranlara teşekkür etmektedir. rak başka bir mahalleye naklet. 
_ 'ft~da yer alacaktır. • nin tam manasile pedagojik bir çünkü çocuklarla sıkı bir surette ra eder. dünyanın öbür uçlarına bağlayan Tahminlere göre bombardL tiler ve yeniden kurduktan sonra 
•kı:ksat ''a~ur .bntı~aksa, ço. salahiyet meselesidir, ve bu sa. teması bulunan hocalar her ne- _ Çocuklara bu terbiyenin B B C biitün ihtimalleri ~öze man esnasında düşen bombalann "Muharrirler evi,, yaptılar. Pen. 
l~k rın tn~lıycsı~e musaade et- lfilıiyetln daha çok aileye yaban- kadar bu işe salfıhtyettar olsalar verilmesi niçin mühimdir ve bu a.larak her ş~~e r~ğmen faalıye. şiddctile çocuk fırlamış ve cerelerinde meyva atacı blttllfnl 

_it\ h gercktı. Bugun de ~cr'i 0
- cı kimseler tarafından kullanıl.. bile, onlarla bu sıkı temas yüzün. terbiyenin gaye ve maksadı ne. tıne devam ıçın lazım gelen ha- aynı sebepten çekmece de ken.. görmedim. 1 

t' arp knnunlnn bunu ıc:ap eL k 1- umlu ve daha çok den ekseriyetle yüz göz olacak. dı'r' zırlığı yapmıştır. Burasını adeta dinden kapanmıştır. Geİıe çocu. Bugiin sebilinin pirin,. pa.nnak. ı:. F k t ks t ·rnh h b" masr, ço uz · " • 

tr>rrı a n ıruı. a ' 1 a a~ 1 favdalıdır; çünkü çocuklar üze. lan cihetle verecekleri terbiye- · ..• v , ufak bir ~ehir halıne getirmekte. ğun talil varmış. Zira şimdi bklarlle hırsızlarına pılav zıya. 
eıı t~l 8~ ~e her fırsattan .. gelışi rinde aileye yabancı olanların o- nin çocuklar üzerindeki tesiri da. -Bulug çağı, (puberte) çocuk. dirler. E<Ter günlerle burada mah nezaret altına alınmıştır ve rahat feti temin eden Hekimot1u Ali 
is ~rJ ıstıfade .~erek . goz yıl. torite ve nüfuzları daha kuvvet. ha az olacaktır. l~rd.a ~ynr zamanda _fiziyolojik 1 pus kal~ak icap etse bile bina- etmektedir. Fakat ailesinden hiç Paşaya vaktin hükümdan kız. 
·r. ~ ~tı~. ~11 Ytı7..dcn hır r?~ !'" lidir. Aynı zamanda ebeveynin -Bu terbiyenin çocuklara hır uıkışaf çağıdır; bu ınkl~af ço. nrn altında hususi tertibatı haiz bir eser yoktur. , 'ımş: 

l e. tın ıstıkbal namına bırıcık . . · • cuklarda ruhı· manevı· bı'r çok =-===:ı:=-==--=-=-=--=-==--o:::ı====-=-=-=-=--=------· led rl b ..._ tdi 1 1 t lef olmus ekserısı, hatta % 90 ı, cınsı ter. hangi yaşta verilmesi daha doğ. • - Seni az e m, aşmı aıa. 
e. t h· o an yavru nr c ,,, sıkıntılar tevl:t eder ve çocuk, bu ı---------·-------------------ı serim. Yerine hamal Altyi P.etlrlr 

t!te kralınin hu h&dise ferda. kavrayamadı'" cihetle, bllyUk ~ _ . b • d t a• -- · dam derhal şu c:eva ı vermıı: 
le~ ır çok aileler sönmfü;tiir. İn- tamamile yeni hisleri, arzuları il iL.ii 1 K A y E vezir yapanm! demi,. Vakur L 

r. ·~ ngiltcrcnin ycnilmiyeceği. bir merak ve endişe içine düşer. eı·R KADININ HIKA-YESI - Ona hamal Ali Paşa derler. ır ~h· n etmesi, bu çeşit fnc:ialann lşte çocukları bu ve buna ben. ı Hekimoğlu Ali Paşa demezler! 
e-~ 1

!ngiliz maneviyatını bozmL AG ... IZDAN KAN GELl.NCE zer daha bir çok sıkıntı ve endi- 1: • (ca1>ını gösteriyor. ••• şclerden vikaye etmek ve onların }'azan : Rüveyde Sinanoğlu •
1 

Takvimci 
l'-" d · bu hususta yalnn vanlış malı1mat ........................... .. ~tr ~aki Karar Buhranı : En :ziyade tellşa düşltren allmet bu- verem hastalığı demek olmıyan bir J \ 

1 --= dur. Ağızdan kan gelince hemen akci. ülser, ehemmiyetsiz bir küçük ur, bü- edinmelerine mani olmak içindir Doğru, çok defa insaf su. davran- ri elemanı olmuştum. İ!i ~ara ~anı. 
k • d • Ü ğcr veremi hastahfma hükmedilir. yu"k nefes borularının genişlemiş ol- ki, bu terbiye zaruri ve elzem. dım. Bnnu, hayatımın iniıin. yordum. Saah a~ş~m, Lat~lıden Dı~an-tsır nbincsın en ıst a e. k lb d' B al . yoluna kadar ~dıı geJlıımde, Nıpn. 

nıt den dört nazır. İtalyanın Bu hastalık iyice teşhis edildikten ve ması, göğüste kan toplanması, a ır. u m umatı ~ocuklar çok den hayal~'."11e ~e~ar ~karıya, tepeye lımla (henüz resmi değil) buluıabil-
• sıra knrşı tecavüz siyaseti ta. ilerledikten sonra ağızdıın kan gelirse haıtalığı da afızdan ve nefes yolundan defa. hiç te hakikate uygun olmı çıkıp ta &'Ozlerımı kendıme doğru dık. mek fırsatı da olduiu için cerçelı:ten 

t • o vakit bunun akciğerlerden geldifine kan celmesine sebep olurlar. Bunla. yan, tiksindirici bir şekilde arka- tiğim zaman ka;şımda safha. ~afh~, bahtiyardım. • t lle tığini, bunn knrşı Mısırın hiıkmcdilmiye diyecek bulunmaz. Fa-. nn kimisi pek te ehemmiyet verilecek • · l b ı>rli 1 a'-ıı- luırbc ı'şt'ırnl• ederek ve aaşlarından öifrcnır er ve uygun. m.ace.n. macerıı, ır ~nnzara C r gı_ o. sarrşm, temiz yüzlii. çok genç 
l\.C • kat hastalık dJ.ha teşhis edilmeden a. ıeyler defildir. Bazıları ehemmiyetli c b u T b b dan dol 1 tp f l suz kitn"'lardan a.rastırrrlar. Hu·· - 1 gor yorum. a 11 un ay biri idi. Bir manifatura maiazasmda • c ükctine katlanarak hür. ğızdan g~lirse bunun sebebini arastır- olsalar da gene akciğer veremi demek fJ ~ d ğT t t d '.t Ve ı"stı'kl~lı"nı· mı"'ıdafna eL olm-.z. liısa, e<r~r bu terbiye matluba magrur e '' ım; amma u anç 1 uy. çalışıyordu İyi giyiniyordu; çok ter-.. mak lhımdır. • muyorum. Çünkü yaptıiınt fenalıkla. biyeli idi · 

