
İSTİKLAL UGRUNDA! 
YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 

-76- darmalar tarafından tutulmuştu. Yc
meklerımlz bitince Rcle1.e: 

B en şaşırmış, hatti korkmıya "- Haydi, dedim, kalk çıkalım. 
Nılamııtun. Kardan ve zavalb Artık belli ki. bunlar biz.i bekliyor. 

et Beyi işinden u:z.aklaştırdıiım- lnr. Yanıldıkları muhakkak. Faka\ 
vaz geçtim. Bu işin içinden na- nihayet, hakikat meydana çıkacaktır. 

çıkacafımızı düşünüyordum. Fa-ı Alnımız açık ya? Neticeden niçin en
bir defa yola çıkmıştık. Artık, dişe duyalım?,, 

nemezdik. Mecburen Bozöyüğün Fakat ne bunlar, ne de daha ev
lunu tuttum Orada geceyi gi.ın. vel söyledljim sözler, Releti yatıştır-
e katarak Çalıştım. öırirümün üç mıya yetmiyordu. O, Mılll Mücadele 

yılını da ormanlarda harcadım htnekAbnda mühim rolleri bulunan 
anı~ muhtelif yerlerinde yolla; şimdiki KAbil Sefiri Mtınıduh Şevket 

pbrdım. Sovyet Rwyada ormancı- Beyin kardeşi olmasına rağmen. bu 
ebniş ustalar buldurdum. Birçok kabil hlidiselere karışmış değildi. 
akarlıklara katlandım. Kanallar (DEVAMI VAR) 

hm. Birçok mahrumiyet ve me~ak
Uft' çektım. Ve tam bizim biltün 

mneklerin mutevazı semeresini 
tabıleceğimlz bir sırada, İ1mlrdekı 
i.lcut hadisesi vukubuldu Ve biz 

enditfmlz ağır yükün · altından 
çıkacafımızı düşünür, dertleşir 

e dO,fÜnürken, bir gün; her ikimizi 
tevkif ettiler. Hele tevkifin şekli, 

kadar ağınma gitmişti ki, tarif e
em. Beni ve arkadaşım Refeü 
.bangl bir bahane ile hilkumet 

·ne çogırtmak ve icap ederse; 
da alıkoymak mümkündu Fakat 
ar öyle yapmadılar. Çaİıştığınuz 

rı muhtelif taraflarından ıa
bizi de firari mevkline soktu-

0 sırada Refet Beyle birlikte .i. 
yemek yediğimiz lokantanın 

da tutulmuş. Halbuki biz, bi
l'T hiçbir şeyden haberdar de

• Yemekten sonra Refet Bey, 
daki işlerimiz.in başına &ide

' ben de hem birkaç gün dinlen-
hem de çoluğumu, çocuğumu 

k üzere 1stanbula inecektim. 
vakti yakındı. Acele ediyordum. 
o sırada adamlarımızdan birisi, 

la içeri girdi. Yanıma sokulup; 
a egildi ve: 

"- Beyefendi, dedi. Basıldınız! 
an da, lokanta da sarılmış. Zilbe
Efendinfn söylediğine göre, or. 
a çalışanlardan bir kısmı tevkit 
il, sorguya çekilmiş. Zllbeylr E
vaziyeti derhal size biJdirmemi ... 

Bu haber. beni hayrete d~rmüş, 
Refetin lokmasını da ağzında 
b. Sadece: 

- Biz, fena adamlar mıyız? Biz.
ne istiyorlar?,. 

l>edt v,e ba~ka bir söz: söylemedi. 

- Sen, dedim, hemen telefona 
Zübeyir Efendiyi bul. Kendisine 

rdımclan söyle ki, bu .ifte bir yan-
.bem de büyük bir yanlışlık 

lu muhakkaktır. Ve bu yanlış
meydana çıkması uzun sürmi

Ondan bekledilim yegAne 
~elenin dağılmamasına dik-

etm.idir ... 
eıkıp sttilkten soma, ben 

meşıul olrnıya mecbur kal. 
• Çünkil zavallı Refet, zaten hu
olduiu için, fevkalAde müteessir
Biçbir teY söylemiyor, derin de
cl1qünüyordu. Ben, kendi derdi
umıtmu,, ona teselli vermlye ça. 

Bir aralık, pencerenin ö
Sfd~ek sokata baktım. Kapı
önilnde sünıillü jandarmalar 
aktaydı. Sokağın ağızı da jan-

Aınen1'ada 

BİYE NAZIRINA GÖRE 
Vqinaton. 11 (A.A.) - "D. N. B.,. 

biye Nazırı Stimson, Hawai gar
unun, Kallfornia Milisinden mil

ve hava mUdafaa topçu kuV· 
e mensup bin kişilik bir müf

ile takviye edilecegini bildirmiş-

Romanya Petrolü 
(Başı 1 baeldeJ 

nın "'rnemnuıyeti bahsine gelince, bu 
da siyasi delil. Ucarl bir awtefeh
hi.ım neticesidir, Esasen bu ıuiıefeh
hum de tamamen bertaraf edllmiltir. 

BlJKRF.ŞTEKI KANAAT 
Bükreş, 11 (A.A.) - Reuter: Ru

men petrol makamlan. Yunan.iatana 
petrol mahsulleri ihracatının men'i 
hakkındaki vazi7eti 7eniden tetkike 
tıibJ tutmu,tur. Bu petrol mahsulle
rinin yeniden ihracının önüne geç
mek üzere Yunaniatanda icap eden 
kontrol vazolundutu takdirde, öğre
nilclijine göre. Romanya, Yunanista
nın normal ih~açlannı karşılamayı 
kabul edecektir. Bu sureUe, yukarı
da blldlıilen kontrolün hazırlanma
sına kadar Yunaniatana yapılan pet
rol ihracatında ancak ufak bir inkıta 
:ılacalıctır. 
Romanyanın Türkiyeye petrol ihra

ratını menedeceli hakkındaki habe
re, Bükr~te inanılmamaktadır. Bilk-
rekt~kJ resmi mahfille öylendi-
.:ine göre Romanya, soıı ... an-
laşması mucibince, on iki bin to~ pa
muk mukabilinde Turkiyeye petrol 
vermeyi taahhüt etmi3tlr ve bu an
laljma tatbik olunacaktır 

BÜKıtEŞTEKt HEYFriMİZ 
Petı·ol ve pamuk mübadelesi hak

kında müıakereler yapmak Uz:ere 
BUkreşe giden ticaret heyetimizin sa
lı günu şehrimize avdet edeceği ha
ber verilmektedir 

Romanya lle aramızdaki kliring 
hesaplarına göre, Romanyndan bir 
milyon 171 bin lira alacağ.ımız var
dır. Buna rağmen, Rumen dokuma 
sanayilni müşkül vaziyette bırakma
mıık için, avans olarak son defa Ro
manyaya yeniden tiftik satılmıştır. 

