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ingiltere (~vrup:_a ha:~)'(_Afrik~ harb .. J Maarif Vekil.nin 
mühim beyanatı 

başvekilinin as Alman ı lngiliz do-
nu t k u tayyaresi nanmasının 

) 
~ llüSt<~in <Ja.lud YALÇIN 

~uttari bir r:dül.aJ:ın t~y
lltı yare hücumlnrı ar~~m-

) rıutuk bomb~u <lımaı!hm se-
' •11 . • ı ~ <-... ın :lla m ... ım tauııı,:y(:n 

' 1ı:anıçı hizmetini görüyor. 
~ıcr"in daim~ g(' gürültüleri, 
~ ~Jurttlan ve ~~klerlc 
1 ~ fory.ı.dlarm .. 1 kütür ve 
~l\tliule-rine lngilter b&S}veki
~r. Curdıill s3kjn1 eiddi bir 

, ık CC\'ab ,·eı di. İngiliz b.ış
~bnin f;(jzlerind~ bizi biı·inei 
~ ~tde afalrndar c-den cihet 
~ li\a v~ Akdenize ~id lan söz· 
~dır. ~ngnteı e~in son günk>:
~~rk1 Akdc· 116 blılnrır.~ • ....-oU
~ gemiler yo!lamı ,,; Jng)liz 
' ~runasının lruvvc"ini Jı-1:mcn 

1 IYl..ıı!lıne c lüu'ını,. lt ug nu 
~fituyoruı. lfr. Chuıebill bunu ı 
~ ~ıe.ı· veı i.rken ttalJ :uılara:m 

~ltiği zaman dn -IH;r 7.ttmnn ı 
~th-aeant etmeyi pd· sevılii;i Jft
~ft~j ılımal ctmdnı~ti!'. Şnrki 1 
11"~ize yeni İngiliz lm \\"('tlc

~>:ı gönderildiğinden hnl-eı dar 
~ ltalyanlm m hiç bir h~re1lc· 

&~mcdiklerine h~~rı>t 'e 
~tt~ ~ef edc-r gılıı -d~,ıı-.uıan 
~ti.it.ere bafio\1ekili 1tnlynniıınn 
~ kden.izde 1ngı1izJerle k rşı-
!'1alctaıı ne kadar h(jşlanrua• 

!,!rn pekala bılir. Fal·at ~ımlti 
v~ vakıf değiJmi~ ~·ibi in.:e bir 
' Yla hafü bir g\ilümseme ~ 
)'\ u"' W• n 1 ot.<M:ıtermegı ıl~ unutma;. .nu 
~.,liz gemileıinin amı aylrır~la ' 
) lıi seksen doksu.n defo. hnl
'i ~ bombardımanlarma uğra -
~~ '\•e İtalyan resmi tebliğleri-

rı Ö\1Unmeleri !lnhih olı;nydı 
'ttılc ta§taş Ü6tünde bfr nol<ta
: kalmamış olması kab ~len 
fl~ limanına da uğı·aıiıld n

ı.ı \ıe oı·ada bir miiddel kald1k
lrtı-,)l1 lılr. ChurchHJ'in ağzın<lan 
~Jidiğimiz sırada lt:ılyan 
l~are hiicumlariyJc de in ~en 1 

'<:eye biı· istihza k kmm sezi-
l'truz. J 

>laş,,ckilinhı nutlrnndaıı anla - . 
~}{bğı YC~hilc lngiiterf' Orfa l 
~l\ta ~'iddctJi muhaı·ebek·.rc in
~ t etmektedir. Bu muharebe· 1 

~~ıı nerede cereyan t.~ec<'t,rinc • 
1 sarih bh tahmin yoltsn ıl~ I 

:;ıun geli~ine göre dnha ziy. de 1 

il 1~ıtın m<>nmı bahı:edıldiğine 1 
1timaı Yeriyoruz. Ort~şarkta 

~ddetıi muharebelerin vukutt ı 
'klt1ımC6i \'c o tıular dalti fo. 

tıJi,. deniz kUV\'Ctlerinin, halt~ 
tathr Akclenizdc bile hitkirr o-
4ı. f.!nk bir surette fazJ:ı fada 1 
:ı...~viye edilmir-; olm:ısı Jııgiliz- ! 
""".il} herhangı bir İtalyan hli
turnuna ciddi :mrettc mukrtYC • :;le karar Yermi.: oluuklarmı 
%bQt ediyor. İngiltcrcnin Mısm. 
~ tnnli gibi tnhlıyeye miitcvck· 
~ ouıunma<lığını ' 'e şarki Ak
~ ll.ızdeki mevkiini ınulıa:fa1 .. -ı et
~ Yi 1ngiliz adahınnın müdafa
'!t 1 ~ibi hayati bir lüzum te}altlti 
~t'lni <iğrenmek bizi gerçek
" tnemnuıı eder. ÇünkU Mı-
ı.1'•lan b:uılanarnlı: ~male doğru 
Ulün o geni~ Yah;nf,;a.rk hra\•a

llruwyiu C~i& \ :\LÇIN 

düşürüldü akınlar11 .. 
Karşılıklı hava akın
ları şiddetle devam 

ediyor 
• 

Londra. 6 (a.~-> - Loncira 
mıntakasırıda. günü_ıı l:-e~;nci a
farnu Crt:c.'n\'ich sn. tiyle f;aal 
l 9.55 de w·rılmiHtir. 

Greenvich :.ıaatjyJc ı:. at. 16 ya 
bıdar, AJmanh r, 1't•;.,iin lngil
tercyc yapılan hücumkır esna
smı?a. 3S tnyyare lrn:ybetmişlcr
dfr. 

15 İııgili:. tnyyrıretıi kayıptır. 

____ , __ _ 
Rodos ve Onikiada

lardaki üsler bom
bardıman edildi 

--··---
L:kenderi)'"• 6 (a.~-) - Dün 

öğleden ~t:·nrn lngllız donanma j 
ı;ına. menM•b cllıütaınlar Scarr 
pentodaki ltaJy~ n ii:;f'Ü üzeri· 
r.e mu\'affaloyetli bil' bombardı
rn:ln yaJlmıt;ı1ıwdır. B-Orobardı

man, Jo uvazHrlcı ve ,lt>,stroyer
Jer tarafırıdan \:«; y:,km mefiafe
<lt'n icra edilmi~tir. 

Ayni ı.umandn donaumaya 

Yemi Rumonyo KrQlı Mieht!I 

Rumanya 
Kralı Carol 
istifa · etti 

• 
ilk, orta ve yüksek ·ı l 

işleri inkişaf ~ tedrisat 
! ediyor . 

l ilkınekfeb muallimlerimn kı-
dem zam,arı ve tahsisaHarı 
derdleri için müsbet tedbir

ler ahnnuşbr 
Bunların nliiı c.tte-~1md:ın yedi
si ~nğ ve tıalimdir. 

menr:ub tayym'el<:r Rad•m ada- • '--- Teknik tedrisata büyük ehem
miyet verilecek, ünivers~tede 

tafebe birliği kurufac2k 
Anlt".rilta. 'e i)ub 

~mm ta:yyare mE-ytl:mmı ooııı- y . ... 
bnrwmrui etroişll.'ro>1·, 1 errne oglu Prens 

Nevyork, 6 (a.n.) - İngilte
re ile Amel'ika arablndaki anlaş
ma hakkında yazdığı makalesin
de: Nev : York P(j<ıt disor ki: 

Ayrıca Radoo hava :meydanı 1 Michet kral oldu 
ve diğ~r Oniki Aıltılanla Üfık:r de 
bümbardıman c ilmiııi.ir. 

A.Jmunya ile ~ulh hulinde ol
madığınuz hnkkmt1a1'i s.il'ih 
hakikatı kabul etrrıt>li)-;z, Belki 
eski moda mucib>nce harb baJin
ıltı değiliz. J. .. akat haJdkaU.a harb 
baliodeyfa. Fikirlerle ve maUar 
la, :ırnrşıbklı m~~le ffiiyo . 
ruz. Bunlar, km'' etli tıHahlar
dır. Almanya bunlar> bize kan;1 
~oktnnberi istimale ba~adığı 
icin biz de ayni ~fü.hlı ı·ı kuJlanı-

l S<ınu 3 linc.ti ıaf'.iftde] 

Harekat ~n?8>nda lngiliz 
cU:zfüamJarı müttnddiıl de.lalar 

1 
halyan tayyaıderinin bombar
dımanına :maruz Jrnlmışla.rı?a da 
İtalyanların bir ktuvaıwrümüz 
\"C bir ılPtıtl'OY<'.rimiz iiıerinde 

tam ieabetı<:ı· '.ka)·dctti:klel'ine 
ve bir tayyare gı."mirnizi hal!!ara / 
uğrattıklanım mutednir itft1ia -
hm hakikate mulıaliftir. 1 

Bir İtalyan kruy~ı.öriinc iki 
tm ril isabet etmiı: ve dört ltaJ

[Sc11u 3 li,.tü toıhifedt) 

j l 
1 

Fi ı o z of Rıza Tevfik '.J n 
yazılarına başhyoruz 

"\'•·ni ~~INıLiı,. li'ih!!Jof tc... Tfl\. 

flkiİı ,Yf'Uİ J"M.lW1111 M~
~ini kari~rirwı 'iuJ~hniştt filo 
:wfon (Cföı)'f' J dt:ll ~öau~ı·mi:. 

4>lthı~u: 

"Şu uzun ve fırtınalı 
hayatımda görmüş, 

geçirmiı olduğum 
tecrübelere göre ka
der ve saadet ne ola
bilir? .. 

f ıınuslı ı:;a_) am uiltlmt ilk 
~ a.:1,lMJU 

Filozof Rıza Tt!CJ/ik Yarın 
11YENI SABAHI, da bulacaksınız 

Filozof Rıza Tevfik'in vazdarını haftada • 
birkaç giin muntazaman neşredeceğimizi 
de aziz okuyucuların1aız aynca bildiririz. 

~!~~a~:t.ıu!ıa~aıa;!~~·!~~ ;Muhtelit tedrisat meselesi 
Antonesko bir çok es· 
ki nazır ve generatleri 

tevkif eılirdi. 

Bukr~·. ~et;;,ıı ... j., •• _ J
1 ::rınd: n: 

Kıal C.U'vı•ın fet.r•ı::;nl! :ıtt t i bu 
snbnh ıwnt 3 3C ıfa ı;~n~r. ı Antor.cs
co, lınrlci~c r.<ı7.>tt J,G,;.r.o Je::ı,;u 'e nt?
liye mwı ı 'H" \liğer bir tokıın ~C\".ıt, 
hazır old!•ı;tı h. ldf' imz:ı C<filmi~tir. l 
Bır f.· .. t ~. l'ı a l r~ ru- Mh hel, Rumen 
k~lı~esi F\riNn;rı inlzuı ıı ile 'e 

0

Ru
mı nya l?r: lı 0Jfntiylc~ t~ lı!if f"lılmı~-

tır. • · 

Rır k .. ç ı;tıı;ot't,i.t-ri şdırrnuıtlc iJUw 1 
hı11rn M;ı rU' YtJuli H~·:ın AH Ytic{') 
tetliiklerin\! de\:ım f-tmC"k ıcdiı. Vckıl 
•Jun de 11.;nzı m~:;rif . muc .. ~eıı:. ini 
goıden -tedm i \ e iığlectJ:n !'onrn 
H. lk Prırtlsi mı•ı:kt:z b1nasrnd:ı 1staıı 
bul€· zetccıkı·bıi k. bul etJ..,ı<'k l;ııtun 

\,. A ı •. ı!dmı\ll\ dıt:ı-r bcız ) c lHirt<k 
tE- 'ıı> tdJnldeı dı" bulundum. ll ırıı~ 
1, ·,\. 'kı \ı.ı.u,.ıi nıa:u if 11 t"f:t d<, nı 
', 1 •\it: <rt lcrini tc-fü5 <:tmo 'lı.N~:'r 

'• .... ,,_-

Genı1t-rden mu1t:-ı; ·M'kıl bır afay, • -------·---

la·. ı S•ütı~ır.111 t•ıitl, len J:t'<'el'et, kriıl ı b ld k k k Mklıel'i :ılJw.-lm:;'Jşlarüır. Y<!ni hU - stan· u a ıff e me 
kilmd:ır, €!en ir .rr.uhntızlm1la lcjyon-
l:ır fat":lfınd: n ci:ı ::llo~J. m .. ı<lır. 

1'evkir t4Uk-n 1MWrl11r b h · h il d • ıd • 
BlikHr, fi (rt.:ı.) - Tc\ktf e<lilen u ranı a e 1 1 

s:abık mtıurJııı "rn•m<l. Tatru-e~o 

k:ıbiııesir.iıı dr.hdi.) e u:;zuı Gelmegi-

ı. ı:oı mt:l''ı t:lilJ et 'ti ı· ı b·• m, n. -
tl:ıdn·. T<'ı·in'•\\d sonlı:ırmd;. 3000 

Hl·~ 

t~ .< ıı d.m<'~ ı 'bıı 'a:ufo . ~." ı, . 

iLK OKUL ÖGRETMENLER1N1N 
VA:ZIVETl..ERI 

rıu b:ırı::ı Jf' tct. ou'd. rı hcı,.crı hl · en 
h:•llcd~lrm. 