iri iJ1 lazım gelılijlini bildinliler. Bir kere, ağızdan gelen kan mide- Onun için, aiızdan kan gelince, o- ınm·afık bir şekilde intihap olu- rm. mücri~i benden fazla, beni o hale Ahbapl;tımız alır dır baılamııtı. 
• O~~~a karşı, Mı~ır hükfımetinin den gelebilir. Meseli midesinde ülser nun nereden ııeldi&i anlaşılmadan, he- nnrak verilirse, çocuk bütün ha. getirenlerdir. Önce, tramvaya binerken blr yardım 
b :uYetli bir memuru hükiime- bulunan birinde o mide yarasından men telaşa düşmek doğru olmaz. A. yab boyunca bize minnettar ka- Yumuşak 'kapaklan altmdı lı:üçük edi~; sonra bir hafif sellmlaıma; daha 
i~~lt~Yatlı intizar siyaseti takip çıkan kan midesinde birikir, sonra ka. ğızdan gelen kanın vcreın hastalığma lacaktır. , gözleri ile, ııimdi artık dunyaya esmer sonralan kekelcnmiı bir kaç kelime. 

'dgıf~ı söylüyor. Bu inti7.ann ra bir renk alarak ağzıdan çıkar. Mi- delil olduğuna hükmetmeden önce B t bi mufass l l k bir tül perdenin arkasından bakmakta cik, bir hafta sonra da bir menekşe Le ı, Mısıra karşı ciddi bir ta. de yaraıımm sahibi ciğerlerim ağııma bumu, ~oğazı muayene ett'.rmek, .~ra- mı-ver~O:uJ~~? • a o ara olan Bayan Münire, bir an sustu. Köı- demeti ... Derken zamanla biribirimizi 
~lı ı vtıkuunda harbe girmektir. geliyor, diye telha düşer,_ Vakıi mi. larda bır şey bulunmasa bıle akcıı;er- ı ' künlin dört yanını saran ağaçlann görmeden edemez olduk. Artık her bu. 

ll" de ülseri hastalığı da ehemmiyetsiz Jerde veremden baıka ehemmiyetli - Evet, oldukça_.mufassal ol. yapraklarına takılan bakıımı zorlıya. luşuıumuzda yalnız ve uzun uzun ıev-
hl• "'un mnnnsı, Mısır lıükumc. b' d x..:1d· k ı~ · ı al <l k · il S ır şey eg• ır amma a c ıoer veremı veya ehemmiyetsiz bir hastruık bulıı. ~- ı, ı~, YO sa çocugu? tecessü. rak, karşıda denize, daha ötede Ada. glmizle meşguldük. Fakat lı:onuşamaz-

"' lbi cllunı gibi, Sidi Berrani de delildir. nabileceğini hatırlamak iyi olur ... Bu su kruı derecede tatmın olunmuş tara doi,!ru baktı. Herşey esmer, bula- dık. Hayır. En çok susardık •e sılı: sık 
ddi ~I.ısır mevkilerinin işga1ini Sonra, ağızdan arelen kanm banın.. ihtimallerin hepsi bir tarafa bırakıldık 'olmıyacnk ve gene, o bu tecessü- nık ve manasızdı. Sonra yine, 5imıli içimizi çekerdik. Bı.itün ifadelerimiz 

'hı hır taamız nişanesi telakki dan çıkarak genizden dola~ıp gelmiş tan sonra da verem hastalııtının ipti. sünü bir çok fena yollarla tatmin artık o da yaıılanmq gençlik arkada. santimantıldi. 
- bdtJtıesi , belki bunu hudut iize.. olması da mümkündür. Birinin burnu daımda atızdan gelen kandan bıraz etmeye çalışacaktır. vına döndü. Bizt 0 açılı: sevııi itirafına varabil. 
ika~ \'ulnm mutat ileri geri ha- kanar, kan durdurulur, yahut kendi da memnun olmanın yeri vardır: Çün.. _ Kimbilir, kalbsiz:likten ötürü se. mek için böyle uzun merhalelerden 
l\t sırasında saymasıdır. kendine durur. Bir müddet, bati bir kü tehlikeyi haber vermiı demektir.. - Kız ve erkek çocuklara ay. ni kaç kiıi llnetlemiıtirl ııeçtik. Ah ne lı:adar budala imiıim, o 
lld 1~ b.ükl'unefiııin bu telakki. gün bile sonra ajhzdan siyahrrntırak Aiızdan ııclcn kandan ziyade ehem- ı nı şeki~de ~i'. yoksa ayrı çekilde - Halbuki kalbsiz deiildim de. zam~n 1 Ömerin (adı Ömerdi.) merha-
eİ ISnbct edip ebncdiğini ha. kan çıkar. Gene bir telil3: Burunun miyet verilecek şey, önümüzdeki rü- mı verilmelıdır? - Bilirim. • lelerın arasmı o kad;ar uzatması ve bu 

it' er İsbnt cdcc:cldir. kanam11 olduğu unutulur, o siyahım- tubctli ve kıı mevsiminde, nezlelerin,! - Hemen hemen a"'"ı şekı'l - Hayır~ Dost kalbi, arkadıı kal- ara yollard~ ? ~e~cce aiır yil~ümeıi, 
-;>l tırak bnm akciferlerden celdiği zan.. b ·u · d · .; •• - b ııevcımız: ırın onun t ını d 

t ~Yet hndiscler bu telakkinin ronşı enn evam etmesı, sürüklen. ı de .. Hatta bu bahiste kızlar üze- ı bi değil, kadm kalbi, iıık kalbi. Hiç ~nce, • • · . • c z! . e .• 
' 1>r11 olrnadımnı ishat ederse o ncdilir. mesidir. Ehemmiyetsiz sanılan o . d d h 1 d ul 1 gülme bu ıöziımel Ben kadın kalbimi nn ve ebcdı olmaması ıçın zarurı ıdı. 

il .,,. Ağızdan çıkan lı:an gerçekten nefes hastalıklar devam edince verem has- rın e a a ~~raı:. a ur masına 1 bilerek kapattım. Mes~ttum. . , . .. . 
d 

11 :Mısır da harbe girecek. borulanndan gelmiş olsa bile, yalnııı talığınm baıılam11 olmasma değilıe taraftarım. Çunku kızlar doğuro _ Aldattılar da ondan mı? Nıhayct bır bayram tıtılı gunfi, o. 
... takdirde Mısır, harpten ko. kan gelmesiyle mutlaka verem hasta. bile baıladığı valı:it r"buk ilerliyece- hadisesi gibi bu mevzu ile daha Y·' b' k d •. 

