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5 IURU$ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

YENi ITIIFAK '' T .. k T. . 
karş111nda ur . 1p1 " 

Sovyetterln Vaziyeti Tesbı• t Edı• Jdı• 
Sovyeı Rusyanın iki bilyült dO,
rnaru vardır: Almanya ve Japon. 
:Ya. İngiltere ve Amerika. Sovyet 
Rusya için tehlike olmaktan çık
ltılftır. Mihver devletleri plip 
leldlii takdirde, SoV7et Rusya iki 
taraıtan sıkı bir çember içine a
lınm11 d'"1ekUr. Binaenaleyh, 
:Ber11n - Roma • Tokyo ittifakı ile 
en 2iyade allkadar olan devletler
derı biri de SoV7et R&117ad.ır. 

M. Zekui11a SERTEL 

Tarih Kurumu Asbaıkanı, lrknnmn 
Antropometrik Karakterlerini Tesbit 
l~in Yapllan Tetkikleri Anlatıyor 

HARAÇÇI KARDEŞLER 
1mair n Anbracb oldah slbl lıtanbaJcb et. bilylilı bir 

MOBILYE 
latq matasaa ~lar. Salonlan ıezlnla. 

Adres: P'incancılar. Rızapa .. :rolnata Nmnara il 
t~ - ANW'AIPA - fCZTA~nnn 

tngillz tayyarelerinin Mant ıahil lerindeki Alman istila üslerine k arıı yaptııdan mütemadi hücumları ıösterlr temsili 

lngiliz-Amerika 1 
ittifakı Yakın 

Görünüyor 

Amerika Gazeteleri, 
lngiltereye Yardım 

Edeceğiz, Diyorlar 

"Anterlka, Yalanda 
Harbe Girecektir .. 

1 Almanyaya S 
Bir Haftada 11 
Akın Yapıldı 

Manştaki Fransız 

Limanlarmda Hazırlı 

Devam Ediyor 

Alman Taarr'UZICRı 

Yine Hafifle• 
Londra, 29 (A.A.) - Hava N 

zarttının tebliği: 
Diın gece, gece yansından 

İngiltere üzerinde uç d · 
bombardıman tayyaresi ':ilij 
müştür. 

Maarifin, Son \ Romanya, Eski 

Tokio, 29 (A.A.) - Bütün Ja. 
pon gazeteleri, üç taraflı pakt 
hakkındaki tefsirlerinde, bu pak.. 
tın Amerika Birleşik devletlerine 
müteveccih bulunduğunu sarih 
surette bild irmektedir. Yomiuri 
Şimbun gazetesi diyor ki: İtalyan üslerine yapılan muvaffa luyetli bombardımanlardan biri Bu sabah, düşman faaliy 

münlerıt tayyarelerle yapıl 
bazı hücumlara inhisar etm 
Thames mansabında bazı 
lara, cenup sahilinde iki şehir 
bir köye, Londra civarm 
kontluklarda bır köye bir 
bomba düşmüştür. Pek az 
olmuştur. Yaralı ve ölü mik 

imtihanlara Taahhütlerini 
DairBirTebliği Tanımıyor 

"Bu pakt, Amerika Birleşik 
devletlerinin Hci Okyanustaki 
müstakbel faaliyetine karşı bir 
frendir.,, 

Nişi-Nişi gazetesi, İngiltercnin 
mağlubiyeti ihtimalini nazan 
dikkate alarak diyor ki: 

"Bu takdirde dahi, bu pakt 
devletleri, uzun bir mücadelede 
bulunmak mccburiyetincfedirler. 
Çünkü Amerika Birleşik devlet. 
leri, muhakkak surette mücade
leye devam edecektir.,, 
'' \'ARDIMI KESMlYECEGlZ,, 

Nevyork, 29 CA.A.) - Ameri. 
kan gazeteleri, İtalyan . Alman -
J apon anlaşması hakkında tefsir. 
lerine devam etmektedir. Nev· 
York Herald Tribune'ün askeri 
muharriri binbap Eliot diy.:>r ki: 

"Birlikte çalışacak Amerika 
Birleşik devletleri ve İngiltere, 
yeni mihveri kırabilir. Fakat te. 
ahhur ve yanm tedbirler caiz de. 

(Sona; Sa: Z, Sil: l ) 

nflNK'O FENERBAB ÇE • GALATASARAY MAÇINDAN ala GôaOJtrCş 
(Günün Spor hareketlerine dair bütün tafsilltı İklnel sayıtamızcfa bulac•ksmn,) 

Askeri Y aziyet 

" Kış Haı b ,, 'ç n 
Hazırllğa Başladı 
Cuma ıünilndenberl Almanlar, 

İngiltere üzerine yaptıkları hü
cum plinlarını değlşUmılşlerdir. 

Zaten lnıiltereye hava taarruzu 
başladıtı gündenberl Almanlar, 
miltemadlyen taktik değiştirmek. 
tedirler. Her takip ettikleri tak
tik lflAs ettikçe, bir yenisini 
tecrübe etmişlerdir. İnglliılerln 
mukabelesi Almanları mütemadi
yen yeni taktikler aramıya mec
bur etmektedir. Şimdi takfp et
tikleri taktik de şudur: 

Birbiri arkasından ve muhtelif 
ıstikameUerdeır avcı tayyareleri 
hücuma geçiyorlar. Mukabeleye 
kalkan İn&iliz avcı tayyarelerlle 
havalarda harbe başlıyorlar. Bu 
suretle muhtelif cephelerde hava 
harbi certyap ~erk!!n, bomba 
tayyareleri hedeflere dotru ha.. 
Tekete geçiyorlar. İngiliz tayya
releri havı. harbi ile meşgul ol
dukları için bomba tayyarelerin! 
faaliyetten menedemlyorlar. Fa
kat, ilk gtınlerde muvaffak olan 
~ taktik de dilnden0erl ıemere 
vennemiye başlanilfhr-. Niteltlm. 
l~ltereye Alman tlyyarelerfnln ' 
hilcumu zayıflamıştır. 

Maamafib şimdi en ziyade kay
da pyan olan hidise. Alman ve 
İtalyanların kış harbi için hazır. 
lıla baJlamaıartdır. Almanlar, 
devamlı bir loş harbi için, tncn
tereden ziyade Akdeniz bavzaıını 
tercih ebnektedirler. Şimdi biltün 
hazırlıklar. Akdenlzde şiddetli bir 
harp lcln yapılmaktadır. Bu mild
det zarfında belki tnıtltere nze
rindetı bava bilcumlan devam e
decektir. Fakat bu kıt dablı zl. 
yade Akdenizde kati bir DllÖee 
almıya eahfacaklar llbl aertln
mektedJr. 

Gandi, Umumi Vali be 
Tekrar Görüşecek 

Slmla, 29 CA.A.) - GandJ pazar
tesi ıünü Umumi Vali ile yeni bir 
86i1lşme daha yapacaktır. Evvelki 
l{mkil milllkatın uzunlutu s6zöniln
de tutularak Mababnanın bu kara
n milsalt bir hava UJ'andımı11tır. 

Kenyada Hudut 
Boyunca Yeni 
Çarpııma Oldu 

lngilizler, Birçok Hava 
Akmları Yaptılar 

İtalyadır bir mahal, 29 (A. 
A.)· - 114 numaralı İtalyan teb. 
liği· Düşman, Bardia ile Derne 
üzerine. Sollum ve Giarabub 
mırıtakalarına hava hücumlarına 
de)'am, etmif, fakat netice alama
mıştır. Bir tek kişi yaralanmış v• 
birtlHmyon- hasara uğraml§trr. 

·~rki Afr'kada, Kenya hudu. 
. (SQDu. Sa: Z. Sil: il 

da pek azdır. 
ALMAN ÜSLERİNE HtJ'C 
Londra. 29 (A.A.) - Bu 

Lor.drada bildirildiğine göre, 
giliz hava kuvvetleri, cüuea~ .. ,.. 
yı pazara bağlayan gece. d,iı 
ışgalı altındaki arazideki •alıta 
manlannı şiddetli hücumlara m 
ruz bulundurmuştur. 'Fena 
ya rağmen, İngiliz bombar 
tayyarelerinden bir miktarı 
line varmıştır. 

* Berlin, 29 (A.A.) - "D.N. 
Alman muharebe tayy 
bugün de mütfaddit dalgalar 
linde. askeri efıemmiyeti haiz 

(Sonu. Sa: Z Sil: .f) 

GÜNLER GE ERKEN 

Yatak ve Haro 
YAZAN: REFiK HALiD 

Eski harplerde yalnu cephetleldlere acırdık: Yatak yllzl 
enüyorlar, yataia hUl'et yaşıvorlar cliye •.. tasanın bir kaç esuh 
adetJ, tesellisi arasında vatatını ela saymak linm. Onu saden 
kaya varmak i(ln uzanılan rahatça bir sedir faneclemeyiz. M 
tin i~n(liilntlen. nlmtınden. aci• ve taliaizliiimizden ka~Jt 
tmdıtıınız zaman hid sanp sarmalayan, örtilp bastıran, sakla 
koruyan. avutan. dinlendiren. venidea yaşamak ve dayanmak 
HÜ -veren ~atli kuHk ve dık bucak yatatımızdır. Ya 
dUnya üzerinde yalaız kenclimldn y~ması i(in kurdağumm. 
rincisinden daha rahat. ikinci ve hmasl bir dtlnyadır; hususi 
vanlız. hattl hususi cennetimiz ve cehennemlmizdir! 

Yeni harpte yatak hasreti cephe ıerlsine de !'irayet etti. 
ıün. havı htlcuma sahasındaki halk yataiın tadına dovamı 
vatak vuslatına kanamıyor. hddeblr o mahrem yuvadan fırlara 
~kaklara dökülmek ve ııiınaklann soluk. kura. bof. (iv. sert 
hepainden fenası. mnaml kucalma atılmak, kapanmak ne 
Batacak bir pmi ambarında. pranpya vurulmuş, ölümii bek 
srlbl ••• 

Bana lyle ıell)'Ol' ld medeni hir insanm ntal'tnı a1tınt18D 
mak yirminci asnn. •ldslne rahmet okutan bir enklzhıvon 1 
eeeidir. Bane oldap sfln, sannederlm, ıallp veya mailip • .\1 
yı ve lnslltere halla canavar düdti16 ötmeyen ilk kırk lt'kis 
ı.a.mı kaldırmadan. bnabna, doya• oya. öpe koklaya, rayha 
emip tenial •ve okşaya .-.. •• Jat.lnwa ıllsüncle ~lree"I 
Sulh. vatana av• et ılbi bir yat.la clln8t .. yranu olaeü! 



tYAZAN: iSMAIL HAKKI BAŞAK 

fGONÖ_N.~MESELE·s~ , ...................... -.. ·····---......... -... . 
Ders Pro~rı·c.rnları 

Hava Kurumu 
Tayy~re~i~eri 

Kayser ide -69-
~___.,; 

Bttnu yaptığımız takdirde, tam 
ana gelmek üzere iken yeniden a
:ak olan bu merhametsiz asi, Yoz
tla Alaca arasındaki köyleri yeni.. 
n harica kesmiyecek miydi? 
Diğer taraftan, Çerkes Ethemln a
klanmasına da akıl erdirememiş-
n. 
'-Ethmı asl!... Bu, bana hayli garip 
runüyordu. Gayri ihtiyarl, Yahya 
ptan hAd.isesini, Uz İbo, İpsiz Re
P meselelerini ve nihayet kendi 
şıma gelenleri hatırlıyor, Ankara
n nasıl ayrıldığımı düşünüyor ve: 
'- Acaba, diyordum, Çerkes Et
m de, bir iltiraya mı isyan etti? 
'Benim böyle düşünüşüm. Çerkes 
hemin ve billıassa yanında çalışan
•ı çok iyi tanımamdandı. 
Onun Kuvayi Milliyeye çok sadık 
lunduğu kanaatindeydim. Şimdi, 
sıl oluyordu da, böyle birdenbire 

!/BD ediyordu? 
Ben, bir hayli düşündükten sonra, 
ıpanoğlu Halidi tuzaktan kaçırmı

karar verdim: 
"- Onu, mi.imkün mertebe, sürat
ele geçirir, ondan sonra, Yozgada 

derim!,, diyordum. 
BütQn müfrezeyi dört nala kaldır
~. Fakat yol uzadıkça, fena 'halde 
;rslanıyor, ikide birde elimdeki kro
yc göz gezdirerek, kılAvuzumuz 

ustafa Çavuştan, Yozgatla aramıZ
ne kadar mesafe bulunduğunu 

r.?'ordum. Fakat yolda, bana ikin
bfr emir yetiştirdiler. Bu ikinci e

irde, bilA tereddilt, ve bilA teahhur 
)Zgada dönmekliğim daha katt bir 
an}Jı bildiriliyordu. 

A rtık ısrar edemezdim. Fakat bu 

,... ikinci emri aldığım mada, 
:ızgattan bir hayli uzaklaşmış bulu
ıyorduk. Mustafa Çavuş. Yozgatla 
amızdaki mesafenin on bir saatlik 
ıla yükseldiğini söylüyordu. Üstelik 
, fazla zorladığımız hayvanlarınllz 
ıyli yorgundu. Liıkin, dönmekten 
ışka tutulacak hiçbir yolumuz da 
ıJnuştı. Müfrezeme, son süratle Yoz.
ta döneceğimizi söylediğim zaman, 
' derin bir hayret duyduklarını ta
V\'Ur edersiniz. Onlar, benim "aldı
m emirlerden haberdar bulunma
kları için, gl.inlerdenberi peşinden 

ıştuğumuz zorlu bir asiyi, tam ya
ısını elimize geçirdiğim.iz sırada 
rbest bırakmamıza, haklı olarak hiç 
r mana verememişler, ihtimal ne 
ıptığımı şa~rdığıma hükmetmişler
. Fnkat bittabi itiraz etmediler. Ve 
z, geri dönerek, Yozgat yolunu tut-
·c. 