. ;..mı lk libH"ııl hulı {mıetlerln dıgı:r ş h • • • f •h f • 
:~~~~s:r~~i"~~~r~~~i~~ nu~~~::ı~: e rınıızın ar an l ıyacına ($cnu s uncu (~~f~<:a) 
:~!:~ı:~'. .. mrı dmd; U7t:rn te,ıcir karşı toprak olisi yevmiger ı·NHl:S·-ARLAR 

Hı.Hun 'f.,v)ut eôılt>nl('r muttehim· 100 ton fazla bug~dag verecek . , 
leriuc~ mt:mklı(\i h rııbi;, ~ ~C\ t.:eden 

[8f.nU 3 itıaü .. hifedt) 1 v EK 1 L r N f N 
Tahrikler 

yeniden mi 
başlıyor? 

-o---

'.Atina, 6 (?~a.) - Atimı ajan- ' 
sı bildirıyor: 

Tomori ArnanıJ ga.a.<:tet;ı, 

yalancı liabe! le;r yaymak kam -
panyıunna Jevam e-derek1 bu se· 

ht •• ı.l:ıuJun ua-ıı mııı\,,.k:ı.J .. ı ında ek- U:ış\ dt 1 lıu ı ıC'.ıl, n U.r..rı tn \"C 1 
rr.d. t:ıkm1ısı lıildL ü b<.-lediye tnnı- ı.att · f. ,(), ~lt• ıs·ac t'l.n1 .ı.r. F:.~\(?-

fmt1an aıın •• ıı tc-~füil'lcr ı:cticesindc ktl · i ırn <ır Topr:ık :Msıı~ul eu 011- BEYAN AT ı 
r;\\ aş y:n~ş ;rıib yttlcnmcl< e<Jır. Di.lıı ı::inc 1 t;,nlıulıı ~İn'di>c kııd. r 'cıılcn • 1 
ffe yazdıı;ımız. ;<ibi bu vnuyellc V;;li ı:i~lc 300 ton bng<l,;ıy ycıine .:oo ton 
'~ l~ledi1c .Jki• ı Dok!or I.utfi Kır- '~1 ıln~e<:.iıi.i •'Hlf~h• iştir. \':ılı \ c E!~'

dllı· Hzz~t ınt'Hlll clm .. 'kta Ye \;;zi- ]t\rİİ)" neı·ı ıhııı kabul cttii,i lıir ırı ı
y..,iin iıık.i~:,fıııı tt\kik etmektedir. ı lı .. rriı "miz.e clin'C"l: me eksı h. kl<Jn

Y. pılan t<•!lidcr ndicc~ind<> bfı r.ük ıl: ı;.u IW!) .ıı·ntJ \'el'ıui~tiı: 

ı 11 ınc1l:ınn un ı nLıtlıklntı te~iıit o-ı Valinin beyanata 1 
lunı)m<; \ f' buıılıır cez:;J.,ndırılm ış - -- ı-~ . ...ı ı:.cn .~c-de c:knıek ( .. ı lıı;ı 1 
) ~. t•dır. 1' ı ·' · ,., 1 " c;~ nl':'ıtınu çrı b. iw,le lst.:mtnıJun f ı-:-, 

Yeni hazırlanan gUmrUk 
kanunu ~lyıhaamın 

esaaları 
--o-

Gumıifü n 1r:hi•nlkır \"dı.ili 
R:ı.if Kaı ad<:ı.iz tebrımı .... ,!ı-J,d 
tcdkiklcrini biurmit;tıı. Ve.H~l 
diirı tcdkil:ltori ctı-efmda. lıir mu-

Vnli 'e fü·lcfüyc Re;•ı D"k•ör J .. 1it- ı ~· 'i:sı1. k. ı ... ı-. ı l?l phcsıııı U) ~-ıd r.~

fi Kll"drtr <hlıı ckmcl; H:.7.İ~ t li h k - c:ık tt·kilc!dd ncE:-iy:ıtın. lıalı.t.< ihtı-ı 
lrn·dıı ll;:ı~\·ekıl Dokt .. r Refıl. S:ıy w j .ıcınc:!an .f •• 11.ı t kmc·k tcd.u·ık etmek 
1 · ı • · k ı · d ı .. 1 d · lı.u ıirimizc su bf'yan .. ua bulm:.-< ama ızn 1ıh 'crır..~ ,.e N:< ısın eıı l 'l' m:n .ırıncı :-.r J ılıtıy:ıi un ı .rık-, 
tt hir rıanun .. ı .ı•~nl: rıh· •>ulunmu tur. [ Sc.nu 3 ilnc!I uhlftt!e) m u~t Ut': 

ft'I Yany:ı baş pıskoposuna kar- ç.w.w ..... :;w;ı; :;:;;nı;;;:, ... .w ......... ,.; .. M ................. çv-;;:ı;;-~ . ........................... 
1 

"-- 'eni ;;un1rul~ ~a. •nın lf.,;:i-
şı isnacıatta buıunuyor. ı SABAHTAN SABAHA· : ııası hwı·ıannm.,tu. rıa.ıcn 

· mer'i olan giımrliı· J.rn .. "ni.nu 834 Mezkur gaute~ e göre, ba~,·piı:;- 1 *-· 1 
kopoı:ı Arnavutlukta. bulunan _....,. tar·ilıli olup, n uhtelif zanıanlrır-
pıskop<>fol.ıra talimat ,·ererek . da hu knnuna hn?ı iliivt leı· ~ ıı-
çeteler teşki1inı l'mrctmiştir. j pıinuş ve lıiiNiimJerindc•1 ba2.ıl:ı-

Muhter('m din adamına kaı.. ..,. 1 11 Uıdil cdilmi i ı.:e tt•, lwyeti u-
şı yapılan bu indi isnadatı en ı mumiyesi jtiiJôri) ic, n.giinhi 
ka.l'f ·urette tekzib etmeğe me- 1 ihtiyaf~İ:trı kn ~ıh yacuk ı de 
zunuz. Baf; pisk•)ro~un faaliyetı, • gclınemiştıı·. 
sırf dini yazifc~ini ifa etmekten 1 Yeni kau'Un lü~ilı:' ı h . .zıı l:ı.-
ib:ıret bulunm:lktadır. 1 mı ke11, yıllm ca y. pılrn te1.:ni

I hcleı gi)z. t;nündc.: b11hn~dm ul-
Genç generallerimiz

den Zeki Erokayı Akdenizde ve 
kay~~ Ege denizinde 

Tc~ıssiiı le halxr aldığımıza • • • / • 
gön• gem• geııtrallerimizt.len Ze-; [ ngzl ız zl OS ll 
ki Erokay kısa bir rahatsızlığı o-- -

mütcakib Gülha.nc h:ııotahane-

:-;inde \"efot etmiştir. CC'nazesı 

ııa2aı günii GU!hnııe hnstah:mc
s indcn a~l er~ merasimle kaldırı· 
lacak ve Edn nek •. p! schio!iğ;ne 
defnedilc f•lmr. 

Bu h • .zin üfultlen tfoI.ıyı 

Türk oı-Ou" uı,:-~ '' mc.ı h.ımun 
aile::ine t:-:;jv<t:oimiY.i b<yanl 
C(lO İ~ t 

Onikiadada ltal
yan üslerinin 
bornbard~manı 

•ı :rıı,,ihz bo \:t;kılinin \'cııi J 

n tkmıdmı da anln~ılmış 
ol.ıı·niih' 1d lngiltcıc Oı ta~arkta 1 
pelt y. kında bi·ylıl· bıı· u aı ruz, 
~ Uı~ cır. ,ı t., •• ıı. ı'L!ln tr m he-

r~eclisin çarşamba 

ı ~~~~ü. ı<:~~~~~~s:.,.. 
şamba t,üııü toı)l:ınnLı 1, olan 
Büyiilt Millet Mı.disınJc yt<ldr. 
sub.ıy ve uskcl"İ memuı 1r.r ha.J.:
kıııda.Vi knnunun iiçilnc:.i mad
tl<>$mm ll~ği~tirilme...,i liiyıhası 

jruıda.1 m::ı sub:--ylıf;mdan mütc
it . .<J yüzba.c.ı '"" ü. ~t('ğmrnlerin 

defi tc_;.in cdıhı•l'mekl\ b.:· •• lkt 

fahmin cJ bilirh: Mı~n. 
b,m, ı ... r} ı lngi!ıı ı c ('uİ J __ 

zr: ı~ı u ' ı. Alrtll'ni:t..ıı ~ ... ı,, ır.-ı 
5orıu2ncıt.a f•ı:;cıf 

kaz=' j:ılitlnrm;ı konmta.nlıkfarın
da Mİ.ılı.: t. ... den ı .t '1d::.r ol •noı-

(St••" S .,,.,cu ı.;!h hff) 



-2-
Böyle demokrat bir memle

kette kendisine tecavüz vuku 
bulmadan ve Amerikayı tehdid 
eden yakın bir tehlike görül
meden mecburi askerlik usulü
nü millete ve onun tarafından 
intihap edilmiş k:ıngreye kabul 
ettirmek mümkün değildi. Bu
na muvaffak olabilmek için ev
vela bir harb psikolojisi yapmak 
harb havası yaratmak ve mem
leketi tehdid etmesi muhtemel 
tehlikeleri milletin gözü önüne 
dökerek ondan mecburi asker
lik tülfetini talcb etmek icab e
Oiyordu. Bu külfetin sonu da 
milletin kan vergisine tabi ol
ması idi. 

Avrupada vukun gelecek kav
galann Amerikayı hiç bir suret
le yalondan tehdid etmiyeccği 

aşikardır. Ara yerdeki Atlas 
Okyanusu o kadar büyük bir 
manidir ki bunu aşarak Amcri
kaya büyük seferi kuvvetler 
göndermek pek güçtür. Dii:rer 
taraftan Amerikanın l·uvvctli 
donanması da bu isi cidden gay
ri mümkün bir hale koymuştur. 
Bunu bilen Am.cı ikalılar eidcli 
bir harb tehlikesi görülmeden 
mecburi askerlik külfetine razı 
olamazlardı. 

1939 eylülünde Avrupada ye
ni harb başlayınca Amerika, 
bu harbe müdahale edecek vazi
yette olmadığı gibi henüz buna 
bii' lüzum ı da görülmediğinden 
mecburi askerlik usulünü kabu
le teşebbüs etmedi. F.sa.scn A
merikada efkarı umumiye bir 
Avrupa haıbine müdahaleye 
pek taraftar değil idi. Geçen 
Cihan Harbi sonunda duçar ol
duf;'ll hayal sükutu, A 'Vrupanın 
garb devletlerine vermiş oldu
ğu harb malzemesi ve saire be
delinin ödenmemiş olması ayn
ca bir kızgınlık vücuda getirıni§ 
idi. Yalnız peşin altın pa.ra 
mukabilinde harb malzemesi 
satmak ve bunları da Amerika 
karasulnrında mü.c;tcrilerin ken
di gemilerine teslim etmek 
kararını verdi. Bu karar zahirde 
harb ticareti, harb yüzünden 
zengin olmak karan idi: faknt 
hakikatte, bununla beraber, 
yalnız denizlere lıakim olan ta
rafın istifadesine münhasır bir 
fayda ve yaı·dım idi. 

Hadiseler gösterdi ki bu yar
dım kafi gclıniyor; Fransanın 

miltareke akdederek harb sah -
nesinden dışarı çıkması, başka 
bir şeyler yapmak lüzumunu 
gösterdi. Bir yandan Avrupalı 

dovletlerin Amerikadaki ve U
zakşarktaki müstemlekeleriyle 
ve ticaret sahalariyle meşgul 

olmak ve icabına göre bunlan 
ele geçirmek için hazırlanmnk 

hususuna karar Yerildi. İngiltc
renin borçlarına mukabil bazı 
İngiliz miıstcmleke ve domin
yonları limanları ve arazisi A
merikanın müdafaası bakımın -
dan 99 sene müddetle kiralan -
dı. Diğer taraftan A vrupada
ki harbin tehlikesi gözönüne dö
külerek husule gelen endişele
rin yardımiyle mecburi asker
lik kanununun kabulü mesele
si ciddi olarak ileri sürüldü; ve 
bir harb psikolojisi ihdasına 

başlandı. Bir taraftan geçen 
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Cihan Harbinde Amerika or-1 
dusuna kumanda etmiş oLwlar-1 
la bu ordunun diğer emeklileri ı 
efkarı hazırlamağa başladıkr; 

diğer cihetten Amerika ordusu 
genel kurmay reisi ya mecburi 
nskerlii;rin kabulü veya Amerika 
Rcisicümhunına milli muhaflz 
ihtiyatlannın silah altına çağrıl
ması so.Wıiyetinin verilmesi lü
zumunu vatan müdafaası için 
zaruri gösterdi. Kongre yani A
merika millet meclisi bu işi ted
kik etmeğe ba§ladı. Bu tedkikat 
neticesinde mecburi askerlik 
knnunu kabul edilirse, .knt'i ka
bul tarihinden itibaren on beş 
gün zarfında tatbikata ba§la
nabilir. 

Mecburi askerlik kanununda, 
ilk önce, on sekizden altmış 

dört yaşına kndar olanların va
tan müdafnrun mükellefiyetleri 
d~illmü.5 ise de, meclisin as
keri encümeni bunu tadıl ederek 
ancak yirmi yaşından otuz bir 
yaşına kadar olanlara bu mec
buriyet yükletilmiştir. 