1 
F lı: b' nun oldum. O gilnün üstünden günler 

"•tt" l kt - . . ,,.. . • d l 1 - .unu ır ere eıı . a at ır tı"k k d' . d h d --~-o_a_c:~n~~ı~~~------~l~~~M~~h~~~m~ed~i~le~m~e~z~.~A~k:c;i~h~r~le~r~d~e~i~ın~e~d~e~l~ıl~s~a~y~tl:rr~--------z:ı~y~a:d;e~a:~:k:a~d:a:r~ı~r~a~r~.-----df dak" h t bli-k ıı~ ~ enı~ aa mttm uu-
. e1 asın 

1 ayatımMa .en " .. dv~ 0
- yordum. Bir kaç ay ııonra, hlll dünya_ 

_ 14 _ ·----------------------------------...... zlnti yaptıın nu maz yarayı açı. anasız ve e6 er. ya . t"kb lim 1 !• •• •• •• 11 1 
• •

1 ıı •• •• •• •• •• •• •• •• •ı •• •• ı• •• •• •• ·ı · . b' k 'd' A b lk' d . t ve ıs ı a e açı an pencere sım ' *"~ "Bu" tün kadınlar bana bakı ı sız ır va 1 1 1 mına e 1 e ıı e sıkı k 1 b .. x ·· d b :.....-ırı c - R c E: yor ar. b'" 1 &. • d i . ld iu . . apa ı, aşımı onun ııoal\ın e ı.. L ! c!e kilçtık deliklerle deDk de- ı i dı. Tilbury'de, o çok güzel, o arsız oy e~ nasğız veld e ersız o u ıçın ıakıp yalnız onun lacivert ıözlerine 
ta §le?. Bu dellklcrden damarla- Theodorova'yı bir .Mek~lka paezajı yara a a ır 0 u. bakmakla mesuttum. 
a;.. lı:oıta lı~ril ve stıt gibi başha3 gibi sıcak ve utanmaz, gördQm. Gil- A O sıralar, Ömer, hayatını kazan-
lr~ Püıık1ıraıa • k\iç·k d • te l l k ı bukl l U nlatayım: On yedi yaşımda b]r ~-- yor, u yara an Yazan : 1t 1 d 1 • neş a ev enen ır:mız c erJ e makta çektiii zorlulı:lardan ıık ıılı: 

,llı-...:~ -n damlll!l !lZlyor, ben par- a yanca an eev ren : * ''nm~thyste,. ve "hellotrope,, şuaları idim. "Kadınları Yükseltme bahsedivordu. Henüz yirmi •aımda 
~ h~••.. b ,;... b ..__ ANNIE ViVANTI RÜVEYDE SiNANOGLU t " ,, 
!ti; ta ......,, ka arcı& as-.,.o- saçıyordu: Bu kadar u onmaz renk Cemiyeti,. nin terzihanesinde çalışı- olduiu halde, annesi ile iki kardeşine 

0 ~ Uı tallı oğuştunıyorum. Zehir ._ ____________________________ __. sertliğini Aleme göstermeye ynlnız blr yordum. Az zamanda atölyenin en ile. bakmıya mecbur olduia için, hemen 
t.,,:._or, d;ığılJyor. gibi, k1lçtık ve hızlı atıyor .. Uzuvla. Ah, yüreğimi, kanımı, beynimi yır- prenses kendine yar:.ıştırnbilir. 

YEN! NEŞRİYAT: 
Cephe"" C.pheJ'• - Cllıu Harbinde lbo 

tlyat ubltl olın avukat MOnim Mın(afa, dört 
bu(uk aene devam eden Umumi Hube ait 
mll ahedelerlnl ve hatınlannı bir kllap ha· 
tinde ncırctmiıtlr. 

de bir aile babası zahmeti çelı:iyorda. 

O na acıyordum; onun için hiç bir 
hediyesini kabul etmiyordum. 

Buluıma saatlerimizi, onu her tltrlii 
masraflardan kurtaracak surette •eç. 
mekte idim. 

Arada bir, binde bir,. bana bir de
met çiçek, yahut bir ılıe parfiim ıetir. 
dlği zaman, içim, o fedakirlıiı kartı. 
sında ıevııiııinin o delili karımında 
taşkın bir minnetle dolardL 

Bir alı:ıam beni tramvaya kadar rö
türdü. Kendisi, Sirkecide bir yere ul
rıyacaiını söylemiıti. Bindim, 8n .._ 
hanliktan kendiıine son bir sellm ba
kııı yolladım, Sonra, neden bilmem, 
inip ona dönmek onunla biraz daha 
kalmak arzusu bir alev ıibi içimi bir
den bire sırdı. O sırada, bir yük ara. 
basının arkasında tramvay mecburi 
bir duralı: yaııu. Hemen atladım. Ge
riye doiru yürüdüm. Beı on adan ö
tede Ömeri ıördüm, Yaya kaldırmımnı 
kenarında durmuı. önünden cepnclrte 
olan bir faytonu durduruyordu. Olda. 
ğum yerde kalakaldım. O, arabaya 
bindi, araba geri, köprüye doiru dÖ
nüp hızla uzaklaştı. 

Bir kaç dakika.. Sonra birdenbire 
kalbimi, kadın ve aşık kalbimi, ömere 
kapadım; yılnır: Ömere değil, bütün 
dünya)'a kapadun. 

Tabii Ömer bu kapanışın sebebini 
aııla öğrenemedi. 

,,l ~~eler oluyor? Bu köttı 7!la- nmda hafif bir karıncalanma, kulak- tan yılanlar .. İşte, iste .. Uyuyunuz.. "Az sonra, Viktorya d::ı, bir vesUıl 
... -~ ile her şey sakinleşiyor. lanmda hafif bir ses titremesi var... Uyuyunuz,,. gibi beyaz ve ciddi Vorokllı.kaja'yı 

0lıuı bütan azap geçiyor. Bal- Ve tallı taUı, uykunun bahtiyarlı- gördüm. Siyah saçlannı, alnının tıs-
:telıır, beni nü.tuz edici bir taL ğında kayıyorum XI tünde, yüzünün dar beyzillğl etrafındn 