·R A D Y O 
BUGUNKU PROGRAM 

1,00 Prosram 
1.01 lflldlı (PL) 

1,15 H•berler 

ııı,oo Xonuıma 

ıg,ıs rDrlıüıer 

ı 11,30 Haberler 
111,45 laa 

• 

l.SO Kllallt (PL) 
ı.so Yttack U.tnl 

• 13,30 Prorram 
20.u Ra"7o •arctesı 
20.45 Şarkılar 

13,13 Şarkılar (Pi.) 
U,SO Haberler 
14.oo llbauticO..bv 

bandCKu 
14.45 Konuıma 

• 11,08 hoa:ram 
11,0S Orlıestra 
11,40 Şarkılar 

21,U Konuınıa 
2ı,so Orlıeatra 

2l,30 Haberler 
a:z,5 o Konupna 

"kısa dalca,. 

412,5!1 Ca:ıılıand 

"uaun dalı• .. 
23,ZS K.aparuı 

Balkanlarda Yeni 

Hcicliseler 
<Ba§l 1 incide} 

ile mihver aevletleri Mısırı isti. 
laya ve Süveyşi almaya karar 
ver?1işlerdir. İspanya ile, mahi· 
yetı 1!ala anlaşılamıyan, uzun 
müzakereler yapmışlardır. Bir 
taraftan da Balkanlar yolile Ak
deniz sahillerine inmeyi kararlaş. 
tırmış olmaları ihtimali vardır. 
Eğer bu son karan vermişler· 

se, harbin sonunu beklemeden, 
Balkan meselelerini tasfiye et
mek mecburiyeti karşısındadır. 
lar. İşte Romanyada ihdas edilen 
yeni vaziyeti bir bakımdan da bu 
suretle izah mümkündür. 

Alınanlar Romanyayı askeri 
kontrolleri altına alıp, burada ~ 

ı.Muır, Birleşik Amerika hava kuv- terlikleri kadar kuvvet bulundur. 
şef muavini General Yount makla Balkan meselelerini tas· 

Amerika hava müdafaa kuvvetle- f iye için lazım olan ilk adıma at-
memup General ChanuJ ve yüz- kf tk · · d Bul 
Savlele'in. hava milda!aa terU- mışlar deme ır- ıncı a ım 

tetkik etmek üzere 1n&lltere- garistanm Almanya tarafında 
&ı151Mjerlleceklerlni illve etmlıtır. mevkı almasını temin olacaktır. 

Stiıuaon, tnciltereden avdet etmil Bunun için zemin hamlanmış· 
General Stronl'un riyueti al- tır. Dobrucayı kazanmarun min. 

Amerikan lıe,.eUnln vermif netini ödemek arzusu, ve kan 
rapor Gzerlne Birleşik Ame-
:reraltı tayyare meydanları dökmeksizin yeni topraklara ka. 

ettirmek tasavvurunda bulun- vuşmak hırsı Bulgaristanı Al
u beyan etmı,tır. :manyanın emirlerini ifaya sev

i.A.n,..,..ıkan bahriyesine mensup 23 
at taburuna 7 Tqrlnlsanlye dol- kedebilir. 

Atlas ve Paaltik saııııı.rı o.rtnd• Romanya ve Bulgaristan elde 
erine tayin edilen noktalarda edildikteıı sonra Yugoslavya, İs. 

ara için emir verilmittir. veç gibi, tamamen muhasara ve 
JAPON NAZllUNA GÖ&B- tecrit edilmiş olacaktır. Her tara· 
C>Qo. 11 (A.A.) - Japon Bari· fmdan düşmanlarile çevrilen, ve 
Nuırı Matsuoka, dütı rıetnıdl- ı.ı .. bİir aftan ardım .. · 

bir be:ranatında. Cburchlll'ln nut- •-x tar Y gormesı 
dan ve Blrmanya 7olunun :renı- ümidi kalmıyan Yugoslavya için 
açılması haklundakl tncW:ı: ka· mihver devletlerini memnun ve 

mdan bahsetmlf ve dem1ftlr lıcl: tatmin etmekten başka yapacak 
anJ'a yolunun :rentden açıl- bir şey kalmaz. 

ıtatı:ren muhuamata k~ Bu suretle mihver devletleri 
acaktır. ÇOnlıcQ bu. Çinlllerl kan dökmeksizin Balkanlara hi-

netlcealni verecektir. '-1- 1mak Y··---ı_. __ taraflı pakt, Amertlıca Blrleslk IUUl o , ve uuauu1wau kapı:. 
~ ~bine olanak makudlle larma dayanJNk ümidindedirler. 

Wlllmlf delildir. Paktın akitleri, Yunanlatanın da bütün Balkan
huSUS17ed• Amerika Blrlellk 1ara ve Adriyatije hAldm olan 

ve sureti umum17ede mihver devletleri karpsmda uzun 
blttraf bilUln diler milletlerin müddet dayanamayacağı kanaa. 

harbine ıürllklenmemelerlnl tindedirler. 
abut Cin hlcliMslJ ve,.allebafklh:U:: İfte bUCilnlük anlaplan vazi. 

do}87ıalle apo117& t bud b tahm" ~ esi ı samimi surette arzu et· ye ur, ve u m uoğru 
erdir. nYanl, bir tek hQkQm ile, ~.Balkanlarm: yeni hAd~en 

Un paktı, bir sulh paktıdır • ., ıntızar etmek lazun gelecektir. 