Nihayet 29 nt.;'UStosta Sena
to bu kanun layihasını 31 reye 
karşı 38 reyle kabul etti. Ame
rikalılar:ı sulh halinde, askeri 
hizmete mecbur kılan böyle bir 
kanun Birleşik Amerika tari
hinde ilk defa olarak laıbul cdi
mi.c; oluyor. 

l!.ylül iptidasında, mczkiır lfı.
yiha, kongrece müz:ıkcre ve 
tnsvib olunacaktır. Bundan baş
ka milli muhafızlardnn da elli 
bin ihtiyat silfth altına çagnı -
mıştır. 

Amerika. hükfımeti bir yan
dan bu adımı atmakla beraber, 
diğer tarnft:rur da milli mü
dafaa ve lıarb hn.zırlıklıı.n yap
maktadır. 

Bu tedbirlerden olmak üzere 
ayııi günde Senato, milli müda
faa bakımından lüzum -görül
düğü takdirde fnbrikalıırın kont
rolü hakkım hükümetc :veren 
bir lfıyihııyı, 16 reye karşı 69 
reyle kabul ve tasdik etmiştir. 

Mecburi askerliğin ikincikfı.

nun ayına. kadar tehiri hakkın
daki teklifler reddolunmuŞtur. 

Kabul edilen mecburi askerlik 
kanununun tatbiki halinde, beş 
sene zarfında tedricen üç mil
yon dört yüz biu kişinin askere 
çağrılması muhtemel görülmek
tedir. 

Nizamiye ve millis ordula
riyle bunlanıı ihtiyatlan da ilfı
ve edilince Birleşik Amerikanın 
915 senesi nihayetinde takriben 
dört milyon kişilik bir ordusu 
olmak lfızım gelir; bu mıktar
dan hizmete salih olmıyanlar, 
normal hnsta ve zayi olanlar 

ıl 
1 

ticaret mektebi D I Y O R K I : heınşirelerinin 
Tamir görmiyen cenaze mera- ·f if OSU talimatnamesinde 

ta ilat 

hizmetleri ifa•edemezler; böyle 
ehliyetli ve muktedir şahsiyetler 
ise, yaradılışta esasen nadir ol
dUklarmdan, kolay kolay bulu
namazlar. Şu halde Amerika or
dusunun bundan sonra yeti~ti
rilip harici bir sef erc clveri.,li 
hale gelmesi için daha en aşağı 
üç sene lfızundır. 

Eski Birinci ve Albncı Ordu 
Kumandanı Emekli General 

Ali Ihsan 8Ants 

Tunus ve Cezayir liman
larında hatslık var 
Sıhhnt \'e l(:tim:ıi Muavenet Vekfı

ktıııin 4/9/1940 tarihli ve Hıfzıssıhha 
422/15175 'e 423/15175 sayılı emlr
nnmelerıne tcvfiknn tebliğ olunur. 

Tunus limanında 31 nğusto., 1!!40 
t~hlndc hir veba vak'ası ve Ceznir 
lıınanında 10.12, ve 29 nı.~sto 1940 
tarihlerinde müteaddid veba \•nk'a
brı görülaüğünderı bu limanlar mu
voridatuın karşı umumi t:ılim:ıtnn -
mer.n 51 inci maddesinin 4 numara
lı lıkrıısı hükmü hnrlç olmak uzcrc 
d·rıer fıkr:ıl:ınn d.:ı bahsedilen \ ebay:ı 
m:ıhr;us tcab.irlcr konulmUŞtur. 

Yliksek iktısad ve Ticaret 
mektebi talimatmıl!'~~inde tadi-
lfı.t yapılmak için rneH.tep idare
sinin teşkil ettiği lıir l:omisyon 
tedkikler yapmaktadır. Bu ted
lrikatın maksadı mekteb tali-
rnatnnmesindc mektebin ticari 
ruhuna uygun olar.ık yapıla -
cak tadilatı tedkik etmektir. Bu 
tedkikat neticesinde hazırlana-
c:-ık yeni talimatname gelecek 
seneden itibaren tatbik oluna -
caktır. 

--»ııc-

Balkondan düş ü 
Hastahanede ölUm 

halinde yatıyor 
Femina ban nrtistlcrinden 

Muzaffer ismindeki kadın evi
nin balkonundan düşerek teh-

1 likeli surette yaralanmış ve 
baygın bir halde Beyoğlu has
tahanesine kaldırılmıştır. 

llk mwıycnesini yapa:ı dok
tor Nurinin ~erdiği rapora gö
re Muzafferin hayatı tehlikede 
görülmektedir. 

bir sokak simi yapıldı 

Beyoğlu Çukurcuma, Camii 
Şerif sokak 43 nwnarada otu
ran Bay Sabri Em.iro1 gönder
miş olduğu bir mektupua, 
Beyoğlunda Firuzağadan bu 
mahalleye inen yolun çok bo
zuk okluğu, şimdiye kadar 
bu hususda Beyoğlu belediye
dairesine yapılan şikayetlerin 
ııeticc \"ermediği, bilhassa 
yağmur yağdığı va1citlcr mo
lozların seller vasıtasiyle ev
lere dolduğu şikayet edilmek-
te ve belediyenin nazarı dik- I 
kati cclbcdilmekteclir. I 
Yüksek öğretmen 
okulu üniversite 

~le birleşiyor 
Maaıif Vekili Hasan Ali Yü

celin riyaseti altında dün öğle

den sonra, İstanbul üniversitesi 
fen ve edebiyat fakülteleri de- 1 
kanlariyle yüksek öğretmen o
kulu direktörünün iştirak ettiği 
bir toplantı yapılmJştır. 

--0--

Başvekilimiz dOktor Refik 
Saydamın hemşireleri bayan 
Vasfiycnin bir mü<ldettenberi 
tedavi edilmekte olduğu Zeynep 
Kamil hastahanesinde vefat et
tiğini teessürle haber vermi§
tik. Merhumenin cezane merasi
mi dün ~apılmıştır. Cenaze dün 
kaldırılarak Erenköy camiinde 
namazı kılınmış ve bunu mütca
kib Sahrayı Cedid mezarlığına. 

defnolunmuştur. 

Cenn.ze mera.siminde Başve
kilimiz Doktor Refik Saydam, 
şehrimizde bulunan Vekiller ve 
mebuslar, vali ve belediye reisi 
doktor Lütfi Kırdar, • forhu
menin aile.si cf radı hazır bu
lunmuşlardır. Cenazede 40 -
50 çelenk bulunmuştur. 

Başvekilin1izc ve kederli aile
sine candan taziyetlerimizi su
narız. 

Başvekilin teşekkürleri 

Di a 1 lugat • 
1 

Bu toplantıda Üniversite kad
rosuna idhal edilecek olan yük-, 
sek öğretmen okulunun vaziyeti 
tedkik olunmuştur. 

İstanbul, 6 (a.a.) - Balka
pnmnda merhum ynğcı Hacı 

Ahmed -efendi h'l.Zl ve emekli is
tihkam li'l;ası merhum Ethem 
Paşa refikası ablam b::ıyan Vas
fiyenin vefatı dolayı.siyle telg
raf, mektub göndermek ve biz
zat cenazede bulwımn.k suretile 
acılarıma iştirak eden ze\-ata 
şükranl:ırımı arzederim. 

•• unase e 
r na 

Dr. r.ef"ık Saydam 
--~ııa:--

Malum olduğu üzere bundan 
sonra yüksek öğretmen okulu 
lstanbul üniversitesinin bir fa
kültesi gibi olacaktır. Yiiksek 
öğretmen okulunu temsil eden Para cezası kesilen 
bir zat üniversite profcsöder esnaf 
mcclfaiııe alınacak ve bu mcclis- l Albncı subc memurları C\''\'Cl-

Yazan: BESiM 'ATALAY 
Divan metninin (Kurt: Ecldudu in-ı 

de cemi it Türki Vclguzziyctu tiısem
mi ez zi ibc, kurt) sözünü benim 
«kurt sogulcanlar soyundan olan 1 
hoyvanlnr, öbür Tılrklercc.. Oğuzlar 
bönye kurt derler> diye tercüme c-

1 dısimde garabet buluyon;wıuz, ve 
cOğuzlar, Arııplarm züb dcdık'leri 1 
dört ayaklı canııvnra lrurl derler> 
demeli imişim. Peki amma, bu sizin 
sözunüz terccme olmoyor, tıırif o
luyor. Ben terccmc yapıyonım, tarif 
değil. 

-5-
Ilu maddede cKıru kelimesini izah 

cl rken bahili, pinti diye tercume 
edıyorsunuz. Bııhil, :pintidcn ziyade 
h s ı:; veyahud cimridiı· diyorsunuz. 

Pinti, nslındn hı:ısis manasınn -
dır ' e lıUY.Uk yığuun dilinde 
boylc kull:uulmrıktadır. K:ımusu Tiir
ki sahibi de tpfntilik> kelimesinde 
ba:>islik anlamı bulundtıl'Wlu -gos -
tcrmi~ir, cömıcdiniz mi? 

-6-
Bu maddede, esaslı bir hüküm yok

tur. Ce\-ab ''cnniyorum. 
-7-

Küzkunek kelimesine dair olan 
ib.ıreyi, çakını ve kelere benzer bir 
l::u:; diye tercüme ediyorsunuz. Bu 
ke>limcyi Kiiş;!:ırlı, orapça cSakr> 
'e Azayc> lifızlariylc izah cdıyor. 
S r'ın türkçcsi, doğan cinsinden 
çııkır denncn kuştur. Ay,aye bizim 
kertenkele dediğimiz zahifedir. U
mumiycUc maltim olan kertenkele 
vnrken kelere ne lüzum vardn> bu
yuruluyor. Bak, ne lüzum vnrmıs 
anlatayım. 

Kertenkclc, keler cinsinin bir ko- te rey #ahibi olacaktır. ! ki gün muhtelif semtlerde yap-ı
1 

ludur. Keler, kcluncsi hu soyun ge- Bir araba küçük bir tıkla!"l kontrol neticesinde 14 
ncı ndıdır. Anadolu deycleklcrinı n- çocuğa çarph otomobil ve otobüsü nizamsız' 
raştmıcak olursruuz bunu bulcıbilir- ı K .. "'k d H k d d hareketlerinden dola.vı para cc-siniz. Hiç bir şey yapmazsanız Vefik uçu pazar a acı a m a 
Paıµrun cLchçci Osmanb sin~ bakı- 6 sayılı evde oturan 4 ya.~ııda- zasına mahküm etmişlerdir. 
ruz. Vefik Paşa •l.clcr, envaı pek çok ki Yıldız, sokakta oynarken bir Pundnn başka Hasköyde \'e 
bir zumre hayvandır. Kerten keler, yük arabası çarparak kol ve ba- Jialırıoğlundn birer fırında ek
seri, stirtUnen, kel'kinen rr•Jnasına. şından hafifçe yaralarımı.') ve sik ckmel::: buluıımus ve birin
Su'be, uıb, y~il keler ilAh• demekte- Çocuk hastahan.esine kalçlırıl- den 32, diğerinden 27 ldlo ck
dir. Vefik Paşa, Azayc kelimesine de 
ckclcn der; lıak: (Lehçei Osmani, ınıştır. Arabacı vak'adan son- mek müsadere edilmiştir. Nuru 
s. 6!l5). Kamu.> muterciml, kclcrle r.a ka.Çtığından polis tarafından osnıaniycde, Hahcıoğlunda v~ 
kertenkeleyi biribir.ındcn ayırt et - aranmaktadır. sair semtlerde muhtelif kasa.p
memlş gorunuyorsa cia cAzaye> yi ' Eksik gaz satan tüccar ıar, bakkal ve fırmlır temizli-
kcrten ·ele ile czabb> ı kelcrle ter- ğe riayet ebnecliklerinden ,.e 
cüme etmıştir. Halbuki, Ahteri s:ıhilıi mahkemede 
her ikisine de keler denuştir. Hülfi- Gaz tüccarlarındnn Petı aki bir kısmı da kabakfığıd ile rn:ıl 
sa o oyun umurr.· :ıdı kelerdir. Kara Sftir.ı oğlunun eksik vezin tarttıldanndan dolayı cezalan-

Snkr kelimesinin cdogan nev'indcm gaz tenekelerini satmak suçu ile dınlmıtlardır. 
ç:ıkır kuştu olduğunu f>iz de itirac verilmiş olduğu altmcı ru;Jiye ŞUbheli bir ölüm 
ediyorsunuz. Şu h:ıldc, benim tcrcu-
menin yanlışlığı ncrcsındc? Asıl ynn- ceza mahkeoesinde dün duruş- Tcpcbasında Tirel apartıına-
lışlık 5izin l:clcrl kertenkeleyi biri- ması yapıtmış \TC suçlu bu iddia- nında kapıcılık eden Refahiyeli 
birinden ayırt cdememenizdcdir. iyi yı red \'e inkftr etmiştir. Mah- Celal dün sabah odasında ölü 
türkçc bılmiyenlcr bu işe lmrışına- keme bazı şabidlerin celbi ile olarak bulunmuş ve yapılan mu
s;ılar da bizi yGnn;ısillnr, daha fay- karar için başka bir güne kal- aycncde ölümü şübheli görüle
dalı i~lere bağladığımız vaktimizi 
boş yere g~irtmese1er~ nuştır . rck ccocd morga kaldınlmıştır. 