..................................................... ~, 
SÜMER Sinemasında Bu Akşam 

~~~Oldtırarak damarlarımda akı- S-oo N kapanmış iki koyu kanat gibi ayır-
~ d '" Bozevsky'den Stepan ecra- m•.,tı. Kaclannın U"arı slvrillJ<.ı· altında emir artık karnımı pa- • • 1 , zo!'a: ..., " ~ ı. 

' :tor .. Bcynlmde deliliğin kaba- gözleri lnikU. Seni düşündUm. Ha-'va b"-010 - İmdat! İmdat•. İmdat.' Uyanıyo- "Benim iyi dostum, aziz Stepan, lırladım .. Ama o inik g1Sz kapakları f Cİ]jp n çarpılıyor, ı..u. yor, "Burad&yun; Bana bir gölge uza-
Mevsimin ilk Fevkalide şen ve nq'eli Vodvili 

YVES M1RANDE'nin komedisinden iktibas edilen 
o h, boltidlyor, zail oluyor. Aklunda rum, ve bin ifkenceli öl!lmle ölüyo- mııı ve zayı!lam1.1 görünen yeğenin hatıraları bertaraf ediyordu. 

b itb ~lUk, ha!i.aik var- Yeni, sa- nım. Biltün yılanlar bende uyanmış- doktos Stahl'ın evinde. Mektubun "Yanında, taze ve sertçe, gülden bir 
• • dM l, llkb:İhar gibi, hayran, tek- tır; yakıcı ısır:ışları ile hepsi ateşten- burada ellrne değdi. yapı iskelesi içinde gibi gençliğinde 
tıincİedt.unu duyuyorum. BuluUar dir. Gözleriml binlerle .iğne deliyor, "Sana yazayım, kendimden bahse.. kııpanm~ küçük Mnryam Grey otu- Canımın • • ,,, 

t ~1,. __ - Yürüyorum_ Şc!!atım.. tı- binlerle bıçak kala tasımı yarıyor, ku- deyim, diyorsun. ruvordu. 
""'<lII\~ Hava nfb' Alnımla ~ı laklarımda binlerle çağlayan uıoıulda- "Stepan! Batan bu kndınlann g(l-, <lra d .. ., ,_ ,,.._ ö "Bugün birinci teşrinin on beşi: Okunuyorum_ yor; nihayetsiz bir paroxysme beni zelliği, kanımda prap ve gQnq ilbi 
~ kıvranduvor: Cekllmıl7ecek kadar Yirmi d6rt 78f1DU doldUl'U)'orum. Bu akıyor. 
lrfı~-::"' laadetin ımn bu mudur? ar+.... ,._ ... ,..___17ecek d__,. benim dolum bayramım için acaba k h 
=-~ o ...., ,,~ __ .. ,,. aşan "Benim anaatlmce, 87at mO.kem.. 
e, el.•- - ırıorıın pnnpsı IDlT bir proxysıne_ Daha da m117or .. 1m.. kaderden ne gibi bir hediye alaca- mel bir tesistir. 
tlıa~ ne zaman lsterBeı:n, eli· dat! İmdat! İmdat! lmıT Atk ını7 z.n.tnWt lbi7 Kabra-

ktan baJka bir "7 ,.ap- manca bir ölüm mü? 
._... hcnen ben1ın mi ola• SoluJdaıı ter damla7aa eJ1erlal. 1- "Senin Stahl'm, bir 7er altından 

"Ya sen. ne- yapıyorsun? 
'"Tanrıya ısmarladık. Dostun 

~ cinde n1qaıım camdan '11am U7UJ'8D ~ ~ ..ı De. Kade-
ha\>a baz ı!olu mQphem bir 117- tObO buluyor .. İçinde bDlQrl ma7lln rln hedf)'eli ilte fU J1rm1 cS&rt 7Ildır 
uk Ue 7apılmıf pamuk cil>1. ince bcru bir to& haline ıe1dJll Jdl• dl70r, BeDd de bakla nr. Yinnl c16rl • 
ıı~!,:~ hatif beni sanyor. rnız çtık sfşey! buluyor, hemen bir mum yılın, kanımda 7irmJ d6rt ıtikkın cibl 

"'Boze~ .. 

.Ertesi ıcına. 
eıer-...ıı. kara kadifeden k07U 7akı70nım; dalgalanan alncDt1e aeh- k.uırıalandılını duyuyorum. 

Cibl, çarpılnı11 gözbeıbekle- ri wtı)'orum. ''DünTa bir PDçl1k ~. 
~e ind!iini duyuyorum.. t~ 7!lanın sim ala tçt!... Camdan "Kau1mımn bu sabah bana odonı da 
li darnlaJan alnımda incile- gövdesi berrak lllc6rı. clo1du. mızlılmı, fmparatorlutun m aGaıl a-

- ·~ kanat vurQflan Kolumu cıplı7cınım tım muvakkat.- ftl'dl; kaı.te lılr ... 
• 

"Stepan, Stepan, Stepan! 
"Aşıkım. Delice, ilAbiA:e, trajik bir 

halde 4fıkım. 

(DEVAllI VAR) 

Zencin mizansenli ve ıayet eilenceli btiyiik iıtm başlıyor. 
Baş Rollerde: 

TANİA FEDOR. PlERRE BRASSEutR - ve Kahkaha Kralı BACH 
1939 da Guino da Parie'iD en SOD rerid .•• Etleamek •e .ze.. 

lretınelr için Manil~ Parta'e. 2 .. dik Det'• bhbha •e misik 
Yerlertnbi ewelda aldınms. Tel: 42151 

~ ...................................................... , 
Şarlok Holmes: 

TÜRKÇE .. Yakında... 1 
Kralın 

P E K 
Hazinesi 
Sinemasında 
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LİSELERİ Yatısız ı MEMUR ALINACAK 
A dliye Vekaletinden: 

OGAZiÇi 
KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE Teşekkülümüze bağlı müessese ve fabrikalarda 1 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 
ANA-İLK-ORTA-LİSE 

münhal bulunan 
Kayıtlar devam etmektedir. ·Derslere Teşrinievvelin birinde ba3lanacaktır. 

Avukatlarm mesleld siroitalanmn ifası için aşağıda yazılı şart1ar c1ahilİ' 
de sigorta etmeğe talip olan şirketlerin ilan tarihinden itibaren bir ay sif 
fmda Vekilcte müracaat etmeleri lürwnu ilh olunur. 

Şartlar: 

1 - Türkiye barolarında kayrtlı bütün avukatlar 711 farkma baktlmal 
aızm sigorta edilecektir. 

2 - Avukatlar sirortadan evvel tıbbi muayeneye tabi tutulmıyacalttu. ~~ıc:rıı:::::::ııc=:::.'!:m:::z:;ı:m:301m:1-llliml:?• TELEFON: 36.210 • ·------------' l\fuhasebe ve Ticaret servisleri Şef ve memurluklarına 

~ :w&etı SYN5W& ıs • ıwcs:::; Telefon: 80547 cc:=xc::::::~.:::t=::ı::~e~-::::::ı:-ce ~,~] 
3 - Sigorta vefat veya müddetin hitamı halinde muayyen tazminatı < 

çalışamayacak derecede hastalık vcya,ınaliıliyet halinde müddetin hitamıı:' 
kadar aylık ve vefat veya müddetin hitamı halinde yine muayyen tazminat it 
sı temin edilecektir. 

. K 1 z ' İŞLİ TERAKKİ LİSESİ ERKEK 

ANA - İLK - ORTA - LİSE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 
Tedris ve terbiyesindeki c;iddiyet Devlet imtihanları neticelerile sabittir. 

l - Talebe knydı, her gün saat 9 - 18 e kadar Halı! Rifat Paşa konağında yapılır. 
2 - Arzu edenlere, Mektebin mufassal Talimatnamesi posta ile gönderilir. 