Türkçe! 
Yazan: Naci Sadullah 

TAN 

Yağ ve Sabun 
Fiyatları da 

/ Tetkik Ediliyor 
Beyaz peynirden sonra kaşar pey-

T iirkçe konuşmayan, veya n!rine de narh konulacaktır. Alaka
fena türkçe konuşan Ya- darlar maliyet fiyatlarını tetkik et

hudller varmış: Bunu, bir milli mektedirler. Belediye İktısat müdür
asabiyet mevzuu yaparak ateş lüğlln biiyük tUccnrlann peynir sat
püsküren muharrirlerin lisanına nıadıklarırıa dair iki ihbar yapılmış-

kl tır. Bir taraftan tüccarlar 42 buçuk 
bakın; Bakımsız yan soka ara kuruşa peynir sattıklarını ilin eder-
benzeyen yanpuru cümlelere 50- ler1'en, diğer taraftan bu şekilde iki 
kulan zavallı türkçe, katır çlitesi ihba karşısında kalınışı, İktısat mü
yenaiş basan surabna dönmüştür. dürlüğünOn nazarı dikkatini celbet-

Mahkeme ilinlan, öz türkçe mini'". İktısat mildilrlillil, peynir 
ile faallı arapçamn zifaf yatağı sak"!ıyan tilccar bulundutu takdirde, 
cibidir. Daha dün, Anadolu a. malıannın müsaderesi ve kendileri
jansı: "Mukabelebilmisll,, i "bil. nl~ sü.rgilnle ~ezalandınlmalan için 

misil ukabel kli k muddeıumumilığe milracaat edecek-m e,, şe ne so up ı tir 
"türkçe,, 1e, daha doğrusu türk- • Y AG FIATLABJ 
çeain bugünkü bedbaht haline Diğer tarnftan yağ tüccarlan da 
~virmişti. Belediyeye müracaat ederek, bugQn-

&esma ilanlardan çoiu "öz kü tiyaUarla satış yapacak olurlarsa, 
Uirkçe,, De acemice yontulmuı znrar edeceklerini bildirmişler ve 
"Osmanb kaJemJ,, nden çıkma. zam talebinde bulunmuşlardır AlA
~: ~dyo .. spikerile me..,dan ha- kadarlar bol miktarda yal stoku bu
übı bale, turkreyi, Liz taklidi lunduğu neticesine vardıklarından, 

:s- tereflt1 talebini reddetmlJlerdir 
yapan Kürt şivesile konuşuyor SABUN FIATLARJ · 
v! 1!_iz Y ahudinin doğru belleyip Çamaşır sabunu fiyatlarında dört, 
durust konU§JDadığından fikiyet beş kuruşluk tereffil kaydedilmiştir. 
ettifimiz türkçenin hangi dil ol- Zeytinyafı fiyaUarındaki yükselişle 
dutunu bilmiyoruz. Fakat buna allkadar olmasına ratnıen, eskiden 
rağmen, "dil,. imizi düzelteceği_ lmııl edilen sabunların çoklutu. te
mize u:ı:atıveririz! reffü kaydına mAnl olmasını ica" et-

Zahmet olmazsa, gene resmi mektedlr. __ _.. __ 

bir kalemden çak.an şu cümleleri 
bir de siz okuyun: 

Spor: 

Ankara • lstanbul "- Tohum ıslah istasyonlannda 
bu sene istihaal edilen yüksek vasıflı 
tot-umlukların 450,000 kilograma ba
liğ olacağı tahmin edilmektedir. Bun- T emsin Boks Maf!ı 
lardan şimdiye kadar halka 102,200 3 
kilo bujday, 55.050 kilo arpa, 450,000 
kilo d;:ı yulaf tevzi edilmiştir!,, 

Bu cümlelerdeki "türkçe,, ye 
göre, halka dağıtılan şey, "henüz 
istihsal edilmemiş olan,, tohum. 
luklar deiil mi? 

Belli iri, bqün, lokantaların 
buz dolaplannda muhafaza olu-
nan 11in' "dil,, 1 bile, konuıtuğu. 
muz "dil,, den daha fazla itina 
görüyor! 

Maarif Vekilinin 
Antaıyadaki Tetkikleri 

Antalya, 11 (A.A.) - Maarif Ve
kili Hasan Alı Yilcel, ilkokullan tef
tiş ebniş ve şehir klilbilnde şerefle
rine verilen öğle ziyafetinde bulun
muş, sonra Halkevlnde toplanan öl
re~menlerle mesleki görilşmelerde bu 
lunmı.:ş ve milteakıben öğretmenlerin 
verdikleri çay ziyafetine iftirak "Vle
miştir. 

Ticaret Vekili Geliyor 
Ankara, 11 (TAN) - Ticaret Ve

kili Nazmi Toptl-loğlu 19,25 ekspresi
le İstanbula hareket etti. 
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İstanbul ve Ankara boks takımları 
bu akşam Beyoğlu Halkevinde tem
sili ve revanş mahiyetinde bir kar
şılaşma yapacaklardır. İki ay evvel 
Ankarada yapılan ilk karşılaşmayı 
İstanbul bilyük !arkla kazanmış ol
duğur.dan, Ankaralılar ı:ok iyi hazır
lı:n:ırak gclmişlerdir. 
ASKERİ MEKTEPLER ARASIN

DA - Askeri mektepler aUetizm 
ljampiyinası bu comartesi ve pazar 
günleri Ferıerbahçe stadyomunda ya
pılacaktır. Kuleli, Deniz: ve Maltepe 
liseleri kıymetli atletlere malik bu
lunan teşekküller oldukları ciheUe, 
bu pmplyona heyecanlı olacaktp-. 