İçimizde birc;ok Yozgatlı arkadaş
r vardı. Onlar, o havaliyi ve yolları 
mş karış blliyorlardı. Taklm ku
andanlanndan Enver (1) ve ö
er (2) Beyler de, YozgaUı idiler. 
nların en kestirme yolları tutmala-

sayesinde, ve hayvanları insafs•,
ısma sürerek, ancak sabaha karşı 
nt dörtte Yozgadı tutabildik. 
İbrahim Bey, bizden pek az evvel 
lmiş, Atatürkle makineyle görüş. 
tlş ve yanına elli süvari katarak, 
•rhal Ankaraya hareket emri almış. 
ız de Yozgatta aldığımız emre gö
•, ertesi gün öğleden sonra yola çı
ıcak, Vasfi Beyle birlikte Keskine 
decek ve orada yeni emir bekliye
•kti k. 
Ertesi gün Keskine vardığımız za_ 
an, vaziyet hru.4 karanlıktı: Şura
m, buradan edinebildiğimiz derme 1 
ıtma malümat, jşin içyüzünü anlı

ıbilmemize kıi.fi değildi. Hemen hiç 
r §ey bilmiyorduk, Fakat her ihti
:ııe karşı, Keskinde yaptığımız ilk 
Hacı Vasfi Beyin yardımile, müf

zclerin bütün eksiklerini tamamla_ 
ak olc!u: O kadar ki, bizim kuvvei 
•yyare, adeta, seferber bir nizamiye 

Şimdi Yozgatta tüccardır, 
Geçen devrede mebustu. 

lngiliz - Amerikan 
ittifakına Doğru 

(Başı 1 incide) 
iJdir.,, 
Los Angeles News'e göre, 
Paktın birinci neticesi, esasen 
Jk ilerlemiş bulunan bir İngiliz
.merikan ittifakının teşkilini ça
uklaştırmak olacaktır.,, 
C:hicago Daily News diyor ki: 
''Zannımıza göre, bu paktın imza

, kendisinden yapması beklenen te
nn aksini hasıl edecektir. Ameri
ın milleti, kolayca · korkutulmaz. 
n•diden Amerikan milleti, süraUe 
.ırp haline giriyor. Buna intizaren, 
glltereye ve Çine yardım ediyoruz 

bu yardımımıza devam edeceğiz,,, 

Saint - Louis Globe Democrat da 
mları yazıyor: 

"Bu pakt, muhakkak bir surette 
ıılerika Birleşik devletleri aleyhine 
uteveccihtir. Totaliter milletlerin 

u ittifakına şaşmamalıdır. Bu miL 
•tlerin hepsi, cebir ve şiddetle kanlı 
' lalar yapmakta ve hürriyetin bu
ınduğıı her yerde insanların hürri
tini imhaya çalıışmaktadır. Ameri

a Bırlejjlk devletleri, İngilterenin bu 
ıtaliter gangsterlerin sahillerile A
ı~ ·ika Birleşik devletleri arasında 
ulunduğunu biliyor ve bundan do. 
yı. İngiltereye olan yardımlarını a
i nuyacaktır . ., 
Nev-York Post diyor ki: 
"İngiltereye yardımrmızı iki misline 
karmaklrğımız, Çin'e yardımımızı, 
eni istikrazlarla fazlalaştırmaklığımız 
e Japonya ile bütün münasebetleri
ıizi kesmekliiimiz lizımdır. Ameri
an kültürü tehlikededir. Vakit geç ol
ıadan süratle hareket edelim.,, 
Nev _ York Telegramme diyor ki: 
·Harbe doğru artık yürünıüyoruz, 

oşuyorııı. O derece süratle koşuyo
uz ki yolumuzdaki telgraf direklerini 
rtık goremiyoruz.,, 

Nihayet, Ncv-York Herald Tribune, 
ıaljka bir makalesinde şöyle diyor: 

fırkası halini almıştı. Bizim hazırbk
larımızı. tamamlamamız.la, Ankaraya 
hareket emrini almamız bir oldu. 
Kayaşta, bizi, o zamanki Ankara po
lis müdürü merhum Dilaver Bey kar
şıladı: Beni, ondan ediooiğim yeni 
malumat ta tatmin edememişti. Di
lfıver Bey, Çerkes Etheme, ağabeysi 
Reşit Beyden, Eyüp Sabri Beyden, 
ve :ıimdi isimlerini hatırlıyamadığım 
bazı arkadaşlardan müteşekkil bir 
heyet gönderildiğini söylüyordu. Fa_ 
kat maalesef, uzla§ma tavassutunda 
bulunan bu heyet, rnüsbet bir netice 
alamadan dönmüş. DilAver Bey: 

"- Gidenler meyanında, Mehmet
çe ile ben de vardım: Bizim· vazife
miz. Kuşçubaşı Eşrefin vaziyetini 
tetkik etmekti. Fakat biz de gördük 
ki, Kuşçubaşı Eşref te, maalesef, Çer
kes Ethemle müşterektir!,, diyordu. 

(DEVAMI VAR) 

Maarifin T !!bliği 
(Başı 1 incide) 

dersten kazanmıyan talebe yük
sek kademedeki tahsil müessese_ 
sine devam edemez. Henüz ik. 
rpal edemediği ortaokul veya li
senin son sınıfına devam kendi 
elindedir. Talebe isterse, oku
lunun müdürüne yazı ile müra
caatta bulunarak sınıfta kalına 
vaziyetini kabul ettiğini bildirir 
ve bu suretle sınıfa alınır. 

Bu suretle son sınıfta bir yıl dön
müş olan talebe, okula devam husu_ 
sunda diğer sınıf talebelerinin hakla
rına sahip ve vazifelerinden mesul
di.ir. Ancak bu tabelerin, ailevi ve 
znti hayat zaruretleri düşünülerek o
kula devam etmedikleri takdirde, 
muvaffak oldukları derslerden jmti
han olmak külfeti, kendilerine tah.. 
mil edilmemiştir. 

Devlet olgunluk imtihanına gelin
ce, bu, liseden mezun olıın talebenin 
yüksek tahsile intisap için geçirdiği 

bir nevi "giriş imtihanı,, dır. Bunu 
kaz<ınmıyanın, alakasını kestiği lise
ye dönmesi mevzuu bahis değildir. 
Ru kabil talebe iki sene içinde dört 
defa açılan devlet olgunluk imtiha
nına her gruptan nyrı ayrı muvaflak 
oluncıya kadar girmek hakkını haiz
dir. 

Dünkü Güreşler 
Dün Süleymanjye klübü salonunda 

İstanbul güreş birinciliklerine devam 
edilmiş ve şu neticeler alınmıştır: 

56 kilo: 1 - Hakkl, 2 - Fehmi, 
3 - SalMıattin. 

61 kilo: 1 - Halil, 2 - Manol, 
3 - Muz~ffer. 

66 kilo: 1 ~ İzzet, 2 - Fethi, 3 -
Hasan. 

72 kilo: 1 - Ahmet, "2 - Faik, 3 -
Zeki. 

79 kllo: ı - Rezık, 2 - Mehmet 
Ali, 3 - Nari. 

87 kilo: 1 - Mustafa rakipsiz. 
Ağır: 1 - Ahmet, 2 - Mehmet 

Kandan. 
Umumt puvan vaziyetinde: 14 pu

vanla Güneş klübü birinci, 12 pu
vanla Beşiktaş kllibü ikinci, 6 pu. 
vanla Kasımpa§a klübü üçüncü. 

BUGUNKU PROGRAM 
1.30 Proa:ram 
7,33 M:ilzik (Pi.) 
8,00 Haberler 
8,ıo E., kadını 
8.20 Müzik (Pi.) 

• 
12,30 Proa:ram 
12,J 3 Şa rlutar 
ı~.50 Haberler 
ı 3.0s Saz ucrlcri 
13,20 Müzik (Pi.) 

• ıs,oo Proırram 

18,03 Orkestra 
ı 8.40 Fasıl heyeti 
l9,ı5 Konuşma 

t 9.30 Haberler 
1 ll,45 Şart1lar 
20.15 Radyo ıazetcsj 

20,45 Mil%ik (Pi.) 
21,DO lstclr.ler 

21,30 Konu,ma 
21.45 Orkestra 
22,30 Haberler 

22.45 Dans müıiei 
23,25 Kapant! 

"Amerika Birleşik devletleri, yakm 
da harbe girecektir.,, 

ROOSEVELT'İN NUTKU 
Vaşington, 29 (A.A.) - Yeni Va

,şington tayyare meydanı inşaatının 
temel taşının konması merasiminde, 
yüzlerce tayyare bu meydan üzerin• 
de uçuşlar yaparken, bir nutuk söy
llyen Reisicümhur Roosevelt demiş. 
tir kc 

"Bu yüzlerce Amerikan tayyaresi
nin Amerikan motörlerinin gürültü
sü, her hangi bir hücuma karşı biz
leri mukavemet edecek bir vaziyete 
koyacak olan deniz, kara ve hava 
müdafaamızı teşkilatlandırmak az
mimizi hakyırıyor. Bu motör gürüL 
Hileri, yakında elde edeceğimiz kuv
veti temsil ediyor. Bu, demokrasinin 
bir nevi sinirinin, yapabileceği ve 
filiyatta yaptığı şayanı memnuniyet 
bir ihtizazdır.,, 

Roosevelt, bilahnre sözlerine §öyle 
devam etmiştir: 

"Bugün, pilot 'lisansını hamil 50 
bin genç Amerikalı mevcuttur ve bu 
pilctların miktarı, her ay ik.i bin fa7.
Jı,laşmaktadır. Bunların hepsi askeri 
;ıil<•t def.?ildir. Fakat Washington za
manındaki çiftçiler nasıl hemen pi. 
yade avcısı olmuşlarsa, bunlar da he
ın~n askeri pilot olmıya hazırdırlar.,, 

Tokyo, 29 (A.A.) - Domel Ajan
sına göre, Von Ribbentrop'un dele• 
ges1 ve itimatlı adamı Stahmer, üç 
taraflı paktın akdinde büyük rol oy., 
mımıştır. 

Stahmer, bir müddet Moskovn~a 
kaldıktan sonra Slbirya tarikile 7 
Eylıildc Tokyoya gelmiştir. Stah
mer'in Tokyoyu bu ziyareti, pakt 
hakkında ilk istimzacı yapan Japon 
Hariciye Nazırı Matsuoka'ya Von 
Ribbentrqp'un cevabını teşkil ediyor
du. Stahmer," Tokyoya varınca, gö
rüşmelere ba§lanmış ve müzakereler, 
16 Eylülde aktedilen ve yedi buçuk 
saat süren kabine toplantısından son~ 
ta müsbet sahaya girmiştir. Nihayet 
19 Eyh11de İmparatorun riyasetinde 
top!anan büyük konferanı; ta bu itti. 
fak lehine kararını vermiştir. 

Yazan: Naci SaduUalı 

Bir lise muallimi, bir kaç gün 
evvel· "Ak sa.kalJı liseme

zunları,, serlavbası altında intişar 
eden yazımdan, "Talebelerin sı
nıf dönmelerinin sebebini, sadece 
kendi istidatsızhklarında buldu. 
ğum,, manasını çıkarmış. 

Ben, çok mufassal bir davayı 
çeyrek sütuna sığdırmaya kalkış
manın cezasını, böyle bazı münev 
ver vatandaşlar tarafından bile 
yanhş anlaşılrnilkla, kafi derece. 
de (ekmiş bulunuyorum, 

Bugün, o noktai nazanmın da
ha geniş izahını bir başka zama
an bırakarak, sınıfta kalanlann 
çoğalmasında, istidatsız talebeler 
den başkalarına düşen belli başlı 
hir hatayı da tebarüz ettirmek, 
• bu suretle de "Ak saka11ı lise 
mezunları,, başlıklı yazıma veri. 
len tamamen yanlış bir manayı 
bilfiil düzeltmek istiyorum~ 

Hiç şüph~ yok ki, maksadım, 
bir maariC davası güdtt gibi ~ö
rilnmeye ~abalayarak, Hasan Ali 
Yücelin şahsına taarruz edenle
rin tuttukları garip yola sapmak 
değildir. 

Bu mektep, muallim, ve para 
darlığında, maarifin ana davala
rından bir vekili mesut tutmaya 
kalkışmak. emrine bir araba tuğ. 
la ve bir yığın kereste verilen bir 
ustanın bir saray kuramamasını 
hata sayınaktan farksızdır. 

Fakat mazm göremiyeceğimiz, 
hata, programlann, lise sınıfları. 
na sığdırılamıyacak genişliğidir 
ki, çelimsiz talebe dımağlarmın 
taşıyamıyacakları kadar ağır bir 
hamule teşkil etmektedir: Ve bir 
çok talebelerin, bir yıllık yolu 
ancak bir kaç senede aşabilmele
r'inin en başlıca sebebi de, sırtla
nndaki bu ağır hamuledi. O ka. 
dar ki, bu müthiş hamu!enin ağır 
lığından, sadece taşıyanlar değil. 
yükleyenler bile miiştekidir: Ve 
bu hamulenin, körpe tabbe dı
ınağlarının takatlarile mütenasip 
normal bir hadde indirOmesi,- sa. 
lihiyettarlarda mevcudiyetinden 
şüphe edemiyeceğimiz şu basit 
serma~eye mütevakkıftır: 
"- insaf! .. ,, 
Bu insafı göstermedii:rimiz müd 

detçe, talebelerin o muazzam yük 
altında "ipka,, kalmalarına değil, 
"bakl,, kalmalarına şaşalım! 