3 - Kayıt için Velilerin bizzat mektebe gelmeleri gerektir. 

•Y-·A-•,,•,,•1 L I 1 Nişımtaş.ı - ~umeli ve Çınar Caddelc:rinde ı 
•---ı--_.~llilEl:ı:i:SJ HIÇBIR YERDE ŞUBESi YOKTUR ••c::=::;::a:;::a~-G .. ü_N ..... D_ü_zL_tJ_. ··"' 

Biricik Sinema Mecmuası 1 
~ ncı sayısı dört renkli nefis 
bir kapak için dolgun rnilndc

ricafüı çıktı. 

YILDIZ'ın bu sayısında: 
Myma Loy'un hayatı - Sinema
ya bir dilber seçiliyor - Mnjcs
tcnin Aşkı: Güzel bir revü filrnl
Hollywoocl'da allclcr ve gaile
ler - Şöhretin acılan: Yıldızlık 

pek kolay değildir. - Bu yılın 
yedi yıldız namzedi - Sekiz sa
natkfınn resimli hayaUan -
Yerli hikAye: Onlar ermiş mu
radına - Bir ğarp hlklıycsi: İki
si de memnundu - Film hikll
;resi: İstırap gönOllilleri - Ro
man, Tablo, Dert ortağı. De-

dikodu V. S. 

Herycrde 15 Kunış 
Türkiye Y ayınevi 

Ankara Caddesi N o. 36 

'· ··" SEN 1 
SEVİYORUM 

diye mırıldandı 

Şayet bu kolay ve cazip 
güzellik tedbirini kullanır
sanız size de ayni sözü 

söyleyeceklerdir. 
Her genç kız, bu kelimelerin 

ahengini duymak hulyasındndrr. 
Buna da pek yakında nail olabL 
lirsiniz. Keşfedilen bu pek basit 
güzellik reçetesi sayesinde ve 
yalnız bir kaç gün zarfında sc
vimliliğinizi yükseltebilir ve ca.. 
zibenizi arttırabilirsiniz. En es. 
mer ve en sert bir cildi beyazla
tıp yumuşatacak ve perestişe la
yık bir hale ürağ edecektir. Keza, 

Gayri enkul Satış ilanı 
Dlıı:a lcra Memurlufundan: Mu1a AYtar• 

l 741 lira 7.S kuruı Yermeye bor,ıu Kuabl· 
ı:alı Salih Urfire aıt mab,uı olup paraya 
ccvrilmt-aine karar verilen: 

ı - Biıı:a tapusunun Afııstos 938 tarih Ye 
1 numarasında kayıtlı Karablıra nahiyesinin 
Jakele mnltiinde aaft Faki oflu Hüseyin e· 

ı,inde TlllclGftl meycut bir oda, aol taraCta 
ıı:ene c:ephede a pencerUI bir yük\Qk n bir 
cam dolaplı bir oda, aol taraftan Ilı:! basa· 
maltlı bir kapıdan bahçeye ''kılınca aol t•· 
rafta bir hail n yanmda llzeri kiremit llrtQlil, 
zemini beton iki pencereli bir mutfak, kuyu 
Ye tulcmbau mevcut bir bah,ui Yardır. A.lt 

YI, aolu .Mahmut veresesi evi, arkası ldriı katta ayrıca bir odunlufu mevcuttur. 
nreseai evi ve 6nQ TOi ile çevrili bir ev. Ik inci kat: Saf tarafıa ikl penceren bir 

Muhammen krymetl: 1800 lira. 

Birinci icat: Soka le kapısından ır!rOince ze
minl beton lcQçQk bir salon. aaf tarafta cep. 
hede iki pencereli dllımıe ve tannr tlhta 
bir oda mevcut olup lclnılc tahta bir y'ıklQiQ 
vudır Sol tarafta bahçeye nazır bir oda da· 
h.& mevcut olup zemini beton Ye aalona na
zır tek penceresi Yardır. Sokak kaı:uaının 

karıı•ına ıı:elen bahçe kapısından çıltıltnu 

ıafda bir hali, ıol tarafta iki pencereli, Oıerl 
ıı:alvanl.ı çinko !ıaplı bir mutfak Ye içinde bir 
tulumbası mevcut bahçesi Yardır. 

Jklncl kat: Tahta bir merdivenle lldncl ka
ta çıkılınca cephede iki peneerdi bir oda, 
ıı:ene saf tarafta bah,oe nazır iki pencereli 
ve içinde bir tahta yilklOj!Q mevcut bir oda, 
sol tarafta iki pencereli ı;cni~ bir ballsı mn· 
cuttur. 

ıtvu(r: Ev lclrıı:lr olup ikinci katın cep
hesi kaplamadır. Uzeri lı:lremltlc llrtülQ olup 
elektrik tesisatı mevcuttur. Birinci Irat pen• 
cercleri demirlidr. Jıfevkll nahiyenin en i§lc!ı 

caddesindedir. -

Il - Blca tapusunun Afustoı 931 tarih 
ve % aumaraaında kayıtlı Karablcanın hlelc 
mnkllnde oafı uhibl ıcnct evi. ıolu aabibi 
ıeaet evi, arlı:ası ldrlı 9ereseai YC 6ııll J'Ol ile 
'nrill n. 

Muhammen kıymeti: ıaoo liradır. 
EvHfı: 1 numaralı evin aynı olup yanı· 

ba~ındadır. 

Ill - Biıı:a tapusunun Afustos 938 tarih 
-.c S aumara11nda kayıtlı ıı:eno S:arabl;ı;allV' 

Iaiıelc ıne•lıı'inde taranan ufı u.hlbi •nıet 
evi. .olu ,.ol, arkaaı Loltınan nam Akkllı 

Mustafa nresesl Ye 6nQ yol ile cevrill hlr 

e•. 
Jılluhammnı k17!ftetl: 2200 Ura. 
Birinci hı: Dlfer evler ıı:ibl tahta hlr ao

kak lıapıamdan icerl clrıllnce ıremlni beton 
kUcQlt bir ıalon, Hlonun ufında (cephede) 

FAKİHE 

Ve 

oavamanh. bir dolabı meYcut lrll,.Ok bir ha· 
11. bllJ'(lk bir ulon. eolunda cephede 4, ar· 
ka cihette ı pencercal Yardır. Saf tarafta 
bahçe cihetinde bir pencereli bir odaaı, ufda 
cephede 2 pencereli yüklük n dolabı ıııevcut 

bir oda. 

Evufı: Unrl kiremit llrt!llO, klrcfr difer 
eYleria J'&nnıda, onlardan daha kuTianıth Ye 
uflam, elektrik tealutı muntaıaındır. 

Satıı açılr arttırma auretlle J'&Pılacafından 
Ye utıı bedeli de peşin oldufıJndan sattı• 
l;tirak edeceklerin muhammen kJ7111etln ,.Oz. 
de 7 buçufu nlabetlnde ı>CJ' akçesi Yen "'iln 
bir bankadan teminat mektubn •et!rmelcrl 
icap eder. Ga1rlmenkul1erln mllteralı:lm 9er
ı:llorile Valıtf borçlan n Belediyeye alt tan
•İfat ve tenvirat borçlan borçluJ"a ait olup 
aau, bedelinden ödenlr. 

Birinci açık arttırma: 25·10-940 tannlne 
rutlayan cuma ıı:Gn!I aaat t daa ı ı • kadar 
Biu icra dairesinde icra kılınacak, birinci 
arttırmada ıı:•J"rimenkuller muhammen ~ 
mttlerln Tllzde 1S W buldııfu takdirde ihale 
edilecek, aka! halda uttı llı:incl arttırmaya 

tallkan oa beı ıriln temdit olunacaktır. 

Ik inci apk arttırma: 9·11·940 tarihine 
raatlayan cumarteal cilnO ır:eftC' sut t dan 
11 e kadar yaprlacalı, ikinci arttnma tonun
da ıı:ayrlmeııltuller en faıla arttırana !bale 
ediltctktlr. 

2004 HJ'ıh le" lflJı kanununun 121 neı 