GENEi. DİREKTÖRÜN TEFTİŞLE
Rİ - Edime, 11 (A.A.) - Beden Ter
biyesi Genel Direktörü General Cemil 
Taner stadyomda gençlik teşkllAtına 
me!lsup bulunan kollan teftiş etmiş 
ve bu teşkilatın mAna ve gayesini 
anlatan bir hitabede bulunmuştur. 

Dünkü Zelzeleler 
Kastamonu, il (A.A.) - Bu sabah 

saa\ 3.32 de şehrimi~de orta şiddette 
ve 8 saniye süren bır Yer sarsıntısı 
olmuı;tur. 

Çankırı, 11 (A.A.) - Bu saba'h 
saat 3,35 te şehrimizde bir zelzele 
olmuştur. 

Safranbolu, 11 (A.A.) - Bu sabah 
ücü kırk geçe beş saniye süren lid
detli bir zelzele olmuştur. 

8. D • 
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İzmir, 11 (A.A.) - Urla~a Kızıl
bahçe nahiye merkezinde bır saniye 

ı devam eden orta ıiddette bir zelule 
olmuştur. Hasar yoktur. 

Afrika Harbi 
(Başı 1 incide) 

Limanda demirli bulunan gemi
lere tam isabetler kaydedilmiş. 
tir. İtalyan doğu Afrikasında, 
Gura ve Maydega'da antrepolar 
muvaffakıyetle bombardıman e
dilmiştir. Bütün İngiliz tayyare 
leri üslerine dönmüşlerdir. 

İTALYANLARA GÖRE 
!talyada bir yer, 11 (A.A.) 

"Tebliğ,, : Hava teşekküllerimlzden 
biri Port Sudan'ı bombalamıı ve yer
de bulunan 15 kadar tayyareyi wr
muştur. Düşmanın motörlil kuvvetle
ri tarafından Eritre'de Abuganel ile 
TC$ene arasında taarruz yapılmış ve 
bu kuvveUer kolaylıkla dağıtılmılitır. 
Duşmanm Gura, Tıelli ve Dekame
re'ye karşı yapmış olduğu hav~ hQ
cumlan neticesinde ehernmiyetsız ha
sarlar olmuştur. iki kadın yaralan
mıştır. 

Bulgaristanda 

KISA "HABERLER 

AMERİKADA: 
e Nev70rır, ıı (A.A.) - hnc hllltOmcti 

bcrabaaa imal edllmiı olan ıoo bombardıman 
tanareaialn h•rec htllrilmedne tcıılm edll
mQIP ına:llteren YCrllmcalne lı:arar verllmit
tir. Bunlann 75 l Jnıiltere,,. sı.nderilemlı 
lbere haaırlanmıı bulunmalıtadır. , e Vatlnıton. 11 (A.A.) - Amerıka or· 
dınunun 5 aubaJ'dan mUrelıkeP bir he1'!tinln 
Jna:lli• mDdafaa aiateminl tetkik etmek U&ere 
Cllpper hatıllı lnslltercye hareket etıi41 reı· 
men bUdlrilmelıtedir. 

L.'JGlLTEREDE: 
• Locdn, ı ı (A.A.)" - MOıtcmlelıı N .. 

urednin baber nrdif\ne ı6re lılalta aılaaı 
vali ve baıkuınandaru Sir Charlea Bonham 
C.rter htllHıru vcrmiı vı Kral da lıtlfayı 
kabul etmlıtlr. Sir Ca"er afır bir hastalık 
vil:rilnden ma,.ıata lnılltereJ'C ıelnıiıti. 

MACABISTANDA: 
e Budapeıte, 11 (A.A.) - Budapeıtc· 

de akdednen bir Macar • Alman mulıanlena· 
met! mucibince AlnıatıJ'a ile lı(acarlatan •••· 
aıııda •lraat sabasmda ~olı daha 111ı:r bir me
ni lılrUii Yilcude ıetlrilmiıtlr. 

• Budapeııe. ıı (A.A.) - Rumen he• 
(Başı 1 lnddeJ l :veu. Macar hakllmetlne bir muhtıra nnnll' 

vetlidir İstanbulu setreden Ça. tir. Bu muhtırada Rumen elı:alliJ'etle~ tara· 
tal h .tl • b nd da daha rından ileri •llr11lea ııııa,,.tıerl muht~ri doe· 

ca a a~ ~ ~ .an yalann tetlıild bunaumua muhtelit llıır bey .. 
çok kuvvethdır. Türkıyenin Asya te havale edilme.ı latenllmelıtedir. Macar 
kıyıları ise kayalık ve barımlmaz hOkClmeti. Roma Te Berlln hUkQmetlerinln ba· 
dağlarla mesturdur. Türk ordu- 1tcmtıiinc mllracaat ec1itme1ınt ilteıniııır. 
sunun cengaverlik vasıflan yük- k'ı•ı Bedudapette, 11 <A.A.) - Eıbltl s:;: 

1• • b ı mr ., tararıan olan ı 3 mc uı 
se,.tır ve kendi dağlarında u met pa"IUacle• ·~ı t r Bıa ayrılma ha· 

d dah .. • B ...... mıı ' • 
or u a muthış olur. unun rcked - --. ıletlldir. 
içindir ki asıl ileri hareketin he- ALMANYADA· 
defe erişmek için İskenderiyeden • 
400 kil e Berlln, 11 (A.A.) _ anr ımOddettir 

ometre uzakta bulunan Almaayad• balunnıakta olan ltalJ't Dıı Tj· 
kuvvetler dururken 1600 kilo- carcı Nazırı bu sabah Berline ııclmlt ve is· 
metre yürüyecek kuvvetler tara- ıuyonda bOrUk -r .. lmlc kartılanmıttır. 
fından yapılacağına inanmak bir tSPANYADA: 
az güçtür. 