(Sonu yarın) 

POLISDE 

2 kilo esrarı satar
larken yakalandılar 

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

Meraklı bir dava!---....., 
Şöförle muavini, 

duklartı 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) 
da yani <ftfısır, F-ilistin, SUl'iycı 
Eğe denizi sula.nnda tngiliz do· 
nonması dehşoUc takviye edil· 
miş, iki misline ..çikanımıştır• 
Buraya en büyük İngiliz geıni· 
lcrinin gönderilmesine ltalyaJJ• 
lann asla mukabele etmedikle
rini söyliyen Churc:hill, artı1' 
Şarki l\kdenizin tam hi.kimi tn
giltere olduğunu söylemiştir. 
Garl:ıi Aki.leniz de bu hnlc gel· 
mek ürerediı'. 

Mali'ımdur, iti Akdcnizin. ar· 
tasına doğru bir çizme gibi uza· 
nan İt.al~ Sicilya v.e Pantcla:· 
ya aclalaiiyle bu cnizi ikiye bö
lüyor. Tahkim edilmiş, tn.htel· 
bahir ve tayyare iisl!!riylc dol· 
dur.ulmuş olan bu adalar en 
kuvvetli doııannınlar için bilC 
gcçid vermeyebilirler. Bununla 
beraber !ngiltcre garixicn şarka 
ve şarktan gar.be mün:ıkalnyı t.e-
min edebilmektedir. Ve ChUl"' 
chill'in söylem& istediği şudur, 
ki garbi Akdeniz de şark gibi 
tak\'iyc edildikten sonra artık 
bu deniz bir 1taiyan havuzu de
ğil, bir İngiliz havuzu haline 
gelmiş olacaktır. Halbuki ttal· 
yanların bu lınrbdc en biiyük 
gayeleri Akdenizdc tek hakinı 
olmaktu·. 

• • • 
Dünkü İtalyan teblıği, İtalyan 

lann Ege denizinde ko.file halin
de sefer eden İngiliz gemilerine 
bir taarruzu müdhiş bir muka· 
beleye maruz kaldığıru haber 
vermekteydi. Eğede İtalya On
iki ada ile mükemmel üslere sn· 
hibdir. Halbuki İngiltere üsle· 
rinden üç, bcs yüz kilometre u· 
zaktadır. İtalyanlar Rodos ve 
sair üslerine istinad ederek İn
giliz kafilesine bir hava hücu
mu yaı>mışlar ve bunu İngiliz· 
lerin İtnlyan üslerini tayyare ile 
bombardımanı tnkib etmiştir. 

Bu bombardıman tayyareleri 
Mısır veya Kıbrıs üslerinden 
değil, lmfileyc refalmt eden ve 
ya rivarda bulunan bir tayyare 
gemisinden uçmu~ olc;a gerektir. 

İtalyan tebliği bombardıma • 
nın, yalnız karadnki iki tayyare· 
yi mahvettiğini knbul ediyorsa 
da ıtalynnların bu suretle biı' 
baskına uğradıkları \'C zararla
rının hiç de küçük olamıyncağı 
anla§llıyor. 

çıkanlımştır. fıt::::::E!!D-!:Ell!l!!l!lm-.. lri~l'I 

Fatih, Çarşambada Müdanyn
lı Ahmed, Kıyaseddin, Karpuz
cu Şakir iki kilo esrar satarlar
ken muhafaza teşkilatı memur
ları tarafından suç üstü yaka
lanmışlardır. F.srarlnr müsade
re edilmiş ve suçlular hakkında 
kanuni takibata başlanmıştır. 

müşteriyi tud
gibi denize atarak 

boğuyorlarmtş ! 

Fakat şu hareketten çıkarıla· 
bilecek asıl miı.n:ı, lngilterenin 
Akdenizin şarkmila, her nokta
da düşmandan pen:ası olmıyan 
büyük lruvvetlcrc suhib olduğu
uur. Bu kuvveUer Mısıra veya. 
Fili~tin, Suriye yolu üzerinden 
Iraka, _petrollere yapılacak bir 
deniz - icara lıareketini, heılıan· 
gi bir baskını önliyecektir. Böy· 
le bir baskın o1aımız. 1talya yap 
sa yapsa Trablu:;tan Mısıra, Sü
veyşc yürümeyi deneyecektir. 
Churchill'in ve daha evvel Ya
lmışark İngiliz lmmandanının 
sözlerine bakılırsa İtalya böy -
le bir hareket için hazırlanmak· 
tadır. 

Fakat mecburi askerlik ka
nununu kabul etmekle iş bitmiş 
olmaz. Her defru:ında silfill nl
'bna çab'T'iliıııların nuktarı 400 
bin kişi tahmin ediliyor. Bu son 
baharda ilk parti ~ldıktan 
alb ny sonra, yani gelecek ilk
baharda ikinci bir 400 bin kişi 
çağırılacaktır. 

Bunların teslıh, techi.z edil -
meleri, esvab, silüh, sair techi
zat, çadır ve saire tedariki, ni
hayet biınlann talim ''c terbi
yeleri, disiplin altına alıumala

n, şimdiki harblerin ~;tJdctli a
teşleri albnda ve karşısında göz 
kırpmadan, ımnik ynpmadan 
metanetle vazifelerini görebile
cek h:ıle getirilmeleri, bunlara 
kumanda edecek erbaşkı.r, su
baylar, komutanlar tedariki \'e 
yeti.--tirilmesi çok mühim me
selelerdir. Bilhassa taburdan 
daha büyük birliklere ehliyetle, 
iktidarla kumanda c.'<lehilnıck 

~k chemmiyctlı bir işdir. Bü
yük sevkulceyş birliklerinin ko
mutanlan yani tilin, kor \'e or
generaller vazifelerinin icab et
tirdiği zckfı, ehliyet \"C iktidnrı, 

liızıın gelen cesaret ,.e metaneti 
haiz olmazlarsa. buhrıınlı va -
ziyeticrdc uhdelerine düşecek 

1 YOR. 
O FIRSATI 
K LAYi iZ. 

Hiç bir zaman dakikalar 
bugün1cü laı.da.r lnymctti ol-
mrunı~br. llugün saat. 18.30 
da 4-0.000 lira luwım\hilirsi

niz. Çünkü bugün Milli Pi
yango saat 18.30 da. İzmir 

Cntenıns)onal li'unnnda çe
kiliyor. 

Daha henüz bilet almadı

nızsa dcrhnl en yalnn ba~ ic 
ıniimcaat ediniz. (2) Urnlık 
hiletfo 40.000 lirn, olmazsa 

10.000 lira, o da ohnw.sa 
4.0UO lirn, 2.000 lira, 1.000 
Jınzannbilirsiniz. Bugünkü 

~ekilişte tmn 240.000 liralık 
42247 aded ikramiye dağıt1-
I a.cal.."tır. 

·~· 

Arkadaşmm başmı 

keserle yaralamış 
Paşabahçede rakı fabrikasına 

aid inf}aatta çalış·ın ameleler - 1 

den Mehmed ile Ali iş yüzünden 
kavga etmişler ve Mehmed e
lindeki keserle Aliyi başından 
hafifçe yaralamıştır. Yaralı 

tedavi altına almmış ve Meh
med meşhud suçlar mahkemesi
ne verilmiştir. 

Demiryotu altmda 
kaldı 

Cibalide Iföçük Mustafapa-' 
şada Anikonun demir deposun
da çalışan amele Hüseyin taşı

dığı demir yükü .altında kalarak 
sağ eli hafifçe yaralanmıs ve te
davisi yapılmıştır. 

Tramyaydan dUşmOş 

Dün ikinci ağır ecza malık~
ıncsinde içi~c iki davanın bir 
amdn. duru§ması yapıldı. İd
diaya göre çok meraklı saf
haları bulunacak olan bu da
va; yo.zık ki sonradan "kapalı 

riiyct,, kararı alarak bizi ve o
kuyucularımızı bilı3b'iitün me
ı-..ı..kta bıraktı. 

Muhakemenin açık gi.irülen 
kısmına g<frc hfıdise şöyle ol
muştur: Bundan bir sene ka

. dar e' vcl muhabbet dcllallnrın
dnn Ziya fuhşa teşvik ettiği 

lıcnüz 21 ya.~larını bulmamış 

olan Melahat ve Agavni adla
rında iki genç lnzı, Fazıl ve 
Rıfkı isminde iki genç nrlmdaş
l::ı. tanıştırarak eğlenmeleri im
kanını hazırlamıştır. 

Bir giin Fazılla Rıfkı; Me
lahat ve Agavniyi alarak Hiir
riyet tepesindeki gazinolardan 
birinde bir hayH içtikten sonra 
Trabya oteline giderek orada 
knlmayı lmrarla~trrmışlar ve 

Halıcıoğlunda oturan Falına bir otomobile atlayars.k güle 
adında bir bayan Fındıklıdn Gü- eğlene Trabynyn gitmişlcı dir. 
zcl San'atlar nk::ı.dcmısi duraı';rın- Fakat işte bu sırada -ıoförlc 
da tramvaydan inerken düşmüş otomobil parası yÜ.ıündeıı kav
ve diz kapağından hafifçe yara- gaya tutuşunca ağızlarının ta-

dı bozulmuştur. Kavga büyü
müs, sarlıo:ı delikanlılarla, şo

förün ve muavini Alinin er
keklik damarları kabarmış .. 
lJti genç yosmanın önünde ka
badayılığa ycdireıniyerck hiç 
biri aşağıdan almayı isteme
miştir. Neticede şoförle mu
ıwini b::ı.zkın çıkmış ve Rıfkıyı 
tuttukları gibi rıhbmdan de
ııizc atmı~lardır. Akınblı bir 
yer olan bu sahil boyınıda de
nize atılan Rıfkı biç yüzmek 
bilmediğinden yctişilenc ka
dar boğulmuş ve ancak kara
ya cesetli çikanlabilmiştir. 

İşte bu hadise dolayısiyle 
Rıfkıyı öldürmekle suçlu şo

för Halid ve muavini lı.linin; 

ayni zamnndn :Agavni ile Mela
hati fuhşa teşvik etmek suc;:u 
ile de muhabbet deUiılı Ziyanın 
cluru~-maları dün ikinci nğır 
ccznda ba§lamış bul.ınuyordu. 

llk sorgular yapıldıktan sonra 
mahkemece göriilcn lüzum üze
ıine duruşmanın gizli olarak 
yapılması kı.rarı \•erildi. Din
leyiciler dışarı c:ıkarıhp knp1-
lar kapandıktan sonra muhl)..
kcmc devam etti? 

lanmL.,tır. 

'---=-------·------------------------~ 

1 

8chç-.ct SAFA 

([acıyo Progra~I 
7/9/1940 CtJMA'RTESI 

'i.30 Program \ e memleket s~:ıt 

ayarı. 

8.00 Apns lınberkri. 
8.10 n\• kadmı - Yemek liste i. 
13.30 :Program ve mentlckct sa:ı.t 

ayarı. 

13.50 Ajııns lıabcrlcri . 
Jl!.05 Muzik: Pl!ıltl:ıı la muhtelif 

şarlubr programmın devamı. 

14.20 Mi.mit: Riyru;eticil.ınhur b .. n· 
dosu (Şef: ihsan Kunçcr) 

18.00 Program ve memleket saat 
nynrı. 

18.05 Muzik: llafıf ş:ırkı ve solol::ır 
(Pi.) 

18.-W :Muı.ık: Radyo c:ız orkestrası 
(İbrahim Özgül' idnr.c::lnde). 

Hl.45 Memleket saat ay.ın ve .ajans 
• hnbcrkri. 

20.00 Muzik: Mü terek tarkıl:ır. 
20.50 l\ıüzik: 
21.30 Radyo r,&ıZcl.c:ti. 
22.30 Memleket .bant ay;m, Ajans 

habcrlcrı; Zir.ıal, E.shnm - Tnll\ ~t 
J(:ımbiyo - Nukut lıor :ı ı (Pl.) 

22.50 Muzik. füldyo salon orkc;,• 
trası programının d v:ımı. 

Ytılmz uzun dalg:ı po tasilr. 
22.G() K uşnı:ı (Ern"bı diHrrdc • 

Yalı ız 1 ı :ı dalga ııo le ) 
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va 
aı,.__ (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
~ıam lardır. i t:ınbulu zıynrct:m 

~nda mn:ınf işlerimizle daınnı 
tbn alfık:ılı olan valı ile temil!l 

~:..Bunların terh purolarını tıı
b-•u.u:ıraan temin etmek i in tcd -

r.p Öt,'Tetrnenlerc dnğıtncoğız. T, 1 be~ 
ders yılı başuıaa kıt..blarmı bunlru a 
göre tashih edeccklerdır. Kıbb fi -ı 
yatlarında dcgi:;lklı'k yokuır. GL.>çcrı 

sene 50 pnray::ı snttıcımız talebe 1 
defterlerini bu sene de tcnun etmek 1 
.i.çin çalışımıktııyız. Tcr.mlcrdc bir 
.degişıne yoktur. 

Ruma~y~ .. kral~ Caroll Avrupada harb 
lStiıa etti J [Baş t•rafı 1 inci sahifede] 

Afrika da Yardımcı öğretmenler 

ır nlınacngmı bana ifade etti. Bu 
~ttiğim, zaman ve Jmkünla halle
Olt ebııecek meselelerin dışında ilk 
b \il ôgretmenı nrkııda lıınmm esası 
~~ iıl Ayetine mutL:ılı dcgıllın. H:ı1-
tıı nd!:!Q memnun ol r .ık ,Yerlerinde 

şınaı..tadı:rlar. 