maı!dulne latlnaden icra lıtlrnacak otan bu 
11tıı bir ltlru 9c iddialan olanlann ~e dl
fer allkaılararun llln tarihlndea itibaren 20 
ırtlıt içinde enaltı mOıbltelerlle Bl•a icra da

iruina mDracaate etmeleri Ye daha fula 
maHlmat almak ioteyenlerin 23·9-940 tarihin
den itibaren dairede asılı bulunacalı: olan •
'ık arttrrma .. nnamulle 940.ıos .. ,..1r do•= 
yada meycut tapu ltaJ'dile yuiyet .aabıt .,.. 
rataum ıı:llrtlp anlayacalılan Uta olunur. 

ODI\IAN 'NA* 

Günes 
ROMAN 

... ,._.Fi. 50 - Her kitapçıda bulunur. - Fi. 5r-

MEMUR ALI N ACAK 
Türkiye İş Bankası A. Şirketinden: 

1 - Bankamızın muhtelif şubelerinde çilıştınlmak 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 - Lfıakal orta mektep mezunu olmak, 
B - On sekiz yaşından aşağı ve otuz yaşından yukan bulun. 

mamak, 
C - Askerliğini yapmış olmak (Askerliğini henüz yapmamış 

olanlar muvakkat memur olarak alınacaklardır.) 
3 - Yukarıda yazılı evsafı haiz olan taliplerden tahrirl imti

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

4 - Muvaffak olanlar arasında ecnebi lisanı bilenler tercih o. 
lunur. 

5 -İmtihan neticesinde Banka hizmetine alınacak 12 memur
dan başka muvaffak olanlar, muvaffakıyet derecelerine göre mü. 
essesede açılacak münhallere sıra ile alınacaklardır. 

6 - Taliplerin en geç 5 B. Teşrin 1940 Cumartesi gününe ka
dar yukarıda yazılı şubelerimiz Müdürlüklerine vesikaları ile bir
likte müracaatta bulunmalarıı ilan olunnr. 

Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe Kabul Şartlan 
Lise öğretmeni yetiştiren okul, yatılı ve parasızdır. Tahsil müddeti 4 sc. 

nedir. Okula girebilmek için lise olgunluk diplomasını elde ctmif bulunmak ve 
kabul imt:haıunda muvaffak olmak liiznndır. 

Namzet kaydı 11 Eyluldcn 12 Birincitcşrinc kadar Sah ve Cuma (Ünleri 
yapılır. Kabul imtihanı 14 Birindtcşrin rünü bıışlar. Daha fazla malUmat isti
ycnlcr okula müracaat edebilirler. Yazı ile müracaat edenlerin 6 kuru5luk pul 
göndermeleri liznndır. "8427,, 

IQ :tf! · 1; rrtıı; ili?IZI ı ftt tM ffffull!ifflhTfl 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 11/IX/940 tarihine muhtelif santi. 

litrelik şişelere ııit 5000 adet rakı kasasına talip zuhur etmcdifinden yeniden 
pazarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlık l.X.940 Sah günü saat ıs de KabataıJta Levazım ve mübaya
at nubcsindcki alnn komisyonunda yapdacnktır. 

3 - Şartname levazım şubesinden ve İzmir, Ankara Ba:ımüdürlüklcrinden 
panı&ız almabileceği gibi nümunelcr mczkrır şubede görülebilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 rüvcnme 
paralariyle birlikte yukarıda adı rcçcn komisyona müracaatları. "8986., 

solmuş ve siyah benlerle dolu bir Ankara Dil ,re Tarih • Coğrafya Fakültesine 
~=~a~~~leşecek ve saf bir hal n.. Talebe Kayıt Şartlan 

Bu baptaki mütehassısın bu Ankara dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine talebe kaydına EylGlün 2S 
nasihatini okuyunuz: ''Tasfiye e- inci günü baıılanacak ve Birincitc;jrin sonunda nihayet verilecektir. Fakültede 

tedris olunan zümreler şunlardır: 
dilmiş, taze kaymak ve zeytin. Türk Dil ve Edebiyatı Felsefe 
yağının cilt üzerinde fevkalade Fransız Dil ve Edebiyatı Arkeoloji 
yumuşatıcı bir tesiri vardır. Bu İngiliz Dil ve Edebiyatı Sümcrolojl 
;ki unsur, halihazırda diğer kuv. Alman Dil ve Edebiyatı Sinoloji 
vetlcndirici, besleyici ve beyaz- Arap Dil ve Edebiyatı Hindoloji 
!atıcı unsurlarla beraber beyaz Fars Dil ve Edebiyatı Hungaroloji 
(yağsız) Tokalon kremi terkibine Rus Dil ve Edebiyatı Antropoloji ve Etnoloji 

Klasik Filoloji Coğrafya 
karıştırılmıştır. 3 gün zarfında Tarih Hititoloji 
Tokal~n. ~re~i cildinizi, hiç _?ek- Talip olanlaı:: bir istidaya lise ve olgunluk diplomatarmr, aşı sıhhat rapor_ 
lemedığınız bır derecede guzeL lannı bağlayarak Salı ve Cuma rünleri saat 9,30 dan 17 ye kadar Fakülte Di. 
leştir~ek ve yumuşatacaktıı::ı, _ _ rcktörlüğ~-:._müracaat etmele_!!.l!!_ımdır~5978,, "9033., 

36S9 saydı Bankalar Baremi Kanunu hükümleri dahilinde ve mü
essese ve Fabrikalardakilere birer derece ioletme zammı verilmek üze
re memur alınacaktır. Bu sahalarda çalışarak tecrübe edilmiş oln.'ak şar. 
tiyle talip bulunanların hizmet ve tahsil vesikaları ile dörder adet 
vesikalık resim ve mesleki ehliyetleri baknnından haklannda referans is
tenecek yerleri urih eder bir istida göndermek suretiyle en reç 
1/10/1940 tarihine kadar Ankarada Bankamız Umumi Mürlürlüiünc 

, müracaatları. · 

~J!M!m!!!!m!l::lfil!f!!llllllic::ıe:liC!f.:S~:ı.ı ...................... ıaıl. WC:lll:::lliiill'•&•..I 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Mühendis kısmı giriş imtihanları 1. Te$rinevvel. 940 Sah günü yapı

lacaktır. Kayrt olunanların karneleriyle o gün saat sekiz buçukta mektepte 
hazır bulunmaları. 

2 - Fen memuru kISmJ cirif imtihanlan (Ünü ayrıca iJln olunacağı, 
3 - Tedrisata 21. Teşrinievvel. 940 Pazartesi günü başlanacağı ilan o-

lunur. (8997) 

4 - Poliçeler, s!rortalı ile sirortacı arasında ~ahsen ve ferden imza ed 
lccektir. 

S - Tahsilat sigortacı tarafından sigortalıdan doğrudan doğruya yapı!S 
caktır, İki taksiti üstüste vermeyen avukatın temerrüdü mensup olduğu bal' 
riyasetine bildirilecek mali vaziyeti müsait olanlar mü•cmerrit addile idı 