M h b
• d ·1:. ed• e M.drlt. 11 (A.A.) _ Romen bildiri!· 

U a ır şunu a ı.uave ıyor; diflae ııllre. d!lo ölleclen aonra General Fran· 
"Eğer Türkiye azimkar dav. ııo. 11arc1aı de •ono·n buıu.s surette 1ıaı-uı 

ranırsa, uzun mesafelerden ya. ederek ltendlılle urun ınllddet a:irilf"'llttDr. 
pılacak hava taarruzlan haricin- JAPONY ADA: 
de hiç bir şeyden endişesi olma
mak lazımdır.,, 

G. De Gaulle 
(Başı 1 lncideı 

Zürich, 11 (A.A.) - İtral altında 
bulunmayan Fransadan ıden bütün 
malümata .nazaran, EylOIUn ikinci 
yanımdan itibaren Fransız halkı ara
ımda tncnliz zaferi ümitleri çoialmq 
bulunmaktadır. 

Fransız Baısve1ı:il maavini La•al,n 
ıon seyahatinden bahseden İnfonnaci. 
ones ıazetesinin Berlin muhabiri di
yor 'iri: 

e Tok,.o. il (A.A.) - lmparatorlufun 
260 ıacı yıldönllmQ mllnaHlıetile bu ubah 
Jmpar~or da buır oldııiu lıalde 110,.Ulı bir 
d~nb ırccldl J'apılınrıtır. lOO den (ada lıarp 
scmiai ve 250 ta:ryare bu ırcçlde lttlralı et· 
miıtir. 

S. RUSYADA: 

e )foslı:ova, ı ı (A.4.) - Sıvastoporda 
hav• taarrualan11a lıarıı paalf mlldafaa ta• 

llmlerl diln nlba7et bulmuıtnr. Bu tect11be
ler Oc &On aOnnlttllr. 

"Eier Petain Franaaıı, lnriltereye 
karşı olan vaziyetini aydınlatacalı: o
lursa, mütareke hiikilm!erinln deiiıti.. 
rilmesi imkaru olabileceiine dair e
mareler vardır. 

Dış Ticaretimiz Her 
Gün inkişaf Ediyor 

TEŞEKKÜR 
Jılülıı:a Zaptıyc Nezaretı muııvınl 

Ahmet Raıı:rp Bey kerimnı 
FATMA SANiYE DURUSO 

eden akraba ve aile doıtlarımıu t 
rimizi arzcdcriz. 
Merhumun zevci: 

lngilizler, lzmirden Bir Milyon 850 Bin 

Liralık Tütün ve Kuru Meyva Aldılar 

mOd!lr!QfCiodcn mQıekait ı.ı:uaıa!a 

DuruaoJ' 
Kuı: Emine Lua:al 
Oflu: Zonpldak TOrkit direktör! 
Cemal Duruıoy 
Torunu: Yilkıek mimar Şinasi L\lı:al 

Dün İstanbul limanından muh. 
telif memleketlere 100 bin liraya 
yakın ihracat olmuştur. Bunların 
arasında Amerikaya serbest dö-

vizle yapılan haşhaş tohumu da 
vardır. lngiliz Ticaret Birliği de 

İzmirden 850 bin İngiliz liralık 
tütün, bir milyon İngiliz liralık 
kuru meyva almıştır. Bu mallar, 
birlik tarafından kiralanan depo
larda muhafaza edilmektedir. 

IRAKLA TİCARET 

Acı Bir Ölüm ve Teşe 
Aile reitıml%, Kuleli lıuıııuıı oıua 

nelllr lı:ıdemlı öfrctmenlerıaden emekli b 

Geçenlerde Irak Ticaret Nazırı 
Bağdat ticaret mümessilimi.zi 
kabul etmiş, her iki memleket 
arasrndaki ticari münasebetlerin 
inkişafı hakkında görüşmüştür. SEYFETTİN GÜÇYEN ducar oldufu kın 

Ticaret mümessilimiz bu gö. ha11alıkıan kurıu-
rüşmeden sonra, behrimizdeki ·- Jamıyarak perıem· 
}akadar müesseselere gönderdiği be 1QnQ vdH et• 

kt 1 d t . ] . • . J kl 

1 

mi tir. Cenaıe7e 
me up ar a. acır erımızı ra a ıaııen lıtlrak eden 
ticaret yapmaya teşvik etm~kte- baııa Kuleli tiaui 
dir. m!Wliril, atutmen-

lerl ve talebesine 

Piyasada : / Müteferrik : YC acımıaı pa,.ıa

po akraba ve dost 
lanmın te~ltkUrc 

aa.zctcnizin tava-. 
ıııııınu rica ederiz. 
Rdılcuı: Seniha, 
ocha: Servet 

Bir Kısım Manifatura Hava K11rumunun 

Çeıidi Bulunamıyor Geliri Çoğaltallyor 
Fiyut Murakabe Komisyonunun fi

yat listesi füin edildikten sonra, bir 
kısım tüccarlar bazı man!fatura çe
şitlerini ortadan kaldırmışlardır Dün 
mal almak için Siirtten ıeı~ bir 
tüccar piya.c;ada aradığı çeşitleri bu
lamamış, tanıdıiı bir ticarethaneden 
de: 
"- Sana mal veririz amma, illin 

edilen fiyatlarla delil,, denibnlıtir. 
Ticaret mildürlüğü, bu mesele etra
fında tahkikat yapmaktadır 
İHTiKAR HADİSELERİ :_ Sirke

cide Trabzon otelinde misafir Şevket 
zabıtaya müracaatla, Sirkecide Aşı
refendi caddesinde Hasan, Hüseyin 
ve Mehmede alt 61 numaralı mani
fatura mağazasından aldılı 270 lira
lık mala mukabil 207 liralık fatura 
verilmek suretile ihtikl'ır yapıldığını 
:ddia etmiştir. Zabıta tahkikata baş
lnnuştır. * Büyükadada nalburluk yapan 
Petro, bir kilo çiviyi 150 kuruşa sat
mak suretile Milli Korunma Kanu
nu:ıa muhalefet ettiği anlaşılmış, tah
kika~ başlanmıştır. 

• Ankara, 11 (A.A.) - Çivi ihtf· 
lcirından dolayı asliye ceaa mahke
mesince mevkufen muhakemesi ,._ 
pılmakta olan Birlik müeuesesi tü
rekisından Sabri, iki ıene müddetle 
teb'it ve 500 lira para cezasına mah
kiim olma~r. 