ORTA Ö~RETIM MESELELER.! 

~Orta oğretım mesclclerinlıı ba;u -
ıtıua1lim daba ı gelir. Bmnı c 

btı h.11 tarzına baghım;ık .çm Ank 
r ·• · Gazı Terbiye cnsUtusil ile tts
~buldaki yiiksck oçclin okulunu,J 
ı. u.:ıı·. • cl um \ e talebe kudr.osu bakımın-

• bu sene ciddi surette :t.akv.ıye 
l!U 
k A\ nw-.d:ıki takbcmizden b;w-
bi" 1 t,J1bul ünl\-crsıt ıne rnülllllk 

~r 
dil mektebi de bu ı;cnc ilk ;rnc
mı \erdi. 

b lliırnctı ıncc..burc i olarak bull n 
•ll) 1aklıırdnn bize gelen talını 
1 ııu nerede uçıl-1arımu '> aGa 

t ala:-:ı gündcmıek u rı.: kuraya t.:ıbi 
lıluyo ·uz. Geçen sene ort:ı tedr'snt 
~ro:mna şark ve cenub ,;ilayelle
~ dPl.ı ııçıkl, rımızı k~atmak için 
00 ınu llim ılfı,.e ettik. Bu mıkd r 
~ ~d l.adromuzun sekizde bmdır. 
t Rsek o.;rctmen okulunu yeru yap
tJ •nnz hılimntname ılc 'Onkcrsitc
\'l rı laın<ımlayıcı bir cm'u haline koy-
!ik. Tatblkot liselerde yııpilnc:ik 

tt..Jl;ır, ımt hnnlo talebe :ılmak ınu
tn e ınudunımı tedr at meseleleri 

•zuu bahsol, cağı \akitte edebiyat 
:e fen fakültesinin profesörler ınec
~ ndc bulundumral;: gibi hususlıt 

aradadır. 

1._~az. Terbıye En_<:"titusiinün bl~ 
~OUınu 400 c çıl..a.rdık. Yul:sel:: 
c.ıgretıncn okulunun krnosu :?.!! faz
~ llt? olmuştur. Bu nrzcttu;im 

1 
a:ınal.Jardmı ikmoll<"r dol..ıyı ıle ge

b~ek nukd;:ırı bilmcdıgim için size 
l ene ne kndar yeni mu llım alıı-

le eb'lmiz.i undi katı söylivemıyc-
~ın. • 

TALEBE MESELESi 
i 'r .. 1 meselesine gcllnce bunun 
~ c i v:ır. Biri terbiye dıgeri 
tııı . . .ı .:rbiyc bukunındnn talebe -
ll ~ın umumi olarak ..ızQ etlerinden 
Q ~un oldUi,'llmU aylemcllyiın. 
ı.,_e.t~ ders )'llında 200 c yakın t.:ılc
""-'Yi orta ögroUm mu clerindcu 
~klaşt.rrrn~sn mt'cbur oldugumuz 
tcı lcle Yeni yapt.ı,ğımız dlsi,ı>lin t:ılı -

ını t.:ıtb k uı nı bu bnen ders 
!~tnd ncrık bunun durttc bırJ ka-
-r kc t'i ilırnç c erdik. 'Tt!ll'rerı-
ll.iyc yan olan bu ·d ın sıfır ol-
tıı dır. EvHldlnrımwn kcnd•lerine 
io tcrıkn müsamahalar i'okat ciddi 
~c hakikatte muşfık terbıye 1arzılc 
u neticeye '\-nrncn ınnz::ı tam eınnı

~l'tinı , _ __. 
••uuır. 

'l'edrıs meselesine gelince: Bıten 
)tl b'1 ır.dan itibaren tatbik ett' mız 
"akıt ccdvel ve çalışma metodu gc
l"Ck öğretmene ve gerek tnlebeye bol 
~lıŞnı;ı zamnnı verdığı için gel'ck 
h·ll..ıllıın ınuhltindc gerek U:.ılebe mu
b 1~'11de alışılmış \'e ı tifnde edile 

hale gelmişUr. 
MUHTELiT TEDRiSAT 

l';ı 1925 de bize mekt b açın diye m ı
t eden J~ı:ı: ilk ol;; 1 mezunları • 

)(' 

1 ınektcb nçamıyan '\•ckalct on-

n 
TA.LEDE YURDU (Başma"'- leden devam] 

Talebe yurtiu için 1stnnbulda mü-
said yer nrmunaktadu". Bulma işi lisinin sükun ve (.. n yeti bura· 
'kuv~cı 1.:aribeye gclmıştır. : lurua lng.uz kLo '\ t.U. m fuik bir 

TAl:EBE BIRLIOI MESELESi 1 surette kcııd.;;;uıı hl»Sl.ttırmesi-
:rıılıilie tcsckküllcri için vekfilet le bir kat O...w..u .., LllL. ... !lmış o-

icab eden dircktificri ve müsaadeyı 
'istnnbul 1'nıv-enrltes ne \cnniştir. lur. 
Hnzırlruımı~ olnn talimntn me bu İtalyanın Yun ı ı !?tnıı aleyhin
scne .:me' kil tatbike koııulnc:ıktır. il deki tehd dlen .., uun erde sü-

TEKNIK TEDRiSAT 
Yüksek teknik olmlu ve l'cknikun kfınet kesbetm ... t runüyor-

lcin :h:ı?.lt"lıklanmu: bitmiştir. Mü- sa da 1ngı1teren.ıı Y mınistana 
cssis o1arnk bir tngiliı. mualli-:ı mu- ırermiş olduj;'U g~ arıt..nın fili bir 

cndis nngnje cdilıniştir. Geld.ktcn neticesi goı ilim ecc._,ıne dair 
sonra .:ı\nkarada arsa 1 ııyrılnns olnn ftalyada bir km. at .nusule ge
b~ mUC!SSeSCnin in~tı i i .kararln~-1 
tınlacaktır. Erzurwnd.ı bır inşaat lirse Şarki Al.Jcntzde vahim 
usta okulu :ıcılilcaktır. istanbuldn 1 hadiseler ziilmr <..:.m..!Sİ pek ih
'N':;ant:ışında bir , kşam ı;aruı:t ınck-1 tiınal dahiline ı:, ı ~". lngılız ga-
tcbi .ile Kütaby;ıcb bir kız tiliısü rantisimn her zaman Lehistan-! 
ıı.çıl:ıc:ıktır. U§<JkUı e Hnt yda iki dn oldugu gibi n a11 bır halde 
kız sanat okulu kurulacakt r. Geçen ı 
sene .Edh-ne \·e Bursı:ıda tecr.ıbe etti- kııJmıy(Lczj;'1 fuı~ nt ile isbat e-
ğimiı. gezici köy demirc.li i "e ma- dilmek 1ngiltcren.n cihanşümul 
:r..mgotıuı, kurs n ı.o n çıkarılacak- prestiji baınmıudan cok lüzum· 
tır. Köy k:ıdın1urı için de ynca gc- lu bir i!idu·. İn.;;ıltereııın MlSlrda 
:.tici dik~ bl,çki kurdı:ırı • çtlacakbr. ve Yalnnşarlrta kuvvetli bulun
tBu ı:;cne .:; sım!lı crkeh . •mat okulla- ması, buraiar:ı uzanabilecek te
nnı iki devreye uyırdık. llk uç senesi 
bir devre mütebaki iki ene i b:r cav:üz hırslarını 'iıcnüz zincir -
'ClGVre Olmak \ızcre bU 6Uretle ÜÇ &c• lerini koparmadan SÜkUnet bul
ııe okuyanları mcmle1u;t n te1ınik mağa se:vkedece.k bir amil hiz
ihbyacınn cev.:ıb ' 'erecek ~ckıldc ye- metini göriir. 1ngıltere hariciye 
:ii.>tirip ıhııynt:ı tıkarm k muınkün nazırı Lord Ha~ax'm Lordlar 
olııcnktır. 

Sorduğunuz sunllcre kı 2C11 \ cr-ı 
di[;:.mız ce,·ablıır mcınlckct irl::ı:nnu 

ynlnız mektebdcn ibaret < ynuyaralt 
geniş 01ı;üde ve l.cr cephcsir.:c temns 1 

ederek idare için emek ı;c kılrrrekte 

bulunı.luğunu .go rm: il' sanırım. 

Tcı;kilfıtımızın bulun mron ubbrı bu 
gayc:ı n tahakkuku için g;ıyrct ... ar
!c:tmcldccL"'lcr ..t 

lstanbuldaki ekmek 
bııhr:anı halledildi 

[ B ı; tıırafı 1 inci sahlfeue] 
tirmck nrz.ularını t:ıhrlk et ıtı \:C a
hnlınin !ırınlnr onUndc tnpl:onmal::ırı
na ebeb ol.ırok biı bul ra ı ,-ne -
hcs_ııdc hulundugumuz z.ı 

eylcdigı ,görülni ı iır. 

l ha:.ııl 

Ilu yiızden her scmtın 21 ke-
Sti!ctinc nazaran fır nlnr tc\ edil
mekte olan u un ba7.ı sen tlcrın ih
tıyncını lrnrşılıynmadıctı d:ı tahkıkn

tımız ncticcsinde nnl::ışılmırtır. 

l{amnrnsında unanistnn ve 
ltalyan münasclıcllermden bah
seder.ken lng... •11..:.ım Yuııanıs
tnna ıvermiş o u ..,u garantiye 
kat'i.:surettc ba0;ıı bulunduğunu 
beyan etmesi, •• arki Akdeniz.su
larındaki 1ngiliz aonanmasınm 
takviyesi habcr.ylc bütün bü
tün ehemmiyet i~esbctmiAtir. 

Mr. Churclull ı::ı nutkwıda u
mumi bakımdan mühim gördü-: 
ğüm diğer bfr nokta, Alınan ve 1 
İngiliz 'kalblcriniıı manevj lmv
vetleri ve harb ıstırn.blarına 

tahammill hus laki meta
netleri arasında ;> tığı küçük 
bir mukayesedir. 

lngiliz ba.svekili Almanların 

şidaetlibir üisiplin, amansız bır 
cerbrii tazyik neticesmde ha-
eket .etmeğe mecbur bulun -

duklarını, fakat İngiliz milleti
nin IJmrb afetlerine, mahrumi
yetlerine, meşakktlerine kendi ı 
ihtiyaı'1ar1yle, bilerek, takdir 1 
eclerck, istiyerek göğüs gerdik
lerini "anln.tt.ı.ktn.n sonra, galebe· 
nin elbclte 3mır ve iradesiyle 
!hareket eden millete nid olması : 
lüzımgelcceğini söylüyor. 

Jstanbulun normal znmanl.udaki 
iht.iyat'ı 300 tondur. Bu mıktnr Oiis 
tarafıııdan t:ınz.ım sntı~arı fıyotile 

'\'Crilmektedir. Yalnız bu sırulaı·da 
İstnnbul ni.ıfusunun mcd \ e cezırleri 
nrasınd::ıl~i iıırltlnr hayli bliyümüş -
tür. Normol msbeUerdcıı epey bJyül~ 
ol.ın lıu farklnrı rahatç.-ı karşılJy, bll
mek üzere yevmiye 50 ton k:ıfüır 
fuzln Wr mnrj \'Crilınc~ıru B.ı ·cki-
1unizdcn ricn <.'tt.m. Ilnsvc.hlınuz ri
<:nmı fnzl..ısilc is'or cden.k 50 ton yc
nnc yevmiye 100 t.on \erilmesini 
de h:ıl emir buyuroular. Bu ı:urctle 

normnl znınnnlnrın ibtiy cına 1erah 
!crnh tcknb ıl l den 300 ton ~erine 
4DO ton un \icrılccC'.kln:. MeıY lckctte 
un stokuıwıı çok oldu u cb m, lüm
dur. 1.stanbuld:ı t zı IT'C•ZU d rlık
kırın yukorıda bJldirdı : ı "' c.b -
lcrlc hasıl oldugunu ve Brı~ ckiliml
.zin cmiılcrı aye ınd 1Jnzı emtlcr
dc tcsnfüı! etlıleıı i tisnai ~.Lklar.ın; 
da tnnırunile onUııc geç ldıı;.ınin is
tanbul lınlkıon bildirllrncsını ehem-

1:." a keklerle beraber okumru~ h k
b " <ii. Bizde mut tclit te "ısıtt 
Gır Prcn !p il ıva ı -01'1rnk <le ·ı bir 
l' tıırcttcn d mıu tur. Ve bu zaru
°c(f!t <l"'vam 'Ctmcktcdır. Kocdulrnsyonu 
il «buı etmiş rncmle lerd de J alı 

11 'Yle olmuştur. Mille U,,lı •ı.m z:ımn
t 1 d.ınbcri yakından uıa ·ad::ır oldu
c tıın Ve bıldif,im bu mc elede kızı 
g kcgı :ıyrı ol,ullardn mlisadif olciu- ın.yetfo rica cdcriı'lı.ıı 
0~1lıuzdao bnsl.a mahiyette hfıdise ~~~:::!":~~,._ ... ..,.pm-~...,!--"! 