meclisince ruhsatnamesi ecri alınmak üzere keyfiyet Adliye Vekaletine bild:ı'! 
lecck, muhtaç olanların primleri baro kasasından ödenecektir. Ancak taahhu 
!erini ifa edemiyeceklcri anlaşılan bu kabil avukatların sigorta bedelleri asgı 
hadde indirilecektir. Bu takdirde geçen seneler için verilmiş olan yüksek priıt 
lcrin takas ve mahsubu noktası şirketle bidaycten tesbit ediltllclidir. 

ti - Sigorta 20 sene müddet için ııkdcdileccktir. 
7 - Sigortalılar şu guruplara ayrılacaktır: 
23 - 3S yaşına kadar olanlar, 

3S - 4S " 
4S - ss .. .. ,, 
Elli beş yaşından yukarı olan bu gruba mah!!us bir prim tarifesi olacaktı" 
8 - Poliçe bedellerinin asgari haddi 500 Ura azami haddi 5S yaşına Jı1 

ar olanlarda 6000, dnha yukarı olanlarda 3000 liradır. Geçen &eneler prim fal. 
Kını ödemek şartile bidayette kararlaştmlan bedelin haddi azamiye kadar yiV 
seltilmesi mümkündür. 

Edirnekapı - Rami ıoscsi ile Otakçılar ve Eyüp arasındaki yolun parke 
kaldırmı, duvar vesaire inşaatı kapalı zarf usutile eksiltmeye konulmuştur. Si - Primler senede dört taksitte tahsil edilecektir. 
Keşif bedeli 29055 lira 13 kuruş ve ilk teminatı 2179 lira 13 kuruştur. Muka. ıo - Her ne sebeple olursa olsun meslekten ayrılanların sigortalan tıf 
vele, eksiltme, Bayındulık işleri rcncl, hususi ve fenni şartnameleri proje ke- susunda barolar rerck sigortacıya ve gerek sigortalıya knrııı hiç bir vecibe )1 
ıif hulasa~ile buna müteferri difcr evrak 145 kuruş mukabilinde Fen İşleri bul etmez. 
Müdürlüğünden verilecektir. İhale 1/10/940 Sah cünü saat ıs de Daimi EnciL Ancak barodan ayrılanlar mevcut olan sigortalarına aynı ~artlarta d~ 
mende yapıla~ktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tari. etmek veyahut sigorta poliçesinde yazth şartlar dairesinde barodan ayrıl~ 
hinden sekiz run c~cl Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni eh- günün kıymeti üzeriden ıirket tarafından i$tİrasmı talep eylemek ıııklarmdl 
fiyet ve 940 yılına aıt Ticaret Odası vcsikalarilc 2490 numaralı kanunun tarifa_ , birisini tercihte muhtardır "S927 ''9026 
tı çevresinde hazrrhyacaklan teklif mektuplarmı ihale rünü saat ı4 de kadar • " " 

Daimi Encümene verınelcri lazımdır. (8SS4) 
1 
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RAMAZAN YAKLAŞIYOR , , _ 1 Beton 
HER Ev E 1 Kıymetli 2 Yüzük 

Karıştırma Makineleri 
U Y A N D 1 R 1 C 1 Biri Tek taş Pırlanta ve diğeri 

Bir SIN GER Saati 
Lazımdır. 

Çok zari!' ve sağlam muhtelit 
renklerde ,.enı modeller: 

No. 403 Beyaz mineli 5 lira 
Taşradan sipari:ı vukuunda posta 
masrafı olarak satin bedeliJe be
raber 25 kuruş gönderilmelidir. 
Bu saatler tediyeli gönderilmez. 
SINGER SAAT l\IAGAZASI 

İst. Eminönü No. 8, Tel: 21964 

Satılık Enkaz 
Knndilllde 3 katlı bir ahşap evin 

enkazı maktuan 750 liraya sablıktır. 

'l'allp olanlar Kandilli iskele memuru 

Bay Tahslnden sorsunlar. 

Kiralık Apartman 

Platin üzerine Zümrüt Yüzük. 
26 Eylul Perşembe' günü saat 2 
de Sandal Bedesteninde müza-

, _ .led,;. ile satılacaktır. , 

ltal'IP - Tıp fak!lltesindea aldıfım 2528 
ntı.ll'arah lıtlYiTet cllzdannıu lt.,.bettlın.. Ye
aiahd cılıaneafımdu eıltlalnla bGkmG "it· 
tur. Ennr OrtaG 

Kıyıp - Unıaa " fea pbetlndea alınıı 

oldufum ttla ıehadetnameml lcaybettim. v .. 
nislnf alacafımdan eakiıiolıı h6kllm "lttur. 
Yelkenli k•l'lk Karabofu GGull relıl Ahmet 
Gllk'ea 

Kayıp - Trabron Orta Ticaret mektebin· 
den U6 ııcncalnde aldıfım taadiknameml ka,.. 
bettiın. Tealoinl alacafnndaıı eawinla hDk
mil "ktur. Yusuf G6nWtaı 

Ka,.... - Ankara dllrdQnetl orta olnıhı S·I 
ımıftaa aldıtrm tasdilı:nameml hJ"battlnı. T .. 
nloinl etkaracafımdaa uklalnia hOktatl J'Ok· 
tur. Nadi ofla UU Alt Rua Jturtlutepa 

x.,.... - htanbul kn n ... ındea ıua ... 
•e•lnd• dolı:unnıc• ırmrlta• aldrtrm t11dlk· 
nameml kaybettim. Tenlslnl alaealnndu -
tisinin !ılllmıfl Yolcttır. Ha.mim Jlerlo 

' 1!!1f acirlerimize:•11 

1 
~=~g ı::,:~11:r'ı':ıal BS:y~~~n;: 
İstiklAl Caddesinde 18 No. da 
Şefik Yasaya müstacelen mü
racaatlan ehemml~t1e tavsiye 
olunur. 

'1 a: a•e:xwpx ıttfJ 

.Omega ve Lonjin 
Saatlerinin her nevinin (Cep-kol) 

(Kadın-erkek) (Maden-altın) nrest
ye satış yeri: BüyQk postahane kar
~ısmda Yeni valide hanı No: 49 

Bebekte Arslanlı sokak, Robcrt ANAPİYOJEN • ... ~ 
Koleje beş dakika mesafede kalo- 1 ~.- 1 • Mı .,.._I 
riferi, ıoiu'lt ve ıııcak akar suyu, DR. HSAN SA 
banyosu, bahçesi ve güzel man- İstreptokok. İstafllokok. ımö

mokok. koli. plyosiyanfklerin 
zarası vardır. 36 - 86 No. ya yaptığı çıban, yara. akıntı ve 

Telefon cdilme!Iİ. cild hastalıklarına karşı cok 

' . 1 ' • tesirli taze a:ııdır. __ , 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebinden Bir 
Memur Aranıyor 

"P. ı2., Seksen beş lira ücretli dahiliye memurluğu münhaldir. Mektepte 
kalındığı müddetçe yemesi ve yatması mcktepcc temin olunur. 

Liakal ortamektep mezunu bulunması, sabahlan talebeye beden hareketleri 
yaptıracak ve akşamlan siporitif oyunlan idare edecek kadar apora vukufu 
bulunması, yao ve sıhhatinin bu iıılerde faaliyet söstermesinc müsait olması 
lazımdır. 

Bu şartlan haiz olup ta evvelce mekteplerde talebe ialerlle iıtigal etmir 
bulunanlar tercih olunur. 

İstekliler vesikalarilc birlikte Ortaköyde mektep Mildilrlüiüne müracaat 