Yeni Adliye Tayin 
ve Terfileri 

Ankara, 11 (TAN) - Adliye Ve
kaleti, haklın ve müddelumumllerden 
yüz kişinın naklen tayini hakkında 
yeni bir kararname hazırlamış ve 
Vekiller HeyeUne vermiştir, Bu ka
rarname ne ekserfst Şark vtlAyette
rinde etut bir kazada yeniden tefek· 
kiil eden adliye teşkllAtıria da taytn
ler yapılmaktadır. 

Hava Kurumu kongresinde verilen 
kararlara göre. bir talimatname ha
zırlnrunaktadır. Bu talimatnameye 
göre, muhtelit cemiyet, Jteşekkül ve 
müesseselerin Aza ve mfnsuplan Ha
va Kurumuna Aza kaydedilmiş far
zolunarak, bunlardan taahhüdat tah
siline ba§lanacaktır. Hava Kurumu u
mumi ba~kanı nakliye llcretlerine 1-
llve edilecek 10 paralık zam husu
sunda Vali ile mutabık kalmıştır. 
Şehir Meclisi izalanndan birkaçı, 
Meclisin kanuni toplantısında bu hu
ı:usta bir takrir vereceklerdir. 

Kuruma gösterilen umumi aIAka, 
memnuniyeti mucip bir şekil almak
t.adır. Havagazı, elektrik ve terkos 
suyunun aylık tahsilabnda makbuz
lu :ı Kurumun tutkallı makbuzların
dan yapıştırılması istenmektedir. Bu 
hususta Ankaradan karar beklen
mektedir. 

SULAR İDARESİNDEKİ TAHKİ
KAT - Dahiliye VekileU müfettiş
lerıle Belediye Muhasebe müdürü, 
Jün Sular İdaresinde sekiz sene ev
vel ;yapılar. kırk bin liralık suiiatt· ı 
crı:ıl iti ile meşgul olmuş, defterlerde 
ve faturalarda tetkikler yapmışlardır. 
PİYANGO TALİHLİLERİ - Milli 

Piyansonun 7 İlkt.epin çelıcllişlnde 
60.000 liralık büyük ikramiyeyi Di
yarbııkırdc. Lalabey mahallesinde 
bekçi Arif Durmuş ve Uıhafiyeci Mus 
tafa Bozay, 20.000 liralık ikramiyeyi, 
Ad:ınad;.. birinci ortaokul öiretmenl 
Turgut, 10.000 liralık ikramiyelerden 
birini, Burdur tahrirat kAUbi Yusuf 
Ersanlı, diğer 10.000 liralık ikrami
yeyi de İstanbulda Parmakkapıda 
J'u&t (pafa) haremi Nermin Dalay-
man kazanmışlardır. · 
İKTISA T VEKiı.lNiN TETKİK

LERİ - tktıaat Vekili HOanQ Cakır, 1 
ZeJUııburnupdaki çimento fabrika~ 
ıezmiştir. 

• a 

Musevilerin Af Günü 
BuıQn Muaevllerin en bQytık dini 

günlerinden biridir. Muaevller bucQ
ne Yevmilllatur = Yomkfpür derler. 
(Af lilnü) demektir. Bu münasebetle 
24 saat oruç tutmalan ve alnagonla· 

ÖLÜM 
İzmirde mühendis Aziz 

şevin eşi Nigar Arşevin ve 
hum Halil İsmail İrişikin ve 
cardan Methi Bayarın b" 
babaları, muhitinde fıkar 
verliği, hayır ve hasenatı ile 
runmıs 

HA~LlL VEHBİ lRtŞI 
aylardanberi müptela ol 
hastalıktan kurtulamıyara.k 
hın rahmetine kavuşmuştur. 

Cenazesi bugün saat 14 te 
galtı Zafer sokağı Berekete 
partımanından kaldınlarak 
mazı Teşvikiye camii şerifi 
kılındıktan sonra aile kabris 
na defnolunacaktır. 

Allah rahmet eyleye. 

VEFAT 
Ziraat Bankası Hukuk Milşa 

tinden miltekalt İsmail Hakkı 
d!ln gece Kuzguncukta MarkO 
yokuşwıdakı hanesinde ve!at e 
tir. Cenazesi bugilnkü cumartesi 
nil saat onda evinden kaldırı 
öğle namazını miıteakıp Beykoz 
lıköyünde.ki aile kabristanına d 
dilecekUr. Allah rahmet eylesin. 

Yurttaş: 
Balo Wr Yunuı illoaofu, bııımlua 

btq.Olı ba1'at dllatuna olarak (keDIUal 
demlıtl Bir fe" lcln bu dOatw 11ek 
önemli iıe bir uluı için muhalıkak 1ı:i 
çolt llnemlldlr. Ulusun kendlllnl llıl 

demek her tc:vden llnce IAJ'Hmı bUmelı 
Bu hllıri:ri lılae llnlbnO•delrl ILKT2SRI 
de J'apılaca1ı: olaa nllfaa Nl'llDI -la 
cekw. 

BAŞVEKALET 

htatiıtllı: Umum lllldQr1Qill 

Diger taraftan tertie hak kazanan 
hflklm ve mUddelumumllerin isimle
ri, Ayırma Meclisi tarafından tesbit 
edilmiye başlanrnış_tır. Bu liste de ö
nümüzdeki ayın birinci ıünil ilan e
dilecektir. ra &laerek dua etmeleri mutattu". ------

Roman yada 
(Başı 1 incide) 

İngilterenln Bilkreş Elçisi Slr Re
İinald Hoare, ısrarla yaptığı talep
ler nt:tlcesi olarak, 9 Teşrinlevveldto 
Romanya Hariciye Nazırını görmiye 
muvaffak olmuş, birçok "Alman mu
allimi,, nin pek yakında gelmesi bek
lendiği haberini almı~tır. 