Milli Şefin UrfaYI 
Şereflendirdiği Gün 

Urfa, 29 (A. A.) - Milli Şefimiz İs. 
met İnönü'nün Urfa'yı şereflendirdik
leri günün sekizinci yıldönümü olan 
dünkü gün her sene olduğu gibi diin 
de Urfalılar tarafından tezahüratla ve 
sevinç içinde kutlanmıştır. Bu vesile 
ile Urfalılar Milli $ef'e karşı sonsu7 
sevgi ve bağlıhklannı bir defa daha 
teyit eylemişlerdir. 

Pamuk Rekoltesi 
İzmir, 29 (A.A.) - Bu sene Ege 

bölgcsinfn pamuk rekoltesi yüz bin 
balya kadar tahmin edilmektedir. 
Ge!,:en seneki rekolte yetmiş beş bin 
balya idi. Halen piyasada iki bin beş 
yii;,: balya kadar pamuk stoku mev_ 
cuttur .. 

Malatya, 29' (A. A.) - Şehrimizde 
bulunan Hava Kurumu tayyarecileri ta 
l'afmdan Milli Şefin merhum pederle
rinin mezarlarına dün bir çelenk ko
nulmuştur. Merasimde vali Fahri Özen, 
Komutan, Mebuslarımız, Parti, Be
lediye, Halkevi reisleri, askeri ve 
mülki arkan hazır bulunmuşlardır. Be
lediye reisi Dr. Cafer Özelçi, merhu
mun hayatı hakkında gençlere izahat 
vermiş ve hatrralannı yadetmişhr. 

Tayyarecilerimiz bu sabah şehrimiz 
den ayrılmışlardır. 

Kayseri, 29 (A. A.) - Türk Hava 
Kurumu tayyarecileriyle paraşütçüleu 
bugün saat 9.30 da Malatyadan bura
ya gelmişler ve meydanda mülki ve as
keri erkan, memurin ie kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından karşılanmış
lardır 

İnhisarlar Vekili 
İzmite Geldi 

İzmit, 29 (TAN) - Tütün mınta
kalarında tetkikata çıkan İnhisarlar 
Vekili Raif Karadeniz, bugün Adapa
zarma gelmiş, İnhisarların tütün depo
sunu ve inhisarlar dairesini ırezmiş. 
tir. Vekil, akşam üzeri İzmite gelmiş
tir. Buradan sonra, Bilecik, Bursa, Ba
lıkesir ve Manisaya kadar seyahatine 
devam ederek tetkiklerine devam ede
cektir. 

Adliye Vekili Fethi Okyar da bu 
gün Değirmendere civarında bir tenez 
züh yapmııı v~ İ!!tanbulıı dö'lmüştür. 

DAHİLİYE VEKİLİ 
Edirne, 29 (A. A.) - Dahiliye Ve

kili Faik Öztrak bu sabah İstanbula 
gitmek üzere Edirneden ayrılmış ve 
umumi müfettiş ile parti müfettişi, 
vali, parti reisi tarafından vilayet hu
duduna kadar teşyi edilmi<ıtir. 

İlCTISAT VEKİLİ 
Giresun, 29 (A. A.) - Hopa'ya git

mekte olan iktısat vekili Hilsnü Çakır, 
Cümhuriyet vapuru ile limanımıza geL 
miştir. Vali ve parti reisi ile bir c;ok 
vilayet erkanı vapura giderek vekili 
selamlamışlar ve vapurun hareketine 
kadar memleket işleri hakkında görüş 
müşlerdir. 

Hikmet Bayur, Dün Bir 
Konferans Daha Verdi 

Eski Maarif vekili Hikmet Bayur 
dün öğleden sonra ·saat 15 de Be-
yoğlunda Fransız tiyatrosunda Parti 
a.zalan önünde Türkün manevi kudre
ti hakkında ı;ok vakıfane bir konfe
rans vermiş ve bu konferans zaman 
zaman sürekli alkışlarla takdir edil
miştir. 

Konferansta mebuslarrmız, Parti 
vilayet idare heyeti reisi, idare adam
ları ve Parti azaları hazır bulunu~lar
dır. 

Poliste : 

Bir Çocu-~ Otomobil 

Altında Yaralandı 
Şoför Abdülkadirin idaresindeki 

2256 numaralı otomobil Vefa cadde
sinden geçerken, o civarda Kahveci 
soka#ında oturan Salibin oğlu 6 ya
şında Cavide çarpmıştır. Muhtelit 
yerlerinden ağır yaralanan ve sol ba
cağ, kırılan Cavit, Şişli Çocuk has_ 
tanesinde_ tedavi altına alınmıştır. 

DÜKKANDA YANGIN - Kazlı
çeşmede Cami sokağında İbrahime 

İhtikar Suçluları ait 9 numaralı ahçı dükkanında yan-
İzmir, 29 (A.A.) - Sattıkları kah_ gın çıkmış, bina içindeki eşyasile be_ 

veye çuval başına fatura harici fazla raber kısmen yandıktan sonra itfai
para aldıkları zabıtaca tesbit edilen ye taraf:Üıdan söndürülmüştilr. Yan
iki kahve taciri, adliyeye tevdi olun- j gının neden çıktığı tahkik edllmek-
muşlardır. tedır. 

K'I S A·":-H ABER L'E R 
İSPANYADA: 

O Barcelone, 29 (A.A.) "Stefani,, Uti
rakçı krulların ıon rei~i olan Julian Bes•eiro, 
asker? mahkeme tuafındaıı verilmi~ olan ce
.rayı çekmekte olduğu bastcnc<lc v.Cat etmi~· 
tir. 

HİNDİSTANDA: 
e Bomhay, 29 (A.A.) - Meı;hur Hint 

ıairi Rabindranat Tagor, derhal ameliyat , •• 
pılmak 0%ere Benırale'deltl Kaliaıipoaa'tan 

Kalkilta"ya naklcdilmiıtir, 

ALMANYADA: 
8 B~rlin, 29 (A,A.) - D. N. B.: hpan-

1a Dahiliye Naırn Serrano Suner, bu ıabah 
MUnib'e hareket etmi$tir. 

BULGARİSTANDA: 
e So[ya, 29 (A.A.) - "StefanJ., Roma 

ve Bertin bükOmetleri, Bulgar Ziraat Natırı· 
nı iki devlet tarafından rlral sahada elde edil· 
mi\ olan terakl<iyatı ıörmcsi iGin davet et· 
mlı!erdlt. 

İNGİLİZ GAZETELERİNDE 
Londra, 29 (A. A.) - Reuter ajan. 

ı;ınm diplomatik muhabiri yazıyor: İn
~iliz gazeteleri y,ni Alman - İtalyan. 
Japon paktına çok geniş bir yer ayır
mış olmakla beraber, pakt hiç bir en
dişe veya teıa, basıl etmemiştir. Va
kıalar bitaraf bir surette kayıt ve mih
ver devletlerindeki akisler de bitaraf 
memleketlerdeki akisler gibi neşredil. 
mektedir. 

Umumi fikir paktın vaziyeti aşağı 
yukarı deii tirmediği merkezindedir. 
tngiltere için, bu pakt' Avrupa harbi 
şartlarını mahsüs derecede müteessir 
etmiyecektir. 

ÇİN TEDBİR ALACAK 
Çunking, 29 (A.A.) - Takunpao 

gazetesine göre, üç tııraflı pakt mü
nasebetile Çinin, Alman ve İtalyan 
mUesseselerlne kar~ı tedbirler almas1 
pP.k muhtemeldir. Hindlcinide Ja
ponlara askeri kolaylıklar gösteren 
Hanoy enlaşması sebebile, Fransız 
milessesclerine karşı tedbirler alın
ması da mUmkündür. 

Hava Muharebeleri 
(Başı 1 incideJ 

deflere bombalarını atmak üzere 
İngi1tereye hareket etffi;işlerdir. 
Londrada yeniden alarm ışaretle. 
ri verilmiştir. 

İNGİLİZ TEBLİGİ 
Londra, 29 (A. A.) - Hava ve da

hili emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Londra, lngiltereııin cenubu şarki mm
takası, Mersy nehri ve merkezi İngil
terenin şark kısmı cihetleri, dün gece. 
düşman bombardıman tayyarelerinin 
hücumuna maruz kalmıştır. I)iğer mın
takalarda münferit noktalara bir kaç 
bomba düşmüş ise de hiç bir hasar ve 
biç bir telefat olmamıştır • 

İngilterenin cenubu şarkisinde, d~ 
man, hücumlarını ekseriyetle Londra
nm cenup ve garbına, Londra civarın
daki kontluklar mmtakasına ve payi. 
tahtın cenup ve rarbındaki mıntakala
ra teksif etmiştir. Bir miktar yangın 
çıkmış, fakat süratle söndürülmüştür. 
Hasar, ekseriyeti itibariyle, evlere ve 
mağazalara inhisar etmiştir. Bir kaç ö
lü vardır. Mersy nehri boyunca hücum 
lar, son hücumlardan daha az şiddetli 
olmuştur. Bir kaç ev hasara uiramış 
ise de hiç J>ir ölü yoktur. Merkezi İn. 
ırilterenin ııarkmda, kır mmtakalarma 
yüksek kuvvette infil!k bombalan ve 
yangın bombaları atılmıştır.Hasar, ha· 
iiftir. hiç bir ölü yoktur. 

BiR HAFTALIK HÜCUMLAR 

Londra, 29 (A, A.) - Reuter: Sa
lihlyettar İngiliz mahfillerinden öf. 
renildiğine göre, 26 Eylfi1de nihayett 
eren hafta zarfında, İngiliz hava kuv
vetleri, yedi gün mütemadiyen, gece 
ve gündüz, Almanya araziııi ile Alman 
işgali altındaki araziye hücular yap· 
mışlardır. 

Sahil limanlanna ve müdafaa terti. 
batma cem'an 58, kanallara 5, demir
yolu iltisak noktalan ile eşya istasyo11 
!arına 25, fabrikalara 8, hava meydan
larına ve dtniz tayyareleri ilslerlne 9, 

Dünkü maçtan diğer bir göri1nüş 

Dünkü Spor Hareketleri 

Fener - Ga ata.saray 
Berabere Ka dılar 

Uzun zarnandanberi sabırsızlıkla ı Fcnerbahçenin anı olarak yaptığı 
beklenen maçlarını dün Galatasaray bu gol, taraftarlar üzerinde iki · :ııt 
ve Fenerbahçe takımları on bin kişi tesir yaptı, yani bir taraf susarken, 
tahmin edilen bir seyirci kütlesi ö- Sarı - Ucivertli seyirciler çoşıruya 
nünde Fenerbahçe stadında yaptılar. başladılar. Fakat bu teşci nidaları, 

Galatasaray takımı tam kadrosile, Fenerden ziyade Galatasarayı coştur. 
Fer.erbahçe ise atlet Melihten ve sa- du ve Sarı - KırmLzı takım büyük, 
kat bulunan takım kaptanı Büyük Cakat muvakkat bir üstünlük göste
Fikretten mahrum bir §ek.ilde saha- rerek hemen Fener kalesine doldu. 
da dizildiler. Altı dakikn süren bu tazyik, nihayet 
Hak~m Samih Duransoyun düdüğü bir kargaşalık esnasında ve 24 üncü 

ile saat 17 de başlıyan oyunda ilk dakikada Musamn ayağile netice 
akını Fenerbahçc yaptı ve taraftar- 'l"crdi. 
ların teşc! sadaJarı arıısında kesilen Galatasaray attığı golden sonra, 
bu hücum üzerine, birkaç akın dahıı Fe.,erin yaptığı gibi duraklamadı ve 
yaphktan sonra Sarı - Lacivertliler. üstüste birkaç akın daha yaptı; fa
oy:.ındaki hakimiyetlerini bir müddet kat Fenerbahçe tekrar hücumlara 
bırnktılar ve Galatasaray tehlikeli a- geçmekte gec!kmedi ve oyunun son 
kuıinra geçti. Rakibinin eksik bulun. dakikııbrın: hakim oynadı. 
masından dolayı, bütün ümitleri ü- Hul1'ısa edilecek olursa, G<'tlatasa
ı:erinde toplıyan Galatasnray neden- ray dün beklenen oyununu göstere~ 
se bugün beklenen akınlarını yapa- memiş; Fenerbahçe ise, iki mUhim 
mıyor ve takımın en çok güvendiği cleınanındıın mahrum bulunrnı>sına 
iki :forverd, Gündüz ile Buduri dur- rağmen rakip takımı iyi marke etmiş 
cun oynuyorlardı. Bunda, muh:ıkkak ve güzel taktik kullan:ırnk, Melihin 
'd, Fener hafbckleri Esat ile Öme_ ve Fikretin eko;il<liğini tcH\.fi etmiştir. 
rin büyük tesirleri vardı. Esat, çok Hakem Sıımihin idaresi böyle bir 
~eride kalmıyarak, fakat fazla ileri- maç için kusursu7.du. 
ye de çıkmıyarak Gündüzü kontrol 
ediyor, Ömer de bir haftadır dedilrn
lusu yapılan, Galatasarayın nll.zım o
yuncusu Buduri'yi yakından marke 
ediyordu. 