İngiliz b:ışvCkili bu J>Özlerle 
Alman impamtorhığunun en za
yıf ve hassas noktasına parma
ğını Jcoymu~ bulunuyor. Alınan 
.Fülır.eıi bir .scncdenberi kazan
rnı.~ olduğu zaferlerle pek haklı 

olarak iftihar <Cdcbilir. Fa.kat o
nun 'kazanmndığı, !kaı.anmıyaca
ğı ve knzaıımış olmakla i(lih..lr 
.cdemi~i bir za(er vnr ki o I 
da mille.tinin kalbidir. .Alnıan

:YRda cebrii şiddet rejimi <levanı 1 

ettikçe, .ı\.lmanyadn bir ecn~lıi 

radyosunu dinlemek bile en l-,li

yük bir hiyanet telakki olu .. !tık
ça, ~iman milletim:~ ha'kiki di\
§Üllcelerini, hislerini, lmn mtlP•·i
~i izhar etmek hiirriyeti \'eril
.medlkçe onun bütün kıllJ!yle 

iFührcrin nrkasından yü. üdü~hl 
hakkındaki iddialar ecnebi efka
.r.ı umumiye üzerinde bir tesir 
yapamaz. Fakat bir İngiliz 
hükumeti harbe sonun .. kadar 
dmmm edeceğini sijy!crse bunu 
bütün milletin müzaheret \'e 
tasvfüi ile beyan ettiğine kimse
nin şübhcsi olnmnz. t<ıte 1ngilte
r.enin hnkilci kuvveti ve en kuv
vetli inrnf ı. 

~~04nıı,ştır. Mektcb binalarının mu- V E F A T 
t;ı d olınıynnlarıııda muhtelit tcdrı - l\'lcrhum doktor rnymnk m Kuluk-
~ t Yapmamak kabul etliğimız pren- sJ?..zade Bay Moiımud e N ü.ı Ve-
0:ı.ır. Nıtekim Bcycı lu muhtelit ottu kaktı mü~" i i Fund ve .Em!.lk Ban
l.ı '-lılunu bu rnc ikıye :nyırıyor\12'- kası meınurlaundan Mu c e Ku
ttı \ı.htcııı tcdrlsalın hntır~ .gelccc • lııksızın nnnclcri .Bayan Melek \ cfat 
t h.:urıarı mukabele: inde mcınl..!ke- etmi tir. 
tı ~ ıçın fnydnlı eüıctleri oldu •unu Ccn:-.zcsi 7 Cl l' l cumart i günü 
~i1'11 ki% erkek lllı kanlıı.nun vu- saat on b:rdc Erenköy i •asy n knr-
1· ı:-lmcsıncle buyuk tesırlerı bu- ş:ısındaki C'vindcn ı.aldınlarak Zıhnl-
:.ı~dııgunu hatırl::ıtırı:ık isterim. pnşo cmniinde nGm ... zı kıl c, l~ \'e 
v ~NI AÇILACAK MEKTEBLER Knrac:ıııhmcdd"'ki uile kabıi t.ınınaı 

1i ek..ıletçc ha:ı:ırlatt.ırılrp vilayetle- defncdılcccktır. 
..... rı. de mi.ltaleDSJ ulındıkt .... n son."'tl mr. ====--: ----------
·«ıf VEZNEDAR ARANIYOR 
b1.1 '1lıra ıııdan geçirilen listeye gore 
,_ •ene mahallince yaptırılan bma -
<i.lr~ , 
t\c u Must Cu Kcmnl P&şa '\ e Go-1 
lt.ı ın orta okull::ırı açılacaktır. Bıı· 
b1.ı1 cnt!denbc i csn en li c sınıfları. 

ll Un:ın T:ık ım ort kulu lise hn1ı
b konacaktır. :O kadarda yn ılnı.ı) ... 
~ ~ ı olnn ye i bınada ikinci or-

ll kuta mCılhak orta okul sınıfları 
tll?ı Caktır. Snrıyc de \ fliıyetçe J.s -
h ltııtı ınu:ı el~ n b lanmış olan 
{Uı tııının bu ı 1 bı ince K ndillı, Emır-
~ 'lie Ill'ykC4:U izd h nılandır:ın b

"aıt n n bır Lwnı ba maya iılına -
lt dtır. Baydaı pa a lı esinin l<'yll 
lı ~o u geni le tıld i gibi Kab, ta 
tı1ı 1n111 nte\ cud orta 

1s talebe alınacaktır. 
hu lanbulda nldı ın .z bu tedbıdcrl" 
l en" ıncl.teplenmıulc ıkıntı ol -

Yaeo.kt r. 
l{~ITAe, GRAMER VE TERiM 

\ d 
1 

hl n c lı ı ette t tk k c. •-
. T m de ı 
<lık 'li(' z m 

n 

1ı;tanbul Eınnıyct iuniı·lıği y .. rdım 
sand;f ı için 2000 llrnlık la.f lr \ c-re
cclt bir 'czncd;ır nlın .. cru •• . Ayda 
elli liı a UcrcUe i tiycnlcı in mura-ı 
canti. 

Snn'nt fılcminin en l d de · cisi 
Sinemn Cluny ının en p rluk 

gun~. Tilrkçe Ll • l r.:ı 

z::ıfcr t cı ol:ın 

T. Rf<ÇE 

Otel E PE YAL 
LAL Sinema

smda 

Topladıgı tnkdiı 
asıı !arca mu haf .ı:n ede 
hnrikn, son uz nlkı 1 .1 
lanacDk e: siz bır fıl diı. 
Sc.:ınslur. l - 2. 0- .30 -

T 1 f 43 !lJ 
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llüsoyhı .Cahid YALÇIN 

Fransız kral namzedi 

Mareşal Petainl medh 

ediyor 
Tancıı, (o.ıı.) - Sttıfanl njan.smdan 
"Cnsablııııca'dnn bJldil'il yor:,, 
Dükdc Guisc'in vefutınd:ın ı::onl'a 

Frans.ı Kral h:ınedonının rei i olmu 
olun kont eki Porıs, 1"r:ın ızlarn lııtnp 
eden bir mesaj gbııclcrml ve bu me
saj, la Depcche M.ırncoınC', g. · etcsi 
t rafından ncşr<'dilm !ilır. 

Ayni gozctc ile 1ıcsroluıınn bir 
rruhık::ıtında kont De Pari , f'rnn
ız.lnrı rn rcııal Pct.nın'ın etrafında 

.,.n ı fü~tırn.a d v t <'+ 

raaı; tarafı 1 lncl sahifede] yoruz. 
fiillerinden dol:ıyı nuıhkt..>tne huzu-
runa çık.ırılnc,ıklardır . 

1kincı bır thnm d:ı silahlanma için 
verilen .kredilerin bu iş içiıı sario -
lunmamış bulunmasıdı.. 

Son iki gtlnlük hndi eler, nasyo -
nalistlcr n tam bir z&tcri olnrnk te-
lilklti edilcbılir. 1 

Yeni Kralın yemini 
Biikrcş, 6 '(a.u. - Kral Mic-

Berline akın 
Stokholm, 6 (a.a.) - Reutcr: 
Buraya gelen haberlere göre, 

dün gece yarısından sonrn .Ber
lindc verilen alarm SO dakika 
sürmüştür. Fakat ne top sesi 
ne de bomba infilakı i~dilme

miştir. 

Alm:ınya iızerine akınlar 
heJ, bugün saat 9,30 da başvekil Londra, 6 (a.a.) - Havn nezareti 
general Antencscu ile patrikNi- teblig ediyor: 
kodim ve temyiz mahkemesi re
isi Redilcsconuıı huzurunda ye
min etmi§tir. Yeminin sureti şu 
dur: 

"All:ı.hın inayeti ile Anava
tan hududlarını ve tamamiyeti 
mülkiyesini muhafaza etmeyi 
yemin ederim.,, 

Bundan sonra Başvekil Ante
nescu da yeni krala ..,ııdakat ye
mini etmiştir. Bu yemin de §U 

şekilde yazılıdır: 

"Kral Michele, Rumanya dev
letine ve Rumen -milletine sadık 
olacağıma yemin ederim. Allah 
yardımcım olsun.,, 

Şayanı .dikkat olan bu ye
minlerde kanunu esasinin mev
zuu bahsolmamasıdır. Bunun se 
bebi Antcncscu başvekil olur 
olmaz H.umen kanunu esasisinin 
ilga edilmiş olduğudur. 

Dün gece İngiliz bomb.:ırdıman 

tayyareleri, Boltık denizi üzerinde 
Stcttin'c kadar dUşınan arnzisine 
girerek bir sentetik bcnzın fabrika
sına muvaffakiyetli hücumlar yap -
ınışl:ırdır. 

Diğer bombardıman tayyareleri 
Hnrz cbglarında, Thringe ormrınmda 
ve .Piret Noire - Knra ormansa - . 
gizlı olan aSkcrI hedc!lcre hilcum l 
yapmışlardır. Hücumlardan sonra i 
mütcaddld ynngınl:ır \ e mütc:ıddıd 1 
infüükl::ır müşahede ed1lmiştir. 1 

Bomb:ırdımancılarımız ayni z;ı -
manda Bcrlindc bir elektrik santralı 
ile bir de tnyynre fabrlknsını bom -
bnrdıman etmişlerdir. 

Evvelki gece bombardımanlara ma 
ruz tutulan hedefler meyanında Mng
debourg'da bir benzin deposu, Bre -
mc.n cenubunda Nicnbourgda bır 

emti:ı istasyonu ve işg:ıl altında lıu
lunan Fransa ve Belçika mıntaka -
farında milteaddid tayyare meyd:ııı
lnn mc•cuddur. 

Sahil mudufaa hidcmatına mensub 
diı;cı· tayyareler, Chcrbourg'da beıı-
2.in sarnıçlarına ve Temeuzcn'dc 
rıhtımlaru karşı hiıcumlar yapmış -
!ardır. 

( Bı~ tarafı 1 inci ııahlfcdeJ 

yan tayyaresi düşürülmil§tür. 1-
btlyan donanması t.ayyareleri
miı tarafından görülmüş ise de 
gerisin geriye dönerek müstah
kem mevkiine iltihak etmi§tir. 
Bir çarpışma yapılmamıştır. 

Hna Harekata ı 
Kahire, 6 (a.n.) - Dun gece ln

giliz hava kuvvetleri tarafmdan neş
redilen tcbligdc deniyordu .ki: 

Dün bütün gün, şarki Llbyadıı bü
tün mühim 11nva meydanlarına miı
temadi lımrn hücum'lıın yapılmış -1 
tır. Ezcümle, Tabnık, Rctmin, bom
ba, Dcma, Elbubbi ve Regazala bom
bardıman edilmiştir. 

Demede, büyük bir yangın çık -
ını.Ştır. Bilahare ııyni hm·a meyda -ı 
nına yapılan diğer bir hucumda ya
pılan müşnbcdelcre göre, yangın hA
ICı devam ediyordu. Dli1>man tnyya-ı 
releri arasına bombalar duı>tuğu gö
rülmuşliır. Hav& meydanı bin:ısına 
clıı hücum edilmiş ve y:ıngın bcmba-

1 ]arının kamp iızermdc iufillikı m6-
şalıcde cdılınişür. 

Tobruk ve Ret.minide, bombalar, 
tayyareler arasına 'e ayni zanınnda 1 
bir knmp ilzcrine dujmilştilr. iki 
<iüşmnn tayyaresinin yerde tahnb 
edildiği snnılmakt:ıdır. 

Elgaznlada ç:ı.dırlar ve b:ırakal r ı 
ıhmmı n ugrntılmıştır. Bir tayyarenin 
de lıasora uğratıldığı sanılmaktadır. 

Cenubi Afrika ha\'a kuv\ etlerine 1 
mcnsub tnyyarelcr, ttnlyan prki Af
rllcasındn iavellod::ı hücum C'tmi§lerl 
\ e lıuvn meydanında tic 'Caproni tay
:y rcs:inı i.ahrib c)lcmışlcrdir. Tayya
ıclcrımızden bır t:ınc:;ı duşurulmU -
tür. 

• 

Kr~ Micheı, balkona çıkar.ak 
demir muhafızlann şefleri Be
zin Simov ve Codreanunun eski 
muavini Radu Gyr tarafından 
arzolunan tel..-ıimatına mukabe
lede bulunmuştur. 

Eski h-ral Karol bugüıı der
hal ilın·içreye hareket edecektir. 

Gümrük ve inhisarlar 
Eski Br.~vekil general Argc

toinu ve diğer bir takım zeva-
tın tevkif edilmi§ o1du1darı söy
lenmektedir. 

Bugün saat 18 de bütün Ru
men .kıtaatı .kral Michcle sada
kat yemini yapacaklardır. 

Gafenko geri ~~'Tlldt 
Bilkrcş, 6 (n.a.) - 1'. N. B: 
Hüküınet, Frnnsız hükümetf ncz

dındeki Rumanya biı.yilk elçisi B. 
AsO\ ici He son znm::ınlnrda Mo.,ko
va elçiliğine tayin edilen sabık ha
riciye nazırı B. Gaicncoyu gcrı ~;:ı

:ğırmıştır. 

Tatares1rn da ntC\'kuf 
Biikr.cş, .6 (n.a.) - Rcutcr: 
General Antonesco, sabık b~-v.e -

kil :ratnrcsco ile dığcr l.ıaı.ı-=.1.ıık 11. - ı 
zırların ve trılyaya korşı zecri ted
birler tatbikine 1~iı nK lnl olan ıuı
zırların evleı inde mevkuf buluııC:u -
rulmalnrını emretmiştir. 