Slr Reglnald Hoare, ayni gün, Baş· 
\"ekili de görmüş ve General Anto
uesco "ilç bin,, Almanın beklenmek
tıe olduğunu, bunlal"ın "mütehassıs,, 
mualllm ve "teknisyen., olduklarını 
ııOylemilitlr. 

Reuter'in diplomatik muharririnln 
Londrı.. salahiyettar mahfillerinden 
öğrendiğine göre, ingilterenin Bülueı 
Sefirinden muhtelif raporlar alınmış
tır. Bu raporlardan Sefirin, Rumen 
devlet adamları tarafından kabul e
dildiği ve yapılan «ftrilıımede Ru
me•ılerden alınan izahatın memnuni
yet verici olmadığı anl~~ılmaktadır 
iŞGAL AÇIGA VURULDU ' 
Bükreş, 11 (A.A.) - Reuter: Tran

silvanyada çıkan Alman gazeteleri, 
bugünkü nüshalarında, Alman kıtala
ı-ının Romanyaya gelmiş olduklarını 
ve cyabancı sabotajını linlemek içlnı 
Rumeıı petrol mıntakasında ve diğer 
Rumen kilit noktalarında nöbet bek
lediklerini açıkça bildirmişlerdir. 

BugOnkil vaz.lyet karıısında Nazi 
slynsetl cBukarester Tageblatb gaze
tesinde intişar eden bir makalede ay
dır.Janmaktadır, Makale ''Alman kı
taatının muvaııalatı mihv• tarafın· 
dan Vlyanada garanti şekli altındıı 

yapılan vaadin tatbikinden ba&ka bir 
şey delildir., diyor. 

İstikbalde Londrada Romanya El• 
cisi Tller'in başkanlığında btr Ru
men hilkümetinln teşkili imkAnsız ol
madığı kanaatinde olan muharrir, 
böyle bir tedbirin Jlomanya mut.ad• 
deratının mihver devleUerinln elinde 
olduğunu bilen lejyoner Rumen dev· 
letine zarar verm!yecel!ln! !dala ey
letrektedir. • Bükree. 11 (A. A.) - .Keuu:r: Al-
man kıtaatı buciin Brqoy'da beldenil. 
mektedir. Alman eblliyeti bunları kar 
ıılamak için hazırlanmakta, HitJer 
'Sençllii teşkilAtı azalanna rame haç
la bayraklar dafrtı1malrtadtr. Tatn'11· 
nr'da ve Tuna limanlanndan Orso. 
va'da da bqün Alman kıtaatınm sel· 
ıneai beklenmektedir. 

Berlin, 11 (A. A.) - Stefanl ajan-
11ndan: Bertin ve BükrCI bllkOmetleri 
araımıJa alrtedilen ltillflar macibinct 
Transilvanyanm "Hennanatad •e il&. 
dwıch" ribi eJı:aeriyeti Alman olan .., 
birlerinin belediye reiai Bükret hiikG
meti tarafmdan tayin edilecek olan 

Askeri Vaziyet 
(~ 1 incide) 

lteldeyea Od lnilyoa ıtlqilyil 
çjtneyip seçmeyi ıö .. almuı 
lhmıda- Bu ise, o kadar bult 
bir iş dejlldir. Billkis, Al
manlarm bfltibı pllnlanm 
altüst edecek kadar çetin ve 
tehlikeBd1r. 

3 - Bu yolun reçilmez mania
larla dola oldaiana hesap ederek 
Almanyamn Yunaniıtana inmek 
istemesi muhtemeldir. Fakat Yu.. 
nanistanı lıgal, Akdeniz blkimi
yetiai temin etme7e ldfi delildir._ 
Ve bu yoldan Mıura sitmek im
ünıızdır. 

Bunun için, Almanyanm Roman 
yayı itral ile takip ettill hakiki 
hedefi kat'I nrette teabit için he. 
nüı: elimizde kifi malOmat yok
tur. Bunu önümü.deki rünlerin 
hadiseleri rösterecektir. Bu hu
ıuıta ıimdiden acele bir hükUm 
vermek hatalı olar. 

Alman ırkma mennp bir kimae ola. 
calrtır. 

Bükreı, 11 (A. A.) - Stefani aJan
smdan: Bir Ramen heyeti Alman79711 
giderek orada 18 Te,rinienelde ikti
sadi müzakerelere siriteeektir. Bu sa.. 
bah eski Romanya hariciye nazın Ma
noUescu, k11a bir müddet kalmak il
aere Romaya hareket etmiıtir. 

RUMEN A.IACAKLABI 
Vaşington, ı ı (A. A.) - B. Roose.. 

velt, Rumen alacaklannı da bloke et
mek suretile Almanya Yeya SoyYet 
Raıya tarafından iyal edilmlı 9 mem 
lelretin alacaklan üzerine konulan 
blokajı, Romanyaya da teımil etmiş 
bulunmaktadır. Yarı resmi mahfiller
de ba ıaretle bloke edllmiı olan Ra_ 
mm matllbatı 25 nıil:ron ıterlin o
larak tahmin edilmektedir. 

BUKREŞ MAHFiLLERiNDE 

Bllkret. 11 (A. A.) - Yatlı bir li
beral ıiyaaet adamı dün Reuter'in mu 
babirine töyle demiıtir: 

"Naziler çekirselerin tarlalan isti-
11 ettikleri ribi Ü.Zerimize seliyorlar .. , 

Sibiu'da bir Alman subayı "Roman. 
ya artık himaye altmda bir memleket
tir.., demiftir. 

Rmnen ulrerl mahflUeri bir eolr Al
man kuvvetlerinin mavasalatlDI icti. 
nabı imkinaa telakki etmekte " ha
kikati teslim eylemektedirler. Alman
ya seferber halde olan miJyonlart:a 
ukerinden bir kaç ,.US binini Roman. 
:vanm tam latieman lcin dadennaae 
mesktr mahfiller miltelıanir blacak 
tardır. 

Hava Harpleri 
.; (Başı 1 incide) 

bahri mahiyette hiç bir mukl 
met göstermemiştir. 