:!'enerb;ıhçe bu taktiklni bütün dev
re imtidadınca iyi tatbik etti ve mü. 
tcmodiyen akınlar yaptı. Küçük Ffü:
retin, Nacini.1 ve Yaşarın kaçırdıkları 
çok müsait fırsatlar kadar, Galatasa
ray muhacimlerl .ı:ırsat yakalıynmaJ 

dılar ve devre golsüz olarak bitti. 
İkinci devreye başlıyan Galatasa

ray, birinci haftayımdaki durgun ve 
şuursuz oyununu bırakmış ve eleman 
avantajının kendisine bahşettiği üs. 
tünlükten istifade etmeyi düşünerek, 
OY'..ında beklenen hakimiyeti kurmı
ya başlamı~tı. Fenerbahçe müdafaa
Sl bu devre zar!ında birçok de.ta çok 
müşkül vaziyetlere düştü ve büyük 
gayretlerle Gündüzün dalışlarından 
kuTtulabildi. 

İ!k çeyrek saat Galatnsaray haki· 

Galatasaray: Oı>man, Faruk, $'ilim, 
Musa. Enver, Esfak. CPmil, Salahat
tin, Gündüz, Buduri, S;ırafim. 

Fen~rbahçe: Cihat, Muzaffer, 
han, ömer, Esat, Lr>bip. Fikret, 
yazi, Yaşar, Naci, Basri. 

ŞEREF STADINDA 

Or
NI-

Oün Şeref stadında ilk maç Bc
yoğluspor ile Sülcymaniye arasıncl:ı 

)"a!'lılm;ştır. Daha düzrün bir oyun 
tutturan Bcyoğlusporlular bu maçı, 
2 - 1 .kazanmı~lardır. 

İkinci m<>ç, İstanbulspor ile Bey_ 
koz arasında oynanmıştır. Baştın ni
hayete knd:ır heyecanlı geçen bu 
macta her iki fakım da birer gol a
tar:ık, sahııdan 1 - 1 beraberlikle 
ayrılmışlardır. 

Son oL.ırak yapılan Beşiktaş ile Al-
tıntuğ arasındaki maçı, Beşiktaş 
3 - o kazıınmıştır. 

TENİS MAÇLARI 
miyetile geçtikten sonra, Fenerbah- . Dün Dağcılık klübü kortlarında 
çelıler de akınlara geçtiler; iki •. ile; 

1 

Istanbul tenis şaınpiyonası~ın fin:ıl 
dakika devam eden bu tazyik, niha_ maçfarı oynanmıştır. Netıcede; tek 
yet Salimin Fener solaçığı Basriyi e1 erkeklerd~ Hasan, çift erkeklerde 
ile iterek düşürmesi üzerine, seme~ S:.ıat ve Hasan, Bnyanl .rna Grodeslti 
resini verdi: 18 inci dakikada Basri-ı ve Mikst'de Bayan Grodeski - Vedat 
nin çektiği sağ şüt Osmanın tam ya- rakiplerini mağlup ederek İstanbul 
rıından ve kalenin ortasından girdi. şampiyonu olmuştur. 

umumi hizmetler müesseselerine? hü 
cum yapılmıştır. 

Bu hücumlar esnasında, yalnız 9 İn
giliz tayyaresi kaybedilmiş ve kat'i su
.rette bilinmek üzere asgari üç tayya. 
re düşürülmüştür. 

Londra, 29 (A. A.) - Reuter'in de
niz muhabiri bildiriyor: Yüksek deniz 
mahfillerinin fikrine göre, istila teh
likesi, kışın gelmesi ile muhakkak 
surette ortadan kalkmamaktadır. Filha 
kika denizciler, denizin muvakkat bir 
zaman için sakin olacağı mevsim saf
halan bulunduiunu bilirler. Bununla 
beraber burada şu cihet tebarüz etti
rilmektedir ki istila teşebbüsünü ge
ciktirmekle, Almanlar, eğer İngilizleri 
gafil avlamak istiyorlarsa, ciddi su-
rette hayal inkisarına uğrayacaklardtt. 

Çünkil bahriye, müteyakkız vazi
yetini bir dakika bile gevşetmemekte 
azmetmiş bulunmaktadır. Manştaki 

Fransız limanlarında hazırlıklara de
vam edilmesi keyfiyeti, istil§ teşeb
büsünün dalına imkan dairesinde bu
lunduğunu gösteren diğer bir sebep 
olarak teHikki edilmektedir. Filhaki.. 
ka, bu hazırlıklara, yalnız İngiliz 
bombardıman tayyarelerinin bir kıs-
mını daha mühim hedeflerden çevir
miye matuf bir teşebbüs sayılabilmek 
içrn lilzumundan fazla daiml bir tarz
da devan-. edllrni:ıtir. 

ALMAN TEBLİGİ 

Bertin, 29 (A. A.) - Alman ordu
ları başkumandanh*mın tebliği: 28 Ey 
Jul günü ve 28-?'.> Eylıll geresi, hava 
kuvvetlerimizin mukabele bilmisil hü_ 
cumları, bilhassa Londrayı, Liverpoolu 
ve .cenubi !ngilterede diğer limanları 
hedef ittihaz etmişlerdir. Londrada. 
Silverton ve Gravesend doklarına, Ti
bury doklarına, Taymis kavsine, v~ 
East - İndia doklarına ciddi hasarlar 
iras edilmiştir. 

t.ı:oçyanın şark sahilleri açıkların
da, her birisi takriben altı bin toni12-
toluk ve kuvvetli muhafaza altında bir 
kafile içinde seyreden iki vapura bom 
ba ile hücum edilmiş ve bu iki vapur 
batırılmıstrr. 

Kenya Hududunda 
(Başı 1 incide) 

du boyunca, Gerelle, Viagir, To
dignae ve Rodolphe gölü civarın
da vukua gelen keşif kolları çar· 
pı~malarx, İtalyanlar lehine neti
celer vermiştir. Düşman, kaçırıL 
m1şt1r. Düşman, muharebe mey
danında, birisi küçük subay ol
mak üzere altı ölü ve bir çok ya
ralı bırakmıştır. Bizim tarafımız
dan, dört yerli asker yaralı var. 
dır. 

Tayyarelerimiz, Gall~bat'rn şimali 
garbisindeki Nadi-Yusuf radyosunu 
bombardıman etmişler, alçaktan uc;a
rak bir otomobil koluna ve hava dafi 
bataryaları mevzilerine bomba ve mit
ralyözle hücum eylemiııler ve bilahare 
üslerine dönmüşlerdir. 
Düşman hava kuvvetleri, mahsus 

hasarı mucip olmadan, Assab, Dessie 
ve Combalicia'yı bombardıman etmiş. 
lerdir. Bir İtalyan yaralanmıştır. Ma
gi'nin cenubunda Ueska ve Veka'da 
bombardıman edilmiştir. Burada da ha 
sar pek azdır. Telefat yoktur. 

Yeni ittifak 
Karşısında 

CBaşı 1 incide\ 
Görülüyor ki Berlin _ Rnma 

Tokyo cephesi karşısında Sovvet 
Rusya. Amerika ve İngilterenir' 
mc.nfaatleri arasında bir iştirak 
vardır. Berlinde ittifakın imza e_ 
dildiği Riinün ertesi gün Molo
tof'un Amerikan sefirini kabul e. 
derek onunla ~örüşmesi bu ba-
1<tmdan fevkalade mühimdir. 

Bu menfaat birliği bu üc büyük 
devleti birbirine yaklaştıracak . 
ve mihver devletleri karsısında 
yeni bir cephe kurmaya sevke
dacektir. 
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Melbuslar101 
Halkla Y ei~İ 

,. 

A. 1 

İürı 

Temasları 1;-

s. b ?sa 
Eleşkirt, 29 (A. A.) - ınop me 11'. 

40 su Cevdet Kerim İncedayı ile Part O 
Müfettişi Dr. Vehbi Demir dün bura>" 1 ~0 
gelmişler ve Halkevinde yapilan to~·~ 
lantıda kazalar halkı ile umumı ihtt· •••• , 
yaçlar üzerinde görüşmelerde buluna' '" 
rak dilekleri tesb:t eylemişlerdir. B 

Sinop, 29 ( A. A.) - Mebuslamnrt" 
dan Yusuf Kemal ile Cemil Atay, HU· 
H'ısi Oruçoğlu ve Cemal Aliş şehrimitc • .,,, 
gelerek halkla temaslara başamışlaf' ••• 
drr. Mebuslarrnız bu temaslarında ge• • 
çen Parti kongrelerinde tesbit edilet: ı. 
halk dileklerinden intaç edilenlerll[ ~. 
ı;imdiden sonra yapılacak işleri izah e1 · 
!emişlerdir. 

Zile, 29 (A. A .) - Vilayetimiz uıe-hİ 
l.iusları Parti Müfettişi Zihni Orho~ 
ve valimiz İzzettin Çağparla birli~tll' 
evvelki gün Tokattan buraya gelmıt azc, 
ler ve Halkevinde köylü ve kasaball· 
larla temas ederek dilekleri dinlemif 
!erdir. Bu toplantılardan sonra Hdkt• 
vi önünde parti müfettişi bugiinkü harfln4ığ 
karşısında memleketimizin vaziyeti ~~.Yor 
hükıimetimizin siyaseti . hakkmda bı:llı" . 
konuşma yapmış ve misafirlerimiz ak: .rOl 

şam şehrimizden ayrılmışlar~rr. ''Atın 
, ELMALI HALKI iLE ıijttefi 

TEMASLAR !ket, l 
Elmalı, 29 (A. A.) - İntihap daire·~Şe11 t 

terinde tetkik ve temaslarda buıuıı h Br 
makta oan mebuslarımız dün bura>''1 Yeni 
gelmişler ve Halkevinde yapılan biılhdidi . 
toplantıda kazamız balkı ile hasbi hal• ~ a 
!erde bulunmuşlardır. 'a n 

Mebuslar bu toplantı esnasında haf'(' 1?cı 
man, arazi tevzii, iskan ve yol işleri ii• nıın 
zerinde görüşmelerde bulunmulilar "'~ndiı 
dilekleri tesbit eyemişlerdir. 'ahut 

• -akar. 
Maarifte : ı nla} 

l d"" 
Maarif Müdürü Düllllnı~ 

'°-ara 
Ankaradan Geldi liriikJ 

Bir müddettenberi VekMetıe tc'~ 
maslar yapmak üzere, Ankarada bili 
lunmakta olan İstanbul Maarif .. Mil' J a 
dürü Tevfik Kut, dün sabah İstan' 
bu!!' dönmüştür. lgi}-. 
OGRETMENLİK İÇİN - Hususlıın 1~ 

lise ve ortıımekteplerde bundan soıı'1 ek 
ra, yilksek mektep mezunu olmıyıı~ te dı 
ki~selerin yardımcı öğretmen olar.at: l~pa 
çalıştırılmalıırına. müsaade edilmiyr.-ıaks· 
cektir. Yalnız Üniversite mezunlar1lpt ~ 
öğretmenlik yapabileceklerdir. il e 

TALEBE MEMURLAR - Yükse~ t\ .ı\ 
mekteplere de\•am eden lise mezurııl1ek: \ 
ınemurların yarım gün çalışmalarııt•I te.tE 
şimdiye kac!ar müsaade edilmekte idi.illa~·] 
Vaziyetin memurlar arasında miisS' Unl 
vatsızlık te\·lit ettiği görülerek bu U'lY:t 

1 
rnlrien sarfınazar edilmesine kare.'ı ılrl. 
verilmiştir. l~liy, 

Romanyada Vaziyef~ıni. 
... eı 

(Başı 1 inci ele) ıgeı. 
mevcut blitün paktlar ve Roman•erıe 
yanın Balkm Antantı ile hüttııı llıl!f 
taahhütleri, bugün mefsuh tc•l:UC·'~ilt 
k~ olunabilir. ;'1et 
INGILTERENIN PROTES'.J'OSt' lil"\ 

Londra. 29 tA.A.) - lkutct: dit 
Lora Halifax. Bükrcşte beı; lngi-'k h, 
liz tebaasının tevkifi i~i ile aJfı":ısııı; 
kadaı olmak üzere. 

0

Rom::m~·~ 0 maslahatgüznrı Florecu'yu Hnrı·~ 
ciye Nezaretine, nezdine davet ~ 
ederek bu hadiseleı: hakkındB 1 nı 
izahat istemiş ve bu Ingiliz teb3: d• 
asının maruz kaldığı muarneleyıUıa , 
protesto C'VlPm istir. •llın 

BÜKRİ':ŞTE BİR TEBLİG ~ tut 
Bilkreş , 29 (A.A,) - Rador AjanS1~t\ e• 

bildiriyor: D:ıhillye Nezaretlnfn bifll etı 
tehliğine göre, eski rejime mensuPiı:au 
14 şahsiyet, "halkın galeyanına karf ifüu 
muhnfaza etmek ve gizli faallyetlerı'Uk} ' 
ne bir nihayet vermek maksadil' il eı 
ve aleyhlerine bir adli tahkikat açıl' il k 
rnış bulunması sel:v?bile,, mecburi J'~hi 
kamete memur edilmişlerdir. l'I; bi 

Bn şah~iyetler arasında ezcümlera~tı' 
sal:ıı~~ Başvekil Genernl Argeseanılı~ll I 
sabık jandarma kumandanı Generıı,lltı ~Q 
Bcngliu. sr1bık Genel Kurmay Başk:l' Yoı 
nı General T7.encscu, sabık Bükrf';lllhjl, 
polis mi.idürü General Garlnesctl• ll'a]t 
sabık Adliye Nazırı Ollamandi, sabı1' lııt 
Strnja _ T7.arii kumandanı Sldorovl' lll\ aı 
ci, sabık Na;nrlardan Gelmegearı~· I'> iU 
sabık Propaganda Nazır Mua\1ni Tl' ' 
tearıu, gazeteci Petrcscu ve saire ......... 
vardır. 