Yaşasın Rumanyn .• ., 
Kral Karol ewcla Belgrada 

gidi~or 

Bükreş, 6 (n:a.) -Sabıkl<ıııl 
Karol, bugün tayyare 1le Bel
grada kızkn.rdeşi Yugoslavya 
valide .Kraliçesinin yanına hare· 
ket edecektir. Sabık Kral Ka
rolun bundan ısonr.a :gideceği 
yer henüz malum değildir . 

Hususi tayyare ile Bükrcşe 
dönecek olan Prenses Belene, 
Rumanya valide kral~csi iinva• 
nını ta§ıyacaktır.. 

Macar ordusu işgal barek&tma 
ba.5ladı 

Budapcşte, 6 (a.a.) -St.cfruıi 
ajansı"dan: 

Vekilinin beyanatı 
[Baş tarafı 1 inci sahifede] • 

makla beraber ileri memleketle-! 
rin gümrük meYzuatmdnıı da 
istifade edilmiı:ıtir. Yakında İcra 
Vekilleri Heyetine urzedilecek 
olan layihanın esaslan şu şekil
de hülüsa edilebilir. 

Halen gümrük muameleleri· 
ne aid olan ve muhtelif kanun
larda dağınık bir halde bulun 
hükümler, yeni liıyihada her -
kesin anlayabileceği bir şekil -
de bir araya toplanacaktır. Ye
ni kanun, zamanımızdn kuUanıl
makta olan hava vasıtalariyle 

memleketimize gelen ve giden 
eşya hakkında yeni hükümleri 
ihtiva etmektedir. 

Bugün mer'i olan gümrük ko
misyoncuları kanunu da yeni 
baştan tedkik edilmiş, hükümle
rinde :faydalı bazı değişiklik~er 
yapılmak suretiyle, heyeti umu 
miyesi yeni .kanunun irine alın
mı!'dır. 1·eni kanun, şimdiye 

kadar me\•zuatımızda yer nlmı
yan, fakat tabikinden iyi netice
ler alınacağı kanaati hasıl olan 
bazı yeni esasları ihtiva etmek
tedir. Bunlardan size bir kaç 
misal vereyim: 

F;vvelfı memleketimizde ant
repo rejiminin tamamen tatbi
ki bu kanunla temin cdilmiı:ı o
lacaktır. Gelen eşya, şimdiye 

kadar olduğu gibi, doğrudan 
doğraya ambarlara sevkedilmi
yecektir. Eşya gelince, bunların 
sahibleri kısa bir müddet içinde 
mallarının idhal , aktarma, 
transit ve kabulü muvakkat u-

hiç bir talebde bulunmazsa, eş
ya gümrük tarafından a_ıtrepo
y:ı ımkledilecektir. Antrepo Te
jiminin tamamen tatbiki bütün 
tüccarlar için bir çok fnydaları 
temin edeceğinden baska, ant
repolarda her türl il manipulas
yon yapılabileceğinden ala.kalı
lar için hakiki bir kolaylık te
şekkül edecek ve aynca antrepo· 
larn geniş mıkyruıta stoklar ge
tirileceğinden memleketin hey
eti uınumiyesi de bu stoklardnn 
istifade edebilecektir. 1 

Ancak bu rejimin tamamen · 
tatbik edilebilmesi için liman
larımızda mevcud ambarlarda 
bazı değijklikler y.apılması la
zımgeldiği gibi, bir kısım yeni 
tesisata da lüzum görülecektir . 
Layihanın ihtiva ettiği fayda

lı hülıümlerden biri de, şimdiye 
kndar gümrük resmi verilerek j 
ıidhal edılmiş olan bir malın, 

memleketten çıkarılması vazi -
yetini tahdid eden bu resmin 
iadesine müsaade olurunasmn 
mukabil, yeni hükümlerin bazı 
kayd ve şartlar n.ltında bu mü
saadeyi temin etmiş olmasıdır. 

Bundan başka tarifede yeri 
bulunınıyan, her neıri eşya, bu 
gün luymetinin yüzde kırkı de
recesinde resme tabi tutulmmı 

iken, yeni layiha bu esası kal
dırarak yerine temsil rejimini 
ilm.me etmektedir. 

Bu rejime göre, bu nevi eşya 
tarifede ismen yazılı e~yadan 

hangisine en yakın ise, onun 

Ye bir sual 

D 'Ün M<>.arif Vekilimiz Ha
s~ Ali Yücelin gazete

cilerle yaptıfh konuşmada ha· 
zır bulunaum. Bir çok mcslek
daşlarım meyanında vekile 1s
tanbuldalti :yardımcı öğretmen
lerin niçin asli olarak ayni vazi
felere tayin edilmediklerini sor
dum. 

Enerjik ve sempatik Maarif 
Vekilimiz lstnnbula karşı gös
terilen umumi tayin edilme ar
zusuna i§aret ederek: "Niçin 
hep 1sta.nbula tayin edilmek is· 
tiyorlar? Anadoluda bir çok boş 
yerler var. Eğer asli muallim 
olmak .istiyorlarsa müracaat et
sinler, de ·hal kendilerini tayin 
edeyim." cevabını verdi. 

Anadoluya gitmek istemeyen 
mualJimlcri oraya göndermek 
için çok pratik bir usul olan bu 
hattı hareketin acaba hiçbil' 
mahzuru yok mu diye düşün

düm. Ve derhal aklıma bunda.o 
bir kaç ay evvel haziran imti
hanları sonunda bir okuyucum
dan aldığım mektub geldi. Bu 
okuyucum kısaca diyordu ki: 
"Oğlum bu sene sınıfta kal· 

dı. Şübhesiz ki bunun en rniihim 
sebebi tembellik ~·e haylazlığı -
dır. Fakat oğlumun hocalarınıu 

bir çoğu yardımcı öğr;ebnendir. 
Çocuğumun anlattığına göre, 
üniversite tarih şubesinde oku· 
yan bir genç riyaziye, felsefe şu 
besinde okuyan diğer bir genç 
kimya okutmaktadır. Bunların 

iyi bir ~iyaziye v~ kimya mual 
llıni olabileceklerine inanmak 
müşküldür. üstelik asli munl
liın olmadıttlarından işlerine mkı 
bir şekilde sarılnıamaktadırlnr 
Bu vaziyet karşısında oğlumun 
muvaffak olamnmasında, bu 
dersleri iyi öğrenememesinde 

bunların da dahli yok mudur~ .. 
Ben okuyucumun şikayetini 

ve mütaleasını haksız b\tlamıyo
rum. 

MURAD SERTOGLU 

Meclisin çarşamba 
günkü toplantısı 

[Bı§ tar.afı 1 inci sahifede) 

bilmeleri bakkındaki layiha ile 
göriilen rağbet üzerine, evvelce 
aç11anlarn ilaveten memleketin 
muhtelif yerlerde yeniden on 
köy demirciliği ve on köy ma
rangozluğu ile on köy kadın kur 
su açılması için Maarif \ 7 ekü.le
tine verilecek tahsisat liıyihnsı 
müzakere oedilcccktir. 

Meclise gelen lfıyihaya göre 
askeri mektebler, yüksek melt
teblcr, lisder '~orta mektepler
de tali 111eslek mekteblerinde, 
ayni deroceJeki hususi ve ecnebi 
mekteblerde okuyanların eı te
si seneye terki en çok yirmi do
kuz yaşına kadar uzayabilir. 
Bu yaşa :kadar tahsillerini bitir
memiş olanl:ır, iki .sene sınıf ge
çemeyenler, yüksek bir mekte
bi bitirip diğer bir ihtisasa ayrı
lanlar eıtesi seneye bırakılmn
yıp asker edilirler. 

Bu talebelerin, derslerine de
vam şartiyle vazife, san'at V" 

ya sair işlerle iştigalleri tecille
rine mani teşkil etmez. 

Naibi saltanat "Horthy,, bu 
sabah 'Macar kıtaabnın 'ba.'}ınd~ 
ve hükfımet erkam tarafından 
takib edilmekte olduğu Jııılde 

muzafferane ".Magyvarad,, şeh· 
rine girmiş ve orada halk ken
disini muazzam bir nümayiş yap 
mak suretiyle kar§ılamuıtır. 

sullerindeıı birisine tabi tutulma- tabi olduğu had. resme ti'tbi ola-'~""""'!""!~~""""'!""!~~~~~~~~ 

liral Karol naSll istifa etti! 
Bukrcş, O (a .) - D. N. B.: 

General Antonescu, dün ,gunduz, 

sını istemeğe mecbur olacak -
lardır. Eşya sahibleıi muay
yen müddet içinde, bu rejimler
den birmın tatbikini talcb etme-
yip de esyasının antrepoya nak
lini ister veya bu müddet içinde 

Geceki hadi eler hakkında şunları 
ö1;rC'ni imiştir: 

ordunun \'e sairıhıycttnr siyasl ~ - ~---------sm--=--11!1 
sın knıl hakkındaki \ azlyetini "e his
sıy, tını anlam k lizcrc bır çok gö
ru~mclcrdc bulunmu~tur 'G<'neral 
AntoncsCı.ı, her tarafdan ayni cev:ıbı 
nlmı tır. Carol tahttan fcrag t etme
lidir. 

Sabah saat 4 30 da, eneral Anto
nccu, krala, yaptıgı tetkil -ıtııı nelı
cc ııi bildirmiş \ c ce\ nb iı;ın krala 
saat ~abah O y:ı kadar millılct 'er -
mi tir. 

BL•arnd.ı, ktnlın adrıml rı o ıı d -
ger bnıı gcPc..r::ıllcr, hu .urndura ,.azı
yeti b..ı ka tar1d.ı g..i t m :... ı tem s-

Gcnc 1 Anto:'lcwu, yu dı :ı ır 

mektupt , ba h .iyclcrın luıktkı \ -
zi)'etın b r tah ·n oldu 'lU bıldır -
mi tır. Bulun cmld. t \ o du, ı. a 
lın t:ıhttnn fer t m k1 dır. 
A t h. ird 

Bundan bll:ikn krnl::ı, muhıııız ltı

tnları kumandan.nın Rumen n;.ısyo -
nalı tlerinc ntcş etmekten imtina cy
ledı i de bildirilmi tir. 

l3unu rr utc kıb, kral Corol, sab.ıh 
at G ::, rı 10 l.al:ı tahttan feragat J,:ı-

rnrını b.lfürmi,ür 
General Aııtone cu, kralı rıld:ıt

mnk islcmi-1 olan gcrıcrnllcri derhul 
tcvkıf cttınmşt r. Bunlar arnsında. 
genel kurmay bu,.k::ını generul Mlhail, 
sabık başvekil generul Argetoianu \'e 
sabık hnv::ı ııuzırı general rcodorc.>
co d..ı ,· .. rdır. S::ıray nazırı Urd::ırcnna 
tevkif cdılmem· tir. Uı darc.ınn, kra
lın memleket dışına )ahatmi hazır
lamal.tad r. 
Dı "r tarnft..ın Bayan Lopc.:; o d:ı 

ynbn ı rr e-nl keti re har 1 et n 
h ' , • ı:ıınakt dır. 

caktır. Ticari kıymeti haiz nü
munelik c~ya ile memlekete 
'tecrübe için gctırilen eşyadan 

bugün resim alınmaktadır. Yeni 
kanun liıyihası ise bu resmi 
kaldırmaktadır. 

Nihayet yeni kanun gümrük 
resmini derhal ödeyemiyecek 
halde olan tacirlerin bir banka
ııın kefaletini temin etmek şar
tiyle resmi bilahara ödemek ü
zere mallıırını gümrükten çek
meğc müsaade eylemek ve bu
gün cari resim muafiyeti csns
lnrını iktısadi icnblara daha uy
gun bir h:ıle getirmek ve güm
rUğe a.id formalitelerde daha 
ziyade sadelik temin eylemek ' 
gibi faydalı bir çok yeni hüküm 

1 

leri ihtiva etmektedir. 
Vekalet gümrük kanununu 

dn ele almış, \'e bu kanunu yeni 
icablnra göre ~ rniden tanzime 
b::ıfllnmıfltı .... Bu husu. ria mesai 

ilerlemiş olup. yakın zaman
larda, buna aid pr.oje de ikmal 
edilecektir. Sigaralarunız büyük 
şikayetleri mucib olacak dere
cede bozuk değildir. Fakat, az 
da olsa, arasıra bazı paketler 
içinde, bozuk sigaralara tesadüf 
olunmaktadır. Sigaralarda 1.Jkız
hk fabrikasyon işiyle alakadar
dır. İyi sigara imal edebilmek 
için her gün değişen ahvali ha
vaiyeden müteessir olmıyacak 

3ekilde hususi tert.JJab haiz bir 
fabrika binasına, ve bu fabrika 
içinde kullanılacak i) i \'e mo
dern tcsısata, mütehn-sıslara 
ve kalifiye işçilere ihtiyaç \'ar
dır. 