edebilirler. "8982,, 

Divanı Muhasebat Reisliğinden : 
1 - Münhal bulunan 20 lira asli maaşlı kltiplik için 10 Teşrinievvel ı940 

Perşembe. 
2 - Münhal bulun.an 30 lira asli maa~h müralnp muavinliği için ıs Te:sri

nievvcl ı940 Sah. 
3 - Münhal bulunan 50 lira asli maa~tı mürakıplık için 4 Tc:srinievvcl 1940 

Cuma (Ünleri imtihan yapılacaktır. 
Kabul Şartlan: 
Katiplik için: , 
Ortamcktep veya Lise mezuna olmak, askerliğini yapmış veya tecil edilmiş 

bulunmak. 
Muavinlik için: 
Yüksek mektep mezuna olmak veya 25 lira maqda bir terfi müddeti bu

lunmuş olmak. 
Mürakıplık için: 
Muhasebecilik veya muhasebe mümeyyizliği cibi maliye memarlyctlcrinde 

bulunmuş ve 40 lira maa~da bir terfi müddeti geçirmiş olmak. 
Bu şartlan haiz bulunanların tahsil ve memuriyet vcıikalan ve bir lcıt'a fo

toğrafile birlikte Divaru Muhascat Reisliğine müracaat eylemeleri illn olunur. 
5911 - 89S9 

İktısat Fakültesi Dekanlığından :· 
lktısat Fakültesi eleme imtihanlan lllcteşrinin ikinci Çarsamba ve 4 üncü 

Cuma ıı:ünlcri s.!_a!_?_da_]'apılacak~. Alakadarlara ilan olunur. "9028., 

, 

VE 

Di Z·EL MOTÖRLERi 
Her cesamette beton kanstırrna makinelerinin en son modelleri ye 

her kuvvette Dizel Motörleri kısa bir zamanda teslim edilir. 

HANS ·FRAN K ve ŞERi K i 
'----~ Galata, Agopian Han No. 10, Tel: 44038 4••••' 

Mücevher Sat1-ş İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Tt':hir 
No. 

837 
638 

~9 

640 
641 
642/l 
642/2 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 

650 
65ı 
652/1 
652/2 

653 
654 

t\55 
656 
657 
659 
660 

661 
662/1 
662/2 
666 
1167 
668 
669 
670 
671 
672 

Dosya 
No. 

939/414 
939/117 

039/32ı 
939/441 
939/454 
939/457 

" 939/518 
939/594 
939/605 
939/257 
939/392 
939/393 
939/659 

939/689 
939/711 
9.39/713 .. 
939/716 
939/724 

939/727 
939/729 
939/730 
939/733 
939/741 

939/263 
939/423 

,, 
939/640 
939/642 
939/677 
939/682 
939/697 
939noa 
939/755 

Hesap Borçlunun 
No. ismi 

35091 
88400 

82521 
79152 
84642 
85059 .. 
61313 
92284 
92404 
51929 
90574 
90575 
87170 

92770 
93124 
93149 .. 
93214 
93320 

93345 
93367 
93374 
93387 
93511 

57826 
67369 

,, 
75546 
79695 
92547 
92623 
92884 
92924 
90721 

Sel!hattin 
Mehmet 

Emine 
Hacer 
Süleyman 
Zekiye .. 
Tahsin 
Adnan 
Hesna 
Zihniye 
Refik 

• 
Zinnur 

Tfryandafil 
Ceıtıı 
Nezahat .. 
Seniye 
Ltltfiye 

Marlka 
Ziya 
Tiryandafil 
Marika 
Yuvanis 

Namık 
Tahsin .. 
Hacer 
İrfan 
Seniye 
YegAne 
Fatma 
Seyyide 
İbrahim 

Rehnln cinsi 

Bir pırlantalı bilezik. 

. -
Bir çift roza kilpe (ktıçtlk 
bir tıı~ı kAğıda sanlı) 
Bir albn kordon. 

.. .. " 
18 gram inci 
Bir çoft roza kQpe, 
Blr roza iğne 
Bir roza tektaş yQztn 
Bir pırlantalı iğne. 
Bir çift roza kQpe 
Bir çift pırlantalı koldtılmest 
Beş altın bilezik 
Altı adet altın bilezik. 
Bir roza pantant!f (icabında 
küpe ve yüzük olur.) 
Bir altın bllezik. "'-
Dört altın bilezik. 
Bir pırlantalı iğne 
Bir pırlantalı yüzük. 
(Bir taşı sırça) 

Blr pırlantalı gerdanlık 
Bir pırlantalı yüzük (bir ta,ı 
yok) 
Bir çift pırlantalı küpe. 
Eir mineli altın saat. 
Bir pırlanUılı pantant!t.. 

·- ,, " 
Altı gram 35 santim pırlanta 
ve roza çıplak taşlar. 
Bir çitt pırlanta küpe 
Bir pırlantalı yüzük. 
Bir elmaslı kol saati. 
Bir çl{t roza kOpe. ! 
Hir çoft roza küpe. \ 
SckJ:ı: altın blleLik. '-
Bir pırlantalı pantant!f. 
Bir altın kordon 
Daraslle (56,50) gram inci 
Bir çift roza küpe (üç .tıılı 
yok). 

120 
700 

673 939/768 70543 Düriye Bir roza yüzOk. 20 
. . Yu~.arıda is.imleri yazılı borçlular Sandıfa olan boçlarını borç senedi ~~l.ı 
cıbınce odcmemı, olduklarından 3202 No. lu kanun hükmüne göre her j;v'i 
hakkında başlıyan takip hcsabile borca kafi miktardaki rehinleri ayn ayn 9' 
tışa çıkanlmışhr. Rehinlerin ne olduğu, hesap takip ve dosya rehin teşhir ,,. l 
marası her borçlunun ismi hizasında gösterilmiştir Rehinlerin IS T e~ ~ 
940 tarihine kadar Cağaloğlunda Sandık binası ic:;ind;ki camekanda tcşhİr eD 
lcccğinden istiycnler görebilirler. Rehinlerin açık arttırması 16 T. evvel 9' <\Jtd 
ta~hi~c müsadif Çarşamba ~ünü Sandık tarafından İstanbul Belediye meı' \>~l' 
daıresın.d: (San~al ~edestenınde) y1pılacaktı:r. Borçlular ve rehin hakkında J ~et· 
n ayrı ılan mahıyetınde olmak ve borçlular ile alıcıların satıştan haberi t~ ltı 

1 edilmek üzere ilin olunur. (9053) E! 

-~~~~--------------------~~ 
'.(~ 
llıe 
l'aı

Munammen bedeli (1164) lıra olan 1100 Kg, Briket manganez, 400 ~ l"tıaJt 
Briket Silisyum, 200 Kg. Briket Fosfor, 280 Kg. Briket Krom, tcahhüdünü ıf €ıı. 
etmiycn müteahhit nam ve hesabına (4.10,1940) Cuma glinü saat (10,30) "ttı r 
buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından puarlı1' <: ad~ 
aatm alınacktır. c.ltJ. 

Bu ise girmek istiycnlcrin (ı 74) lira (60) kuruşluk kat'i teminat ve karı( 
nun tayin ettiği vesaiklc birlikte Pazarlık günü saatine kadar komisyona ııı~ J:ı 
racaatları li:r.nndır. E!d· 

Bu i;,c ait oartnamclcr komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. /\.~] 
(90S6) ~alt d 

ŞA MPİYON 
A.M PU L LA R 1 

Çok dayanıklı, çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır. 

' 
Satış Deposu : 

Tahtakale, Uzuncu Ova Cadde 
No. 12. 14 

tıuı' 
~E!s 
~. 