Bükreş, 29 (A.A.) - "D. N. B.,, 
Resmi bir tebliğde eski Kral KB' ~tla1 

rol'un 10 sene süren idaresi esnasın' 1 ~ 
da siyasi faaliyetin istikrar ve de'~ i:i_ı: 
vcımlılık ruhunun art olduğu kayde,. li ıırıE 
dilrr.ektedir. Bu tebliğe göre, on sc• § gı 
ne zarfında 3!JO Nnzır ve 213 Miiste' .... l 
şar dağişmiştir. Nczarctl,,rin ekserisi hRtıı 
bu müddet zarfında 27 ila 29 defo r heı 
adam değiştirmi~, 30 H:ırbiyc Nazırı: ll~ 
gelmiş, geçmi:;tir. lı~ele 

t:ııı . 

NİŞAN ~~; 
Gümüşhane Ağırceza ıiznsındıın şi~ tsı.ı i: 

nasi Tüzer oğlu Ziraat Bankası Mil' lbi!e 
ıettişi Kemal Tüzer ile eski Maarif ıtı : • 
müsteşarlarından Bay Abdull:ıh'ı\1 ...._ :ı: 
talUkatından Nuriyenin nişanları bef r Ola 
iki tarafın ailesi efradı arasında dilll llrr . 
aktcdilmiştir. ...._ q . ~~ 

Ac~ Cu· kvur 
he 

Hüsnü zadeler ve Sh.:ı.<ı• <ıi-1.eı; a""" hsı 
smd::ın merhum R~s"n Tfii ,.. .. "ıı ., ,. . 1ın1~ 
merhum Hü,eyir TTii"r.ü vt! ~ 't• • n; llerı 
annesi, avukat Ahdurrı>hman Acfl ''' J'ek 
Cenap Dervisin biiviik hem~iresi Rıı· lltıa, 
sim ve İsmail Perkin ile Etem 1-Ii.i•· ~ili 
nünün büyük annesi sa!ih~tı nisvandafl ?\ 
bayan il ı.ı 

:MECBURE EREN t~~ ~ 
rahmeti rahmana kavuşmw~tur c,..,,... ~I 
zesi bugün !'lıtat 14 te Osmanbev S<ı 1 

'il 
manyolu sokağı 10 num:nadan k"!.ldı• ti I 
nlarak namazı Teşvikiye camiinde k~liı 
kdmdıktan ıonra Uskiidanhki aiJt \~. 
makberesine defnolunacaktır. Mevlii U..'<J., 
gariki rahmet eyıC's:n. 
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( TÜRK TiPi TESBIT EDiLDi J 
Dr. Af et, Tetkiklerin 

u G o N 1 Neticesini Anlatıyor: 
·--------i (Bap ı incide) az tesadüf edilmektedir. Göz 

\'Cr.an 
u land2ğı . 
i Yüzlü Siyaset 

I tir Bu Orl.J·ına· 1 f~1:.. r' .., renkleri de ekseriya açıktır. top anmrş . r rd · . ..n g·· 
lerl ilende yapılacak etütler Tu••rk . T•ıp•ı Türkle e mavı, gn ve ye'i" oz-
için muhafaza etmekteyim. Bu lüler çoktur. Trakyada koyu göz 
kadar maluma• tı bir arada , rengine hemen hemen hiç rııslan. 

TORK: Beyu ırka mensup. B nk daha k ımck vi. ve büyük bir yekun üzerinde maz. u re ço r-
toplayan bu anket şüphe yok ki tur. Iayetlerinde vardır. Saçlar ekse-

h · r b' BOY: Erkekte 1,65,Z, kadın- riya kestane rengidir. Sanpn 
Türk ırkı için en e emmıyet ı ır da 1,SZ,Z. renkle çok koyu siyah saçlar da. 

aıan: Omer Rıza Doğrul ilim vesikasıdır. Bu sahada uğra. BURUN: Dilz ve yassı. hıı az olarak bulunmaktadır. Bü. 
şanlar için senelerce kaynaklık tün bu ölçülerin yüzde ııisbetle-D iinkü teJgrafiann biri AL 

• lllanyanm bugünlerde kul
llaığı ild yüzlü kılıçtan bahse
Yor ve bu bahsi şu sözlerle an. 

J'ordu: 

J •PGnyayı harbe sü.rilkle. 
• lllekten maksat, icabında 

•lia lllilatemJekelerlni tehdit 
k \'e harbi bu müstemleke
de )'aymaktır. 

Pan1a11 harbe sokmaktan 
, __ , .. __ lsa Cebelitank mevküni 

tecıerek lngilterenln bu yoL 
k 4kdenizle muvasalasını kes. 
tt \Pe bu sayede İtalyanın İn
la l'~!~ karşı yapacağı taarruzu 
>'-ttırınaktır. Buna mukabil 

bU.~•"1'•.>a Cebelltank ile Fr..-. 
16 

• t Fa m vadotunduğu an. 1~l or ve bu vaidin İspanyayı 
1>_ete gedrmeye kafi olduiu 
n~ ecliliyor. 
eıneıt ki bir taraftan ispanya, 

,( taraftan Japonyanın milı
_ete r ki mesai~e mecbur e. 
.. ;e rua'n hi meti Alnıanyaıun 
vl tere ıle sulh yaparak bu 

ti ri harp canimetlerinden 
·~etmesi tehdid1dlr. Veba 
dit, !İındilik teslrlııl söıtere
lıarbin bütün dünyaya ya)'IL 

8111
• aınil olmaktadır, 

rdüncü Safiıa : 

edecek mahiyettedir. Eğer iyi TEN RENGİ: Açık. rinin tevzi şekillerini "Anadolu 
öğrenebilmişscm Amerikalılar. GÖZ RENGİ: Açık. Türk Irkının Vatanı,, adile Ce. 
dan sonra yapılan en büyük an- SAÇ: Kestane renk. nevrede 1939 senesinde neşretti. 
ketlerden biri olarak dünyada BAŞ: Brakisefal. ğim kitabımda grafiklerile bula-
yer alıyor. . · · K T k kı 

Ben bu anketin umumi netıce- " ""' bilirsınız. ısaca ür ır nm 
ler,;-ı· k;tabımda izah ve tez ola. teşhisi şudur: 

~u • (83.33) tür. Dcnikcr'in lasnüine Tur" kler boy ı"t"b ·ıe vasatiden rak Cenevre ·nnı'versitesinde mü- ı arı 
u gore Brakisemal nisbeti ~o 88,63, bır' az yukan k ·yetle Mak dafaa ettim. Onun bir küçük hu. · , e sen • 

'l'opinar'dın tasnifine göre ise kel umumı· tl Brakıs" cfal u.sasını Belletenin 13 üncii SRVl- ros • ye e 
u. • J - % 75.63 tür. Kadınlarda baş ka. ve Leptorinieu, saçları ve gözleri 
smda neşrettiğim gibı size de ay- rinesi ve nisbeUeri ise şöyledir: daha çok orta renkte, bunlara 
nen anlatayım: Baş karinesi vasati 83. 78, Braki- nazaran, Türkler, aralannda Di. 

B u şümullü anket neticesin. sefal nisbeti Dauiker'e göre % narlk tipte fertler olmakla bera-
deki analizler Türk ırkı. 65.52, Topinar'da göre % 77.75. d Al · 

nın morfolol.ik ve deskrı'pti"f ka· al ber Avrupa a, Homo • pınus 
Türkiyede mmtak ara göre de ·1 l b k ensup. 

rakterlerl'nı· katı• olarak tespı't et. v nam1-1c anı an eyaz ır a m bu nisbetıer azahp çogaltnakta. turlar. 
miş oluyor. dır. Mesela orta Anadolu en kesif 

Türkiyede erkeklerde boy va. Brakisefal nunlakasıdır. ( % B u mÜl)asebetle şu iki nok-
satisi 1 metre. 652, kadınlarda 1 63.16), bu niabet şarkta ( % tayı bilhassa tebariız ettir. 
metre, 522 dir. Boy serisinde er- 62.61), garpta (% 76.69) dur. mek isterim: 
kekler vasatiden biraz yukarıda, Burun karinesi" erkeklerde vasati 1 - Birincisi, Türk ırkmm bu. 
kadınlar ise "vasatiden aşağı gru. 65.04, kadınlarda 64.05 tir. Lep- günkü ilim metotlarına göre an. 
pa dahildirler. İki cins arasındaki torinieu tip erkeklerde % 71.23, tropometri:k karakterlerini tespit 
fark 13 santimetredir. Bu fark kadınlarda % 76.73 nisbetinde. ederek, yanlış olarak ecnebi ki. 
diğer ırk gruplarına nazaran dir. taplarında yer alan fikirleri nak. 
yüksek sayılır. -ı:urkıyede. h?Y J Beynelmilel mukayese listele- zetmek suretile bu anket netıce
her yerde aynı nısbette bır fız- rinde Türkler Leptorinieu olarak sinde beyaz ırkın bütün vasıfla.. 
yonomi göstermez. Kısa boylar 1 en müsait yeri işgal edecekler. rını en bariz eşkilde tebariız et. 
Türkiyenin garp kısımlarında da. dir. tirmiş oluyoruz. 
h~ ~ktur. Batıdan doğuya do~ Türk kadınlannda burun nis- 2 - İkincisi, Anadoluda bugün 
gıttikçe Anadoluda boyların yük- beten küçüktür. Müsavi yaşayan Türk ırkının ôtedenberi, 
selciiği görülür. Şa~k viliyetleri boylarda kadınla erkek arasında ilk medenıyetln kurulmasile, bu
daha uzun boylu ınsanlann bu. bu fark çok barizdir Göz şekil. ralarda yerleşmiş ve yaşamış ol. 
lunduğu yerlerdir. Şimdiye ka- leri, erkeklerde ola~ kadınlar. duğunu tesbit ediyoruz. Türkle. 
dar Türk kadınlannın boyları da olsun daima muntazamdır. rin Anadoluya sahip oluşu umu
ölçüye istinaden ıiıalUnı . de~ildJ. Mongollt ·göz denilen çekik göz- miyetle sanıldığı gibi mll8di on 

1937 de 200 kadın üzerınde lere çok az tesadüf edilir ( % 5) birinci asırda değil, ondan çok 
yaptıjım ölçüler boy için vasati nisbeti ancak bulunm:mtadır. daha evvel, milattan binlerce 
olarak ı. m_etre. 550 verm1fti. Burun şekillerine gelince umu. yıl evveldir. Bunu medeniyet e. 
20,263 .kışilı~ boy vuatıleri 1 miyetle düz burun Türklerde ek. serlerile beraber ırki karekterle. 
metre. :522 dır. seriyettir. Kafanın arka kısım ri gösteren iskeletlerin mahfuz 

İskelik (gövd:ye nazaran b~ ı profilinde düz olanlara da tesa- bulundugunu görmek suretıle en 
caklann uzunlugu veya kısalığı) düf edilmektedir ki bu uzun boy. kati bir şekilde ankunış bulunu
karine Türk erkeklerini Ma~ros- lularda da olursa Dinarik tipin yoruz. 
kel (93.91), kadınlan Mezatiskel hususiyetini aQltermekteclir. Bugün antropolojiden bence L 
(8'7.83) grupuna dahil ediyor. Türklerde cilt renp amaml. ti türlü litifachr ed11mektec:1Ir: 

Bq karinesi erkeklerde vasati yetle beyazdır. Koyu esmerlere 1 - Tarihe yardımcı olarak 

LOKMAN HEKtMtN öGOTLERİ 

Gebelik Veremi ilerletir mi? 
G6Plnde verem baıtalılı balaaan ı atql arttmr, fabt nman ı~kt~ 

bir kadın ••be kalırsa sebelitlni ..... atq :pine eald haline döner, cebelik 
metle eona erdirmesi ihtimali coktar. Hllmetle sonmıa erer .. Kimiıi de sebo 
Veremli kadmlarm eocak diltiirdiilderi, lifin IOD ilç a71 lclnde hutahitnr bir
hattl vaktiaden 6ace dolurdaklan aa- clmbire ilerletir. Bö7lelerinin de se· 
~dl Yalım verem butahlr pek ilerle bellii lellmetle bitirmeli ihtimali çok 
nuı oluna,~ ftktinden 6nce tur. Tehlike vana ancak çoCllk doğ-::.earak ÜD7a7& bir ndislr bıra duktan ıonra meydana çıkar. Bıı tehli-

.. lı:e de çocutu emairmekten "ileri selir. 

yapmış olan ırklan yaşayanlar • 
la mukayese etmek ve bu suretle 
cedlerimizi tanımak. 

2 - Yaşayanlar arasında ya
yılan ölçüler·yapmak suretile bu. 
günkü medeniyet hayatımızda 
bir çok faydalar temin etmek. 
Me!ela spor sahasında muhtelif 
kısımlara aynlacak olan insanlar 
antropometrik ölçülere nazaran 
aynlırlarsa uğraıtıkJan. sahada 
daha çok verimli olurlar. Koşu. 
dıı beynelmilel müsabakalarda 
gövdeye nazaran bacaktan uzun 

Pabt sebelifln verem haıtalıfı D· 
zerine t•lri alddenberi ibtillflı bir 
meseledir. Hekimlerden budan Ye• 
remli kadmnı sebe blmau lı:endiıl i· 
çirı iyi oldalu kanaatini bealediklerla-

olanlar tercih edilmelidir. 
Veremli anneyi erkek çocıılı: daha zi.. Bu antropometrik ölçüler bil-

nde yorar. Bıınan sebebini anlamak ta hassa fabrika işçilerinde mühim 
kolaydır: eı1rek cocııtun metaboliz- rol oynayabilir. Bu ölçülerle ay. 

den: 
maaı kız cocuiunıınkine nisbetle da- 1 

n mış olan işçilere göre iş veri. 
_ ba hızlı sider ve erkek çocuk daha zi- lirse, daha fazla randıman alınır. 