Biliyorsunuz ki, bizim fabri
kalarımızın ekserisi eski bina -
!ardadır. Tesisatımız i~C', tama
men modernize edilmemi tır. Bu 
mahzurların izalesi için de ç lı
şacağız.,, 
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3 - Ek•iHrr.e 18/9/1940 çnrf:-n b:ı ~ı\inu s .. nı 10 d. M. lı)c Vch!ıleti 

Le,•a1Jm 'Mm1uı lliı:;unde ınUtesckkıl eksiltme lıonııtJ ı.:nund,1 y; pıl:ıc:ıktıı-. 1 
4 - ;.ıı tnamr.s1 Aııkrırnd:ı M. liyc Vck!ılcti Ln·:ızrm Mtldiirlilı:unde ve 

IHO 1!:20 lst.:ıı'lbulıia l ).·,Jmcı hııhçede Mali.)'e Ve! ~lcH matbu C\T:tk anıb. rınıl:ı giiı lİ-

Sult:ır.:ıhmtıl 3 unc.v Sulh Hukuk leoil'ı·. 
H .. kımlıgırıcc:n: ı :; -- 1· i• klıfoı in :!490 t; .. yılı k.ınuı un 2 ve 3 llll<.:lİ rf'r.ddelo iı de Y• 2.ılı 
D.ı • u f t. T kfoıı Diı C'klorlu~ü 

1
• beh«:ler 'c ınm; :-kkat te 1"nnt mehtup 'l'~ a m:ı ~ l>uzıle birJ ktC> bdli giin 

ıı •lı;n En 10 Hıtif taı :ıCıııd:ın ='::.:c:::-="n=·=t.=tc=k=ö=n=•=ıs::)'=o=n=n=ı=n=l=ır=:\=c:;::'.;ı=l=l::-=r=t.====<=5.,:::~ 1=3=)===='=f=l}li=ti=)===== 
lstanbul sıhhi müesseseler 

eksiltme komisyonundan : 
arttırma ve 

n. ~-' j. uy . i lİl t' \ < r. , lıi_ye h .. sl. lııınE<""ne 1! ı.ım d .Pn Hi ll11 ı ·ııt Yl'll1f'>n i 

a'·ıl.. ek· ı ltı 01,.ye lrnnuln uştur. 1 

1 - Rk ltn·~ U,/9/ l!l40 ç:.r<-, mı ::\ ı:unu s; ,\t 15 de Cr.,.;. loı;lundn Sıh-1 
h"t H fı,_\ 1•1.11 Mu. Hr.• t Mudliı ltigu lıin:ısıntl. kuruiu lwr.ı'-y<'nda )'l'lP'-. 
lrl .. kt ... 

2- Mlh.nırrcn f3,t: Bchu ı;ıfli: 135 huıuş M. tcnm:ıt 152 lıı .. <lır • 
3 - htcl J,Jcı- ~:ıı tn.ın c 'c· numunc~ını her gun lı:oın}<yondn ııorcbılır

leı-• 
.; ~ 1·tık1'ltr Hl40 lllı TJ ~ıd Od;ı ı \esıkdı;ıle 2;~() n)ılı k-1nunda 

, :ızıh , c· !.nlo.ır 'c bu i~c yc·t er M. 1cmiıı . t. n al:bıız \'cy::ı h;ml :ı nıt;ktuım 
- •8113 

İstanbul sıhhi müesseseler 
eksiltme komisyonundan : 

arttırma ve 

H.) el. ı 11·• .n Nun ıınc hu~t. h:ınesnın ı~3 k, lem IJ!ıç 'l.t' nlıhi n•. lıç
n t •ı ,ıık ek ltme.)c komılmu,tuı·. 

E1>!!11\1. t! 13/9/19411 Ltımn gtıılu ,,..-ı:ıt 14.31) ıl:• C; ğ. lol:luııll.ı Sıiılwt. \ I' 

ı ~tın , i Mu.1' ı:ııet Mudlıı liıı;ü bin:- ıııda ltw u!ıı koıni::.;ı;cnd.ı y :ıı>ıl.ıc.lktır. 
!YI.ıh. '"Mı.t·n ii~. t 1684 lir:ı ınU\akkul teınin::t 141 liı.• 30 k\ıructur. 

hı do y,1 ile :ıl'ıl:ın C li ·:ı 91 kmu~ 
aluc. k dm :ıuııııı yapıl•r •. ktu olı.n 

muh. keır.c!'ımle mild<leı::ılc) hin lkıı

mdı;:flnnın ınec;hul olm:ı!:ima l.>ın. eıı 

ilanen fırzuhnl \'C dnw.liye tcbliı; c
<hldi&i h. ldc tı1ah kC'ı ır·yc ~clıı l'rni~ 
ııldu:,undun ı.niddeial<'ylıc !Jf'ı ayı i:;- ı 
t ıkt.ıp nuıhkemC'yc gelmesine 'c f':l
ıniyecck olur.:u istıl:t. pt:ın Ç<'kiıımi~ ! 
addtlc ı'br:>z olunan muka\c!enin J,cn 
cli-ınc :-idi:;eUne knrar \"<'!'ilc<:egi hu
w~unun ıhtaı ı surctilc l!'•j ah kr.r:-
rrnın };) ~'ilıı ımulıl~tle ilfınen tf'l.ıligi- ı 

ne '«' ı'"luh, kt:mcııin de ,30/~/940 tn~ ı 
nhine n· ü"Mif p;ıı::ırtc~i gunı.i ... t ı 
14 de talıl,ıııe mnhkcın~ l:ar::r \'e
rıl •11i< oldu:ıuı;d:ın miiddeti kanuni - i 
.H'Si z;wrınd:ı itirnz cdilnmiiği 'e. 
ınalıkenH.de h;ı211· IJuluııulnıııdıı:ı tak-, 
dinle J:ll rıhell lıukum 'e k:m r \ <'

ı ilen-~i ı15nen teblil! olunur. 

Tııvcıletinixi yapar l\cn 
pudra altına daima 

RAŞiD RtZA Ti).ıtro·ı.ı 

liAL!OE PiŞKiN IJLraber 
7 l::> lı'.ıl c ıı11art" ı ı.;uı u • kşaını 

0 1.iyukdcre l\ıle 1Jah~c.,iıırle 
KC:NDtSlr~iN GOLGCSI 

1 ter.! lcı .ıı tn:ı ne ııi hu· gun koıni_yı,nd.l goı < bı.1:rlc:. I 1 

1 kı.lilcı 1940 yılı Tıt.tırd. Od.ı ı \C'iı!>:ı ılr 2490 .:iJyılı knnuı d.ı y:ızılı REM 
PERTEV ve. ık:.ı. ı , c ı, ı ı (J yr lcr muv.>kl. t tcmın:ıt m<ıKbu:ı 'tyıı b. nkn ıl'ı::klu-

bu .l<' bl' lıttk lxllı ~lıtl \t' s.ı:ıtte ı:oıırn;yona ,;dıı elcıı. (79':"!1) ' 

BEBEK BAHÇESİNDE, 
. 8 I!i~ mı 1 !HO Pazar giimi su.at ı i ''''ı: itioorı·u ı;.ahalıa ı.atlar 

Türk hava Kurumu Bebek şubesi tarafından 
z 

~1ÜNİR NUREDDİN ve A.RKADAŞLARI 
Mıı •.hl<J PAJ • ı 08. Oı·lu"'tra"'ı Bt-~'llo!mild 1'ltilu ior. ~:ımt"zii LILO />li .. l•Ji, lı:NOJ, -

JH \"t I{ ' A P\'J?:'fl·~ PHOfrRA~ 1 

Pudrayı ~unsıkı 

n lrmasına mani O· 

lur. Yağlı \'C ya~ız olan 
tüp H' vazoları vardır. 

Dr. İHSAN SAMi 
Gonokok Aşısı 

Bth eul h.ıı;u 

Ankara Hukuk 

F(ıDOtn~trnlf!ri metin, ~~~ 
'H~ ı:anntiliilir. Ytıni 

0

UV"if: ~ 
~tleri: Hah!,'f:Üf>I o,.~ il 
Ser, .Ka.ra~ü) Köprii Oad. P~ 
('i~, Jkyoğln F~t9 lı«>~"l__, 
l..a.."'f:'IHI 8. Ruhi m&ğa.ıaları~ 
~bhr. n~·auar mııkhuJur. 

Fakültesi Talebe 
Kabul Şartlar1 

Bu "' lıt!den ihbmc )) \<ht ·ı "ll)Iİtl ... ı ; oort f('r.fjt.• t,l:Knf'tl. 11 .... nknrtı :tisi" 
l.uk F. ~-uitc.,nc t:ı'l~bt 1,. ~ciJ l)ıL.•J•'(' , .. i bt!'İt cı t~ıin.in i'.P'lı • ~.<ırk~!' mt.""' 
.} etine k. d:ır ~ :'}HJ:oı. kt r. 10:. l t ol. n;ı :ık larm lıir for illtc ••y:ı yı•ls-ct'I' 
oh.uld:m 1ı1ezun olm.1! .. ı.-ı 'c- ;) .. t.u ı J ~ 1 unluk irn•i". nJ • .,.ı ı H rn j.- Lııiıı.,... 
ıı~al:ın 15zımdu-. T~~iiJ d, ıJ .. ın i• 1 uı;·l011 ıı ;ı ; 

ı - Dı)ılımıa D'-J' 

2 Nlifus hth i) c;t cu21t, ıw ı•ı t.,,ıııklı ~..., rli 

6 - A. keı-lik \e'lık ... ı •J,<f-dcn bu ~en• 1,'tl ... nı .. v ... ·"t•r.rn('?.) r .. ı :1~lt' 
ı t-i. Del,aıılı~n lıizznt. ımır •. c •• ı ctmdcrı ir;ıb eder. 

Yatılı t~lebc ol, ı . J.; gırmdı Mı.)cnlcrın yuk:ırıdukıfordcn r• aru:ı t;oll 
l1usust l.ı talim:ıtnamcd~ y,,z.;lı !;CtJU.ırı tl .. h . i;ı: olmrur.rı -.e rrıusrbnkn iff,1.l' 
h;ınıııı kıızanmış bulunın. l:ın ı:·zırrı ı.. Ynulı 1aleb t. lir,ıaınnnıesi mıit .. "' 
l'not f~tkr.lt.'le f;ıkufü•l('ll 'crilir. t52:SCl ~tıaı, 

LEYlİ YE OLEJNEH~Rİ 
ERKEK ktZ 

iLK-ORTA-LiSE 
Talof>imde SıNL~cn·ik•rd• 'ı!ENİ AÇlt.1)1. 

Mfüfürü - E.,ki toi!>:li 'l:ernlıılii Dirt'lkWrü. )f, .~i Hakllıet Kır~ 
H usu~iyetleri: Y AEANCl DİLLER 00RET1M1NE geniş 

mıkyasla ehemmiyet Yermclı, sm1f1arını az. mewudln tef.;kil 
edeı·ek talebesinin çah~ma \'€ inlı:iı::.1fı, ı:.ıhhat Ye inzib3tı ile ~ıa
kındau atakadar olmakt1r . .M~ktebi_n ueniıc nazır kall)rif<:rli 
tenC'ffi.ishaııe~i Ye jimnastikh nesi \•ardır. Her gün ~aat Hll ile 
18) ara:;ında talebe kayıt Ye lrnbul olunur. Tel•:fon: 41159 

Ankara Valiliğinden : 
Ke'-ir bedeli 42S9G lırn CZ kvrus ,_.Jup bunun 2i59G lırn G2 J,uruş,ı 940 

n ,Ji )llı lmtı,:edndcn l;cc.r )c 1 ~i. n 15000 li!;;q da !ı41 moli yılı uıitÇ<'' nd<"11 

•>d~nmcl. rıı tıle Ank;ıı . - K. Hem. tıı .l olunun 1()4 ' 200 uncu kılnmctJ"t"' 
sın den n;> ı-ıJ:ııı Çmnlıd<'rc• 11, lf) c :> • ıu in~:ı •• t.ı işi 9/9/ 1940 p:-_z.artc;• ı gı rı 1 

l'::<ıt 1!3 tıuı;;ukıa daimi <!ııcumer,•1• ıh~ ••"'İ yrıpılm. k ut.e'"(' k. p:ıiı zaı rı . .,k" 
!'illnıe,yı' konulmuştur. 

MU\':ıkk:ıt temino1tı 3194 lır;ı 75 kuru tur. 

btcklilcıw tc:kli nı ktJpfor,nı T:c. ret Od. c.ı \CL.k.:ı ten m .. t mcJitvl' 
'c~ n m:ıkbu:ı:u ,.e ihale gıınuııdc rı tn • .J.. :;ekıı. ı:ııın ı "'el 'ılôye1c ffitid:ı ıll. 
ımirac;ı. t ederek bu i~e :ıiıl , foc. i- ı. rı f1,; ni t.'hliyel \ t:~ik.ılıırıle lıirlı1' e 
söıu gı·l'en gliııdc s:ıııt H l>un•e· J;nd .. r ri:ıiı.ıi enc·tınıe-n ı o lııılnc w:rırı'" 
'ui. Duıı:ı aid k<'ı:i! \ c ş• rınrn <::>'• hı:-r ~un Nnfi:ı Mudurlıigun<lc ı ~·~ev"' 
Jccı::klcri. (7725) ('ı!i74) ___ __.;; 

=-=-==~~=-=--=-=-===========:..:...-==::-----.::-~------

Yüksek mühendis mektebi müdürlüğündeıı: 
1940 - 1941 senesi t. kbc kr ıt ı u . ı elf'. :;ı cu11.ırtr.~1 \e çarş.ın b.ı~ı-0·111 

m:ı. d.ı her ı::un smıt. 10 - l:! \C lJ JO - 15 30 arn~ınd:ı y . pılın. k uLcr<.: <.ylf" 
hin birinden birincltcc;rınin bqın i ı!ll'lllne k;ı ı l. ı· de\", m t:dClcktır. 

Tnfs'IAt almnk istl;>cnlcı- ı. ektrp ri. rednc m•ir.,. •• t C'debıl.rkr. c~ 

Fen Fakültesi Dekanlığından : 