- Dolar kızım, dolar. ,.,....- nde besenmeye muhtaçtır. Veremli an Antropometrik ölçülerin en bü-
Derer.. Buılan da abl bnaat· nenin metabolimıa11 da nten hızlı ııit- yük faydası bilhassa orduda gö. 

te Oldll .. , __ dan veremli bir kadın ae- tifinden ikili bir araya selince, tabii, rülür. Piyade olacaklan uzun ba. ..-.u anne daha zinde 10nılar-
be kalınca ,.U.lerini eQitirler" BirbirL caklılardan ayırmak yürüyüşte 
ne nt ola ba iki ttirlii fikir bıa itte Verem butabfı bıılaııp ;,erleıtikten daha çok hız temin eder. 
toptan btUanetmelr dolnı olamanca- ICIDra sebelitin •- teelr edecetl mu- Bu suretle bugünkü muhtelif 
fım söılterir. Yerine söre sebelik ve- bakJra olmachima söre, verem bulat- it sahasında antropometrik öl,.ü-
rem butalıfım ilerletir, ~ s6re maclan •dece ona ilerletmeye mDAlt ~ 

'ka ele hic tairl olmu. bir blln:J'Cde baJ1111Ular icia cebe kal· lerin çok büyüle faydası olabilir. 
t Ahnanya tarafından kal- Atqll, cabak ilerlqen verem basta- makta bir IDabaar olmayacafı ihtimali Eğer bütün memlekete şamil ır. 

Yazan: Sevim SERTEL 

Bombardımana Yakalanan HlrllZ • 

Morfin lstemiyen Tayyareci 

L ondrada, hemen hergün bir 
kaç saat bombalanan Lon

drada, ya açlık ya meslek aşkı 
damarlarına işlemiı olsa gerek, 
hırsızın biri bir gece, zifiri karan. 
lıkta tenha sokaktaki bir eve gi. 
rer. Yanm saat içinde 200 lira
ya yakın mücevheri, bir güzel, 
cebine sokar. Vaziyetten mem.. 
nun, yan kapıdan sokağa çıkmak 
üzeredir. 

İşte tam bu sırada birdenbire 
semada düpnan tayyareleri be. 
lirir ve onun bulunduğu semt Ü· 
zerine müthiş bir bombardıman 
başlar. Etrafa kulak veren hırsız 
ev halkının aşağıdaki sığınağa 
koştuklarını duyar. Şimdi onun 
için yapılacak iki şey vardır. Ya 
başını koltuğunun altına alıp so. 
kağa bombardımanın altına çık. 
mak; böylece mücevherler res
men emniyete erişir, fakat ha. 
yatı tehlikeye girer. 

Yahut ta çaldığı bütün eşya. 
dan vaz geçerek ve hatta kötü 
vaziyetin tevlit edeceği kızarma
yı göze alarak diğerlerile bera. 
ber hayatını kurtarmak için 
evin mahzenine koşmak. Bizim 
serserinin canı çok tatlı olsa ge. 
re.k, bu ikinci şıkı kabul ediyor, 
ve paldır küldür evin sığınağına 
iniyor. 

Kar§Jsma çıkan ev sahibine. 
kendi külhanbeyi §ivesile: 

- A01an bayım, ocajına düş. 
tüm, diyor. işte biraz evvel evin. 
den çal,dığım mücevherler; hep. 
sini geri veriyorum.• Kuzum be
nim hayatımı bağışla, bombar • 
dunan müddetince burada kaL 
mama müsaade et; sonra ne is
tersen yap. 
• Ba§I üzerindeki uğultular, her 
saniye civarlarına düşen bomba. 
lann patlaması zaten ev sahibi.. 
nip de sinirlerini harap etmiştir. 
Beş dakika sonra sağ olup olmı
yacaklanndan kendisi de emin 
değildir. İşte bu sebepten olacak 
ki o da kendisine yalvaran hırsı. 
za: 

- PeltAIA, diyor, şuraya çök ve 
sesini çıkarma. Eğer Allah benim 
ve yavrulanımn ha1'9tmı beilf. 
lana ben de sana dokunmıyaca· ı 
jım. 

Böylece ev sahibi, ailesi ve 
hırsız tam iki saat hep birlikte sı
ğmakta karşı karşıya oturmuşlar, 
hatta birlikte şarkı söylemişler. 
dir. Sonra da "tehlike yok,, işare
ti verilince hırsız kollannı salla. 
ya sallaya çıkıp gitmiştir. 

* * Morfin İstemiyen Tayyareci 

G ün geçmiyor ki bir kaç ta. 
ne kahramanbk ve feda

karlık hiklycsi işltmlyelim. 

nizi.nde keşfe çıkmıştır. Bunların 
vazifesi, mütemadiyen dört bir 
tarafta gördükleri kazalan ıür
atle merkeze bildirmektir. Har. 
bin kızıştığı sıralarda yardım is. 
tiyenler, yangın çıkan yerler o 
kadar çoktur ki Cuningham güç
lükle bunların hepsini sıraya so. 
kup malılmat vermektedir. 

Bu sıkıntı yetişmiyormuş gibi 
bu arada kendisi de ayağından 
yaralanır. Bu vaziyette daha ya. 
nm saat çalışır. Fakat sancısı ,.e 
ıstırabt o kadar artar ki tayyare
nin pilotu kendisine morfin ~L 
maı!lnı sövler. O inat eder. Zıra 
tam bu dakikada bir zırhlı bat. 
maktadır. Eğer arkadaşının de
diği gibi morfin alırsa sonra 
zırhlıdaki yüzlerle kişinin hayatı 
tehlikeye düşecek. Bu düşünce 
ile İngiliz radyo operatörü gay. 
ret edip haberlerini veriyor. 

O günkü harbin sonunda yere 
indiği zaman kumandanlan görü
yorlar ki, o gün olan bütün vu
kuatı birer birer, tanesini ka. 
çmnadan bildirmiştir. Böylece 
herkese ve her yere imdat gönde. 
rilmiştir. İhmal edilen bir tek ki
şi vardır. Şimdi hastanede baygın 
yatan radyo operatörü Cuning. 
e_am'm kendisk 

Küçük Memleket 
Haberleri 

Jlaı ovuı ıulanacak - Elbıl Su ı,ıerl 
mOdOrO lalp lf•ı ovaaıııın Murat n JCanıu 

ca,.ıantıdaıı açılacak kanallarla nlanm&11 lcln 
tetkikat papm&ı n ahpet bir rapor lııa.rır· 

lamapa lıaılamııttr. 
ltUy114a boiuldu - Çamlıdere ııahlnılııe 

lıailı Oc~let lı6p0ndeıı Ha .. n oflu O.alın 

din papııdakl oilu Halli k~a dl1111D1 " 
boiulmaıtur. 

Orman paaamı - IC&aılca"-a• ltııulca· 
lnn lıll)'!lnlin Yaylalıa11 onnanıacla :ransnı 

cıkıuıı •• iki bin bet J'llı metre muralılıaın
dakl Hha J'&ııdıktan ıonra aandOrOlnıOetOr. 

Mısır Film )'lldw Bll7an 

FATMA ROŞDI 'nln 
Muvaff'akıyetl 

Şeıu .ı.nuzae '.L'A.K.==>11\t Sineımwııda 

Göıterilmektıııı olan 

SAA DET YUVASI 

3 

1 ~Talıvimden 
1 ~bir ~aprak 

Temcit Pilavı ! 

E ski Boma büyüklerin 
Katon, mevzu uyıua ~ 

ma&111 her nutkunu: "Kartac 
tahrip etmelidir!,, söz.ile hi • 
miş. Ben de okuyuculanma 
zel abidelerlmlzin utraıclıldaıq 
ihmali • ramazan yaklaştıiı içia 
temcit pilavı &ibi llddebirü la. 
leriııe koyacaiım. 

Bunun baıka bir ehenun.1,..el 
daha var: Bir kaç ıün evwl b
pıcılardan şiklyet ettiğim aaıına .. 
adresleri bilinmiyen mektuplana 
bir müddet postanelerde came. 
kanlarda teşhir eclllip edilmedJIL 
ni sormuştum. Posta hemen 
na dört elle sarıldı. Bir ıki 4ef 
matbaaya kadar murakıbı pllft; 
benden tafsilat istedi. Yoru 
dı, üşenmedi, bdunach, mamna. 
dı. Kaç defa telefon etti. K...U
slne mesuUyet terettüp eıtmil

0 

r91'1 
bu işte cösterilen alikayı m 
nuniyetle kaydediyorum. Aaı.p;.; 
hyor ki postamızın pkası 1ok! 
Burnundan Jul aldırmıyor, 
Diğer taraftan can çeldpn W. 

sebil milnasebetile yazmadı 
kalmadı. Bir çok okuyueu 
ınızdan mektuplar aldım. M 
leyi bir daha tazeledim: .. Yalaa! 
Bununla alakadar olan zatın yola 
hie o tarafa uğramıyor mu? 
adam kimdir? Nerededir? Yene 
mi? Gökte mi? Uykuda JDJ! ~ 
sa ramazan p)iyor diye ltikAf.ıi 
mı ~dl?,, diye bar bar baıi•ı.D 
dıın; çıt yok! Boynuma koea 
davul takıp kapısının ÖDUIMllq 
&Umbür &Umbür çalsam bua .. 
mutlaka ramazan davulu 
cak, cumbasından başını bile 
karmıyacak. Kendisi gazete o 
muyona elbette eşi dosta 
setmJşlerdir. Bunlara karşı o 
olsa vereceği cevap ta şudur: 

- Aldırma adam! Onl•, 
zarlar. Sonra bıkarlar, susarlar' 

Bu, sahnede büyük 
"Şadi,. nln yarattığı (Ahmet DL 
can) efendilerin yaşachfl dev 
terde olurdu. Tiirklüğiln mef 
birini düşünen bir rejimde y 
yoruz. Çok şükür tarihe gömL 
len eski Jdarelerin lakaytlııklaılMll 
yüzünden Avrupa müzeleri l doğrudan doiruya biziııı eser 
rimlzle, yahut ta bizden mu,. 
kaçınlan, aıınlan, çalınan eser. 

1 lerle doludur. Elimizde ka: ... ~!11 
nn da böyle eriyip mahvolmala
ba gör göre cöre dannamnJD! 

Takviınel 

Şişliden Bay N('{'dct ve ırk dasta .. 

1 

rına. Dıkk Uml celbettitinlı mesele. 
ye llzım gelen ehemmiyet verılml • 

Pangaltıdan Bay Rifat Çolırar~Pi 

, Dişçinin "adresini bildirmenizi r ca e-
derım. T. 

Ş A R K 
İşte İngiliz tayyare radyo ope. 

ratörü Cuningham'm hikayesi de 
bunlardan biridir. Kendisi diğer 
üç tayyare ile beraber Man§ de. 

Türkçe sazı~ ve SöılU, Arapça şarkıb 
filmi simdlye kadar hiç bir filme na- 1 
ılp olnuyan bir ratbet kazanmaktadır. 

( Eski Ekler ) 
SİNEMASINDA 

~ .... , ........................... ~ 
Hatırasını Ebediyen Unutamıyacağuuz Bir Far 

Senenin Uk Süper FUmi 

ÖLUNCEYE KAD AR 
PİLJılt YARATANLAR: 

CORİNNE LUCllAİRE - JEAN PİERRE AUMONT 

Çarıamba akıamı MELEK Sinemasında 

Bugünden itibaren : 
Fe\•kalide bir l'rogram 

Harikalar harikası 

Şahane Çılgınlıklar 
Tamamen renkli ~uazıam revll 

ve 

I • DENiZ ve KADIM 
DOROTHY LAMOUR • 

GEORGES RAl"'1' 
HENRY FONDA. 

iki Yilsltl kıhç m nilıayet hlmda bile 1rac1m sebe kalınca veremin zi,.Wır. V....ıe sebelfk arumdaki ki karekter tesbit edilirse umumt 
? Plbıan.aa isabet etma daha ziyade ilerilemesi mııbaldrak de- milnuebet düa slrade bir braciter i- hayat için bunda da bir çok fay. ~--••••••••••••••••• • --· j 

0~, ..... ._....._ _________ ii_•_dir_._x_iml_ •_ •e-beliiin--Uk- 87_ 1arm_ c1a_ 11_di_ r_. __________ da1_ar_e_ı_de-edllmi---'01_ur_._,, ___ , _____ Bu Peqembe akpmı ----:r.I\ AKİM TAMİROFF 
tarafındın FRANSIZCA SÖZ· 
LU Gayet gUzel bir f im. Her 
2 film son defa olarak Be7ot• 

CiRCE 
Yazan: 

ANNIE VIVANTI 

Ben lllllhı aldım, dipçltini omuzu. 
ma dQ-adım. 
Yapabildılfm kadar ihtimamla nl· 

l&ll aldım. TetJli çekecellm sırada 
idi, Bozevs1t7, 7ıldınm sibi bir Jestle 
elini uzatb, awcunu tütetın atzına 
tuttu. 

Kendinden ıeçmlf ve deli bir ıD· 
lilm.seyftJe: 

- Dunuıazı. Bir clalı:lka dıawauz, 
diye batırdı. Atef etmeden 6nce, 
"Serco. mt MYbarmn.. ~ 

- Amma deli mJ8lnl& si&? Namlu· 
dan elinizi çek1nJal 

- Bı7U't &nce, "Mreo, sizi aev'1'a. 
rwn,, di7ecelulnlz. 

Bir alevin alnıma oıkbluu dU7dum. 
- o eli çekiııl 
Kmuld&madı. 

- Çekini c1i7e tıekrarladmı. 
Amma itaat etmedi, SIWun alzmı 

t1ka7aıı o eli &6r07orcl111Di ıerım ve 
acık mce parmaklan ~ 
ba."la, hallls0na170D içlndqbn clbl 
ıelfyordu. G6rdilğQm Jalnız bir el 
delildi, hayır! BütQn erkeklerin, be
ni 7alulamak, beni paralamak, beni 
düşQrmek lcln, ~lınll eDerl idi ... 

Muhakkak bir delllfk daJıaaı beni 
.ıw.t etm.lıtl. &pazmodu bir hare-

ftaqancadan çeviren : 
ROVIEYDI il NANOGLU 

ketle tetlll çektim, Atet etmllllin. 
Kül renCi elin, 6lmllf" bir P7 libl 

dQıttllOntl ıth'dilm. 
H871marak urabin&71 elimden 

dQf[lrdtlm ve ~Q kapadım. l'a.. 
kat Bmevsky 7anıma ıelmiftl; 6bilr 
ell16 bileklerimi ~ış, kolumu 
qatı dolru çekerek zorlu7ordu. Son
ra, bir 610 gibi çQrilk )'Qzilme, J'(lz(l· 
nQ 7&klqtırarak ıalıkladı: 

- Ah, 671e mi •• Katil kilÇQk vah-
111 Bu mu aenln botuna ıidi7or'l 1a.. 
ted1ttn kan nudır? 

Ve kanlar akan para'llnm'lf ellle, 
~kırmak için aoıJc o1aD llızamı ka
padı. Yıı tı1mıt awCUDdaıı kan )'Qz(l· 
me t.ııkuvoı', bo)'Jlmna ve bolazıma 
akı7ordu. BolulU7Wdwn. ölil,yor-
dunı ... 

• • • • • • • • • • • • • 
o ...u. fldmld ele ilet ..s. -et uzak atavik delDlk daJpa Jdlf 

llanll primiUf kin .. - barbar, 
'"ftırla" 11, blr 7U'bcıhk ve 118J'l]dama 
11kJttırmua Sç1ncle. lhUJAch .. vlbll. 
bizi balladıt .. 

Bllmb'orum. 
Sade pmu bill1mam: O andan IGD. 

n, ben onun, pa~alannuı, hQJanG 
albna cfrmiş. belik olmuı bir fe71 
oldum. Sade ıunu bill7oruın ki, o, 
benim tahrip edUmlf ıenctıtimln Af. 
biricik ve son Aşıkı oldu. SaadeUmin 
kua baharını, aptallıpnıı ve bayran
laımı., onun yanında geçirdim. 

Ve onun tahrlpçlllti ile benim ze
kAm kınldı. 

Ben ki, onu bir ıon Vaauı tara
fından ISldOrillmtlt oJatak &7aklan
nıın altına dllfmllf s&'dflm; ben 1d 
on.ı, :ntatında kaskatı ve 6Ul uzan. 
mıı ıördilm; ben ki, (bllm17orum nl• 
çln, ve hanıi meşöm deli tarafından) 
onun •aotaun etlerinin parça parça e
dildillnl görmek için, bir anflteatro:-
7• ıötllrü.ldilm... ÖJ'le iken, ben. o
nun Cerçekten 61diltilne ula, ula L 
nanmadım. Ne de Jtclll ~inam• 
70t'UDı. 
Sanıyorum ki. bir ıcın (97 mna

metU Tanrım, o ,ana bana eabulı: 
ıösterl) hücremin kıpm açılacak, ve 
ıtıneşte dimdik, bir ıenç ada clbl 
ırıçlltlmin ApJa, eski martlrllk'le" 
kıvırcık saçlaruun aarıpnlıJı ile h&-
1.elerım11. bana c6r0necek. 

Berrak aelll, bana: 
"OOna7dın, BQanf,, di7ecek. 
Ben bu tahtamdan kaJkacaln\ı, 

ona dolru el.......,•. A7Jp, cinayet, 
hapislik. hepd a.rtmden dn,ecek; 
kOJU renk ve 71pranmıı bir eski maıı
to nual dillftH, 67le dOtecek. 

O, beni sevdllt uzak Nisan •ba.. 
lunda oldulu libl, .... ı.ı ve sarıflllo 
ona lldeceJlm. O da, o benim ;nra
Jadıtun elln1. ,uııerıe dolu, bana u
aatacak.. (DBVAMI VAR) 

S M~ ,t .Jr ,~,i~s=a ''---·~=:: 
DiKKAT 

tunda ıöstenlmektedir. 

KARA GONE$ 
Sinema harikasının ilk iraesi şerefine Büyük Gala 
Baş Rollerde: Spencer Tracy - Richard Greene 

Stanley ve Livingstone'in büyük macerası 

1 İlk Teırin Sair Günü 

ÇEMBERLITAŞ 
Sinemasında 
Matine ve Suarede 

Fnbllde GALA Müsamensi 
Oöriılmemiı bir Varyete 

Procranu , ......................................... ı ~~ ............ . 

SOMER Sinemasında 
lnsfltere Kral ve Kraliçesinin J'llrıek hima7elerlnde: BUCKIMGHAM 
IANDRINGNAM ıarQlarile İqllterenln Ai1ei Krali lratklerinde cevrUa 

ZAFER SENELERi 
emaalıb ve ibtltamlr bir mufyi cuı1andrracü TAMAllEH RENKL! lü· 
per fllmhda ilk lraeal teref'ıne BUYUK GALA. Baı ltollerde: 

ANNA NEAGLE: KRALİÇE VİCTORYA 
ADOLF WALBROOK: PRENS ALBERT 

Ba taheaer 15. Mart. 940 tarihind. Londracla biitlln Sar&7i Krali erkıı.nı 
hanranda sa.terllmlttlf'. Yederlaizl eY\elclea aldı:rmu. Telefon: 42851 



Hasan Kuvvet $urub -
Terkihinde: 1 Y OD, TANEN ve 

Vardır. GLISERO FOSFAT 
KANSIZLIGA, VEREME ISTIDADI OLANLARA ve 

SiNiR HASTALIKLARINA KARŞI KULLANILIR. 

HASAN DEPOSU: Bahçekapı Beyoğluna Giden Tramvay Durağı Karşısında 

TAN ;ıo. 9 - 940 

1 
c;: .. ; .:.~:er7' Fotog::,:r~akl· 1 A :c~ı::.n~ı:::::~: • ı, 1, ::ı:~ y EN i K o LE J N:ri 

6 AY VADE " AV VADE 4 AY VADE 1 
İLK-ORTA-LİSE Fırınları • SUpUrgelerl Havagau ocak· LUkaor Radyo· 

AV~;E~E': V:d= G ~·:,·~r~:::rv::: efya Taksimde Sıraserviler 86 Yeni Açlldr a Müdürü: Eski Şişli Terakki Dir<.-ktörü 1\1. AU Haşmet Kura 

OSMAN ŞAKA R Ve (k•ı 1 Hususiyetleri: YABANCI DiLLER OGRETIMINE renio aıik.. .J • yasta ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil ederek talebesini.Jı 
1 çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile yakından al!ikadar olmaktır. Mek· 
D Jalıı.ta, Bankalar Caddesi 59-47 Tet 42769. Beyazıd, Universite Caddesı tebin denize nazır Kalöriferli teneffüshane ve jimnastikhanesı vardır 
tL No. 28. Kadıköy, İskele Caddesi No. 33/2 1 Hergiin <ıaat (9 ile 18) arasında talebe k~vıt ve kabul olunur 

~ 1 1 ·~r_E_L_E_F_o_N_= __ •_11_5_9----~--~--------.--
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi , - •a•A•* wc• 

1 

Müdürlüğünden : 
Müessesemiz sahasında teslim edilmek oartile evsaf ve miktan qafıda 1 

BU AKŞAM a••••••••••••••m- ' , yazılı makas traver~iı~ normal boy travers satın alınaca~~U:: !~ı~p oıanı;1nn 

.............. 1mı_. .......... . r::.;::ı:;;;::ı::mmm ................... llPEI 

• 1 

• Alaturka Kısmında ı ·n geç 30.9.1940 tanh nde saat 12 ye kadar müessese mudurlugune teklıfle-
Beyoğlu, İstfklAl Cad. 

283. Hncopulos Pasajı Belediye BAHÇ ES I ini vermeleri ilin olunur. "9142,, 
Mikdar Eb'ad 

ve bütün Programı 5000 adet Gürgen travers 2.60 M, boyunda normal cinsten 
40 ., Gürgen makas traversi boy 4.50 M. 

Bu yaz mevsimi .zarfında sayın müşterilerden görülen tevecciıh ve rağbetten Bahçemiz 

olma!{ üıere çok 
Mevs·min Son Gecesi zengin S!irprizlerle Veda Galası 

büyük bir 
Tertip etmiştir. Mevsimin bu son recesi kaçırılmaması tavsiye olunur. 

Aynca: Suriye ve Lübnan Film yıldı.zı ESMA LEYLA 
ve arkadaşları varyete numar:-alan - Fiatlarda hiç bir zam yoktur. •••••••••?/P' 

~1a1•ll!ltt:1111+riEiz~etn:ıs1actıs••l!!ı:ll.-.• Nişantaşında Karakol Karşısında• ----ır:±J11C*Mll!l':Ji--·-. 

ESKi 
FEYZiYE IŞIK YATILI 

YATISIZ 
A~A • iLK • ORTA • LISc ( E'~z • Erl<ek) 

Türk'yenin en eski hususi Lisesidir. Kayıt ve tecdidikayrt için herrün müracaat olunabilir. Tarifname is
t.-,,;": ... "" ... t ... ç ,.._ • POQ?'Q 

z • S'G1n•ıa~-!il.;ımammı;ı•tıttt:n:;•s:;ıNMm::11•••••••m••• 

KIZ 

CZ::cJJ ___ ıı;m ___ m::m Telefon : 8054 7 

ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ f ERKEK 

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

1 - Talebe kaydı, her rün saat 9 - 18 e kadar Halil Rifat Paşa konağında yapılır. 
2 - Tedrisata ilk kısmında 30 Eylı'.llde, Orta ve L isede ı İlkteşrin<le lı:ışlana .. .ıktır. 
3 - Kayıt için Velilerin bizzat mektebe relmeleri gerektir. 

•Y-·A-T-ILi ı Nisantaşı .• Rt!meli ve Çınar Cacldclcrincle 
_!-C!m• HiÇBiR YERDE ŞUBESİ YOKT 

İstanbul Arkeoloji l\füzeleri Arttırma ve Eksilf ıne 
Komisyonu Riyasetinden: 

Yapılaca\: iıtin cine; 
mahiyeti 

Ayasofya müzesinin 
cam, çerçeve alçı pen
cere ve kurşun tamiratı 

Keşif 
bedeli 

!., Kr, 

805 36 

Muvakkat 
teminat 
m'ktarı 

L. Kr. 

60 45 

Eksiltmenin nerede 
han&i gün ve .saatte 

yapılacağı 

Eksiltme 7,10.40 pa
zartesi günü saat 15 
de yüksek mektep
ler muhasebeciliğin.. 
de yapılııcaktır 

Ayasofya müzesine bermucib~ keşif yaptırılacak olan tamirat işl~ri yu
karda yazılı gün ve saatte açık eks11tmeye konmuştur, Olbabtak' keşif ve art
nameyi rörmek isteyenlerin İstanbul Arkeoloji müzeleri umum mıidürlıiğüne 
tamir yerlerfni mahaJlen görmek arzusunda bulunanların Ayasofya miızesi j 
baş memurluğuna, talip olanların da müteahhitlik ve ticaret odan vesikalarile 
muvakkat teminat makbuzlarını hamilen ihale glınU yuksek mektepler muha 
sebeciliğindeki komisyona müracaatları, (8988) 

Kilis Gümrük l\luhafaı;a Taburu Sahnalma Ko. 

Erzalun: Muhammen Muvokkat 
Miktarı bedell tem inat 
Kilo Kı. Lira Kş. Lira Kt. 

Arpa 120000 
Bulgur 
S3deyağı 

Kuru fasulya 
Nohut 

6000 
3000 
6000 
3000 
4000 
5000 

6600 
600 

3750 
1200 
300 
160 
600 

495 
45 

281 25 
DO 
22 50 
12 
45 

Başkanlığından : 
Ekalltmenln 

Tarihi, günü: Saati, Cln~l 

10/ 10/40 

" 12/10/40 
n 

" 
" 

Perşembe: 9 

" : 9 
" : 9 

Cumartesi: 9 

" 9 
.. : 9 
.. : 9 

Knpalı 

Açık 

" 
" .. 
" 
" 

Kuru soğan 
Mercimek 
kırılmış 
Gıızyagı 4000 

80000 
25000 

1100 
12000 
7500 

82 
900 

:ıu 14/10/40 Pazartesi : o ,, 
Un " : 9 Kapalı 

562 50 " .. : 9 .. 

Bayan E. F. 
50 yaşında ol. 
masına rağ

men nasıl genç Koyun, keçi 
Sığır eti 
()dun 700000 11900 892 5C 16/10/40 Çarşamba: 9 ,, 
Kuru ot 90000 4500 337 50 " : 9 Açık 

Ci.it;:S•D••- gör n '1'l iy mu. 
vaffak olduğunu anlatıyor. 

Saman 70000 1400 205 ,, " : 9 ., 
A - Tabur ihtiyacı için yukarıda yazılı 13 kalem erzak, yem yakacak odun 

eksiltmeye konulmuştur. . . 
B - Şartnameleri Komisyondadır. Görüle, ahnabılir, Eksiltmeler tabur 

kararrihında komisyonda yapılacaktır. . 
C - Açık eksiltmeler için muvakkııt teminat makbuzlarını Tıcııret Odası 

vesilı:alarmı retirmeleri. 

40 ,, ,, ., ,. ,, 4.20 M. 
60 ,. ,, ,, ,. ,, 4.30 M. 
60 ,, ,, ,, ,. ,, 4.00 M. 
40 ,, ,, ,. 3.80 M. 
40 ,, ,, ,, ,. ,, 3.70 M. 
40 ,, ., ,, ,, ,, 3.40 M. 
40 ,. ,. ,, ,, ,. 3.30 M. 
60 .. " .. " " 3.10 M. 
60 ., ., ,. ,, 2.90 M. 
60 ., 2.70 M. 

5540 adet 

Belgrat Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinden: 
Belrrat ormanının Kurtkemui deposunda mevcut ''217,, metre milı:ip 1 

"302., desimetre mikap muadili 673 adet dört köşe meşe kerestesi iki ay 1 
içinde kaldırılmak üzere 23.9.940 tarihinde açık arttırmaya çıkarılmıştı Mez- • 
kUr günde talip zuhur etmed '~indcn 7.10.940 tarihine müsadif pazartesi rünü 
ihalesi yapılmak üzere tekrar müzayedeye konmuştur. 1 

Taliplerin mezkur günde 358 lira 58 kuruş teminat paralariylc Büyükde· 
1 r_:de orman fakültesi binası dah.lindeki Revir Amirliğine müracaatları. (9138) 

1 

ı~!uııaıuııu.:u rı.., 

L. 

450 

21 

264 

K. 

00 f.tsküd:ırda s .. ımanağa mahnJTesinin lfo'ltan sokağ!Tlda yeni 33/2 
No. taj 2.2/1, 2/2 sayılı bahçeli ve ik bölüklü ve ahşap ev'n tamamı. 

80 Üsküdarda İcadiye mahallesinin eski yeni sokak yeni Türkan ha
tun sokağı eski 28 yeni 34 sayılr arsanın tamamı. 

56 ,, ,, ,, ,, Hacıbakkal sokaiı 77 No. lu evin ta-

1 
272 

1:849 

363 

P. T. T. Uın1r l -r, ; ·iclüı l" ]"nı!cn : 
1 - l h re ihtiyııcı irin altmı· bin tane k i numaralı porselen izolatör kıı 

palı • " rfla ekr iltmeye ı:ı'·arılmı tır . 
2 - Muhammen bedel "24000, muvakkat teminat "1800., lira olup ek 

siltmcsi 1. Te~rinievvel 9·l0 Salı günü sa:ıt "16,. da Ankarada evkaf apt. P 
T. T, Umum Mııdürhik binasındak' satın nl na komisyonunda yapılacaktır. 

3 - l stekliler, muv"kkat teminat mnkbuz veya banka mektubu ile lra 
nuni vesaiki mı:htevi kapalı zarflarını o gün saat "14,. de kadar mezkiır ko 
misyı.'ı~a vercceklerd:r. 

4 - Şartnameler Ankarada Evkaf Apt. P. T. T. Levazım, lstanbuld· 
Vali<le Hanında P. T. T. Levazım ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiı 

olarak tedarik olunur. "4548., "7228., 

Karacabey Uc!ctliyesindcn : 
1 - Karacabey kasabası içme su tesisatının şehir şebekesi ketif ve proje 

teri açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Yaptırılacak keşif ve projelerin keı"f bedeli (500) liradrr. 
3 - Şehir Hali hazır plıinı ile eksiltme şartnamesi ve mukavele sureti 

bilabedel Karacabey Belediyesinden almab·lir. 
4 - İsteklilerin bir şehir içme su tesisatr ke~if ve projelerini tanziır 

işlerinde mütehassıs bulunması ve bu hususta resmi vesaik ibraz etmesi la
zımdır. 

5 - Muvakkat teminat: % 7,5 hesabile (37) lira (50) ıruru,ar. 
6 - İsteklilerin teminat ve Belgeleri ile birl;kte ihale rünü olan 

16/10/940 Çarıamha günü saat 14 te Karacabey Belediyesine mıiracaatları 
illin olunur. (9178) 

Aç k • ,s·ı.me 1 "'nı 
Ankara Dil ve Tnrih - Coğrafya Fakültesi 

Direktörlüğünden 
7/ 10/940 Pazartesi gilnü ~aat 11 de Apkara Mektepler Muhasebeciliğind 

toplanacak olan eksiltme komısyonunda 4800 lira muhammen bedelli fakülteni 
80 - 100 penceresine y:ıptrrılacak perdelerin münakasası yapılacaktır. Eksilt 
me şartanmesi ve teferrüntJ Fakülte D 'rektörlüiünden alınır. Muvakkat tem' 
nat 360 liradrr. lstekliler:n muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikala 
rmı aynı gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri 11zrmdu. ''8943,. 

D - Kapalı zarfla eksiltmeler için yukarıdaki vesikalarını tekli~ ~ektup
larmı havi kapalı zarflarını eksiltme saatlerinden bir saat evvel eksıksız ko_ 
misyon başkanlıfma makbuz mukabilinde vermiş olmaları, eksiltme saatlerinde 

"Ben 51 yaşındayım, dört defa 
evlenmiş kızım ve 3 adet ~ocu. 
ğum vardır. Buna rağmen tf-n ve 
cildimin 30 yaşlarında bir kadın
lı~ ~~bi taze ve nermin olduğunu 
S)yluyorlar ve bunun sırrını ôğ_ 
re:nınek ist yarlar. Tatbik ettiğım 
usul budur. 1 

Ben. her akşam terkibinde meş. 
hur bır cilt mütehassısı tarafın
dan keşfedilen ve cildi gençleşti. 
ren kıymetli "Biosel,, cevheri bu. 
lunan pembe renkteki TOKA
i.ON krc!11i~i kullanıyorum. u. 
yurken cıldı, besleyip gençleştir. 
~kte ve he~ sv.ba~ d~.ha genç 
gostermektedır. Gunduzleri de 

de komisyonda hazır bulunmaları ilin olunur, (9046) 

Siirt Belediyesinden : 
1-Siirt vil~yetinin 120 hektar gayrimeskiln kısmının takeometrik haritasL 

le imar sahasını teşkil eden imar plinmm tanzim i,lerine ait umumi talimat
namenin 6, cı maddesi mucibince yapılması gerekli avanprojenin hazırlan
ması Nafıa Vekaletinden tasdikten sonra aynı talimatnamenin 29. cu madde. 
ılnde mezk\ir olan planlarının yapılması kapalı nrf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

karşısında 

BAYAtJ 
Mağııuısı 

TERKİ TİCARET DO. 

LAYISİLE BUGÜN-

DEN İTİBAREN 

ÇANTA, ELDİVEN ve 

ÇORAPLARINI 

FEVKALAf>E 

ztLATLA 

TEN

Satışa 

başlıyor, 

Fırsattan istifade 
ediniz. ____ .._ ____ _ 

Satlbk Ev 

I\ 
c 

En fuA cins saattir, Miknatislenf 
suretile katiyen durmaz, çünkil bO 
TİSSOT sa atleri miknaUsten miltl 
csslr olma?.lı.ır. 

Umumi acentesi: D, GALİMİDİ 
DRT - n Bahçekapı, Kullu han, ?' 
l - 4 , İstanbul, 
Tnşra için acente aramyo:.:_ ,-----·· O. Ihsan Sami 

ÖKSÜRÜK şurubu 
ÖksürUk ve nefes dnrhğı, boğ· 
maca ve kıznmık öksürükleri i· 
çln pek tesirli ilfıçtır. HerkcS 
lrllllonabilir. 

Kadıköyünde Yeldeğinnenlnde ,•nıe11•a•• 
Mandra sokağında 45 numaralı ev • 

DOKTOR "* a 8 

mnktuen 5.500 liraya satılıktır. 10 o- 11 Ç 1 P R U T 
da. Güzel nezaret. il 

Gezmek için içindekilere, konu~
m;ık için telefon: 40385 müracaat. 

.. . . . . 

KENDi 
T. IS BANKASI 

KÜÇÜI{ 1940 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

Cildiye ve Zilhreviye MOtehauı• 
Beyo~lu Yerli Mallar Pazarı kar• 
şısında Posta sokağı kösesinde 

,;;;;:net ;,ıı~~n;nnı. Tel: 433~ u 
•t 

TAN 
Ma C>aası 

Kitap, gazete, mecmua 
ve her türlü tabı, cilt 
ve klişe işleri yapılır. 
TAN Matbaası - İstan· 
bul. Tcfofon: 24310 .,. __ .. ...) 

BiRi TiR 
19·10 IICRA!\JIYELERI 
1 adet 2000 llralık 
3 1000 • 
e • soo • 

12 
40 
75 

210 

• 
• 
• .. 

250 
100 

50 
25 

• 
• 
• 
• 

= 2000.- ıır• 
= 3000.- • 
= 3000.- ,. 
= 3000.- ,, 
= 4000..- ,, 
= 3750.- • 
= 5250.- .. 

Keşldeler: 1 oubat. t mıyı• 

1 aQustoa 1 lklnelteorln tarlhlerlndt 

2 - Eksiltme 15/10/940 Salı ~nü saat 15 de Belediye salonunda yapı. 
lacaktır. 

3 - B 'rinci maddede yazılı takeometrik harita, avanproje ve imar pli.n_ 
larmın tanzim işinin muhammen bedeli 2 000 liradır. 

4 - Haritası alınacak muhammen y~r fazla çıktığı takdirde gayrimes
k\in kısım için beher hektar başına 15 ve meskun kısım için hektar başına 30 
lira verilecektir. 

beyaz (yağsız) TOKALON kre
mini kullanırım. Esmer ve sert 
ciltlilerle çirkin tenler üzerınde 
şnyanı hayret bir tesiri vardır. 
Mesamclerin dahiline nüfuz etti. 
ğinden toz ve gayrisaf maddeler 
ihraç ve s·yah benleri izale eder 
ve açık mesameleri sıkıştırır. Bu 
suretle cildinizi yumuşatır ve gü. 

- - - --------

' 

Vlıe asliye mohkemesinden : ~1Cllm!'1E:IEE::r - ----
DemirkllyOn Karacadaf ormonında trkll, 

çiftli, üclil Ye dört lcöıe olmak üzere momul TAN Gazetesi 

5 - Eksiltmeye gireceklerin yukarda bahsi ceçen talimatnamenin S. ci 
maddesinde yazılı ehliyeti ha".z olmalan şarttır. İsteklilerin 140 liralık mu. 
vakkat teminatl havi teklif mektuplarının ihale saatinden en ı-eç bir saat 
evveline kadar Siirt Ilcledi!e Reisliğine röndermit olmaları lüzumu ve pos_ 
ta vuku bulacak teahhurlerın nazan itibare alınmryacağı ilin olunur. ''9036,. 

Yiiksek Mühendis Mektebi l\lüdürlüğünden: 
1940 - 1941 d~rs senesi talebe kayıt muamelesi Cumartesi ve Çar$antba

lardan maada her gun aa~t l~ - 12 ve 13,30 - 15,30 arasında yapılmak lizere 
&7liılün birinden Bl~incıte~rınin beşinci &ününe kadar devam edecektir. 

Tafsilit almak ısteyenler mektep idaresine müracaat edebilirler. "7821,. 

zellcştirir.,, ı 

Siz de bugünden itibaren TO· 
KALON kremini kullanınız; ne. 
ticesinden son derece memnun 
kalacaksınız. Her yerde satılır. 

Sahip n Neıriyat MOd!lril: EmlG UZMAN 
Gueıecili.lr ve Ne1ri7at T.L.S. •TAN Matbaa11 

( 13677 adet t ravers) ve ( ı 0&49 adet r.ayri 
mamul ıövde tomruk) ve (35 ı adet ıayri nıa· 

mul kmlafaç) 15· 10·940 salı ıllnil •ut 14 te 
Vue mahkeme kaleminde açık arttırma acıe· 

tile Htılacalctır. Ve cayri aıamul eeçarın tra 
vera yapılması ıartur. 

• Tuvcralcrln mamul olanlarına 150, tekle· ! 
re 145, iklllkln-e 140, iiçlilklere ıH, d 15n -
1Qlc1ere 130 ve ıayrl mamul tomnıklırı da 
yilı on beı kuruı kıymet takdir cdilmi ıtir 

Taliplerin muhammen lı.ıyaıetin yihde y•d 
buçuk Gİapetinde pey akçulni veya bir banka 
mektubunu hlmilen yavm Y& vaktı muktrda 
Vlıe mahkeme kalemine mllracaatları llSn o· 
Junur. 

~ları 
Krt 

Başlık maktu olarak 750 
1 inci sayfa santimi 500 
2 " ,, ,, 300 
3 .. ,, .. 100 
J ,, ,, ,, 50 
lillm ............. ~ı 

; 