BAMBURG BOMBALANO 

Hamburg, 11 (A.A.) - "D. N. 
Per§embeyl cumaya bağlıyan 1 
lnglilz tayyareleri yeniden Hanı 
gun meskun mahallelerine bom 
atma;,tır. Ay ışığı sayesinde i 
tayyareleri hedeflerine lyı ıı11an 
nıııılardır. Bombardımandan en 
ahalisi kesif olan bir mahallede ilG 
grupu milteessır olmuştur. 1 
bombalarının yaptığı tahribat bir 
lometre kadar uzaktan görillebl 
teolr. Evler ve avlular harap o 
veya hasara uğramıştır. Bir malı 
de 3 ölü, 15 kadar yaralı ve b 
ta hafif yaralı olduğu haber "' 
mektedir. Bu yerden tahminen 
kilometre kadar uzakta bulunan 
ahalisi kalabalık diğer bir malt 
de de ayni manzara, yıkılan b 
ev kül haline gelen duvarlar, 
tavanlar ve bir sürü enku göze 
maktadır. 

INGILIZ TEBLIGI 

Londra, 11 (A.A.) - Hava ve 
hill .E.mıılyet Nezaretlerinin teb 
"Düşman hava filoları, bugiln 

çok defa Kent Kontluğu s:ıhIU 
geçmiştir. Kent ve Suscx Kont 
larınd11 ve Thames mansabı cıv 
da birçok yerlere bombalar a 
tır. Ölü ve yaralı miktarı yükselt 
ğlldiı". E\•lerde ve dukkAnlarda 
hasar vultu&ı gelmiş, Canterbur1 
şehre du~en bir bomt-•mın tesı pf 
bilyllk kills<.>nin 'Camları kırılınıf 
D0$marı tayyareleri gerek sabah. 
rek ötleden sMrc. Dotı~et Kontl 
sahilini de ı~mışler, fakat bu il 
cumıaru. her lkısindt' de da 
lazıa llerJemiye muvaffak olamıa 
tardır. Du mıntakada hiçbir hasat 
ölil ve yaralı yoktur. fil. 

Hugüı• b~ düsm:ın tayyaresi 
rip edilm!ı;tır. Beıı İngiliz a\'Cl 
yares. kayıptır." 

Şehir Suları İçin Yeni 
Bir Nizamname 

Ankara, 11 (TAN) - Nafıa V• f' 
leti şehir aulannm tevzi Ye aatlf ~ 
r.alleri iwkkrnd• 7eni bir niza111"'1 
hazarlam11tır. Ba nizamname ile ~ 
tevzi •e aat11 uı;alleri, sa hatl<lr:;. 
sureti muhafazası, bunlara vaki s' 
cık zararlar hakkındaki tazminat 
ldDerl ft 9U saatlerinin de idare ti~ 
ı:ı .,eni müşterek esaı1ara bafJtll" 

ır. 
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( ŞEHiR UŞAGININ NOTLARI J 
Mahallelerin Dilleri 

Ve Dertleri 

.... -......-. COZUM[ ODPAMLAD 
Yazan: Sevim SERTE~ 

Sljmaklarcla Y aflnm • Mücevherlerle 

Beraber· Ateı lacaJI Sannacllkıa • 
MuhaflZlar ve Tasasmar 

~ORVimd 
~btr~aprah 

Herkes Bir Aiaç 
Dt1'ecek 

S ~ilen bazı yerlerin o 
hallae ıetirilme&i için 

ntaahpa bir aiaç dikm..UMI 
karar verllmit. Fikir fena d 
Balkımuı: bu suretle ataca 111 

G bul d--~'--1 Jaabbet etmesini öirenmlt lef oldu. ece Y~ .. un U&MU• Muhafı:dar ve Tasaadar cak. Bea bu muhabbeti ı.onı.-• ••••••• yazan • ;;ı yerde gok duşman tay-

ı 
• -Ben Kızıl denizde Mersel yarelerlle dolduğu al&rmlar hal- derecesine vardıran çok .. ..._ 

ya - lnglltere yaşlanmış Cananın Derdi: 

M ahallel de imanlar gı"bf Cebel liman reisi idim... Keçi ka bunu haber ve~~ zaman bu D iğer bir anıp gönüllü ola. tamnm. ~atta bir çokJaruq 
er · ' T' '1 'ATA y tadar... hü e• rak muhafız ve yardımcı bllirlm ki leylik, 1asemla. ihüyarladıkea itibardan U L. U I Y ı .Behçet Efendi RiWüiünü diL cutna maruz kalanlar nasıl ha. krtaatma yuılanlardır Allrmlar kam manolya erpvan Plııi .. 

d~şü!or. Eskiden Şişli, modaya ıeltti: reket ederler? İşte bunu bus~ çalar çalma bunlar b~en giyL. i•ç~da yetıp'n çiçekleri 
duşkun. hanımlan, _alafranR&lı~a ••••u•u ••••••••••••••• - Efendiler! dedi sivri sinek- sbourette tetkik ~en bir _gazeteci nip vazifeleri bqlanna kouırlar. çiçeklerine değipnezler. Balldm!llM 
uyan kibar bayatıle İst&iıbu. I bah . • ınbardmıan edilen 19hirlerdeld r- • 
1 yüksek bir ah llesl d" Şhn tımanlar yapalıyor. Maçkamn ten setti~ unutmayın. halkın vaziyetini anlatıyor. Ga- Bunıara tezat tefkll eden züm- ;yok mu. • 
:1artık zavallı ~ıu:ünüy~~bet. Beşiktaşın kucatında, ninni din- Yeraltı Sakinleri• zetecı, bombardımanlarJcal'flSm- re ise alirm düdüklerini duyduk. Herkc:s bir afac, 1ah~t J'etlllli 

. babet k:ınturatlw. ih . ar !emesine bir şey kalmamı1. Bü. • da halkı ilç kısma ayın or· lan zaman yoreanlanm başlarına olsan dıye b~ ne~t dikecek • 
~ c!:ana dönm·· Ne um:! 0 t~n o. sem~ a,h~lisine bu .. nl,!Ulll'i Bir kısım halk dai'fnl ~tte çc:kip uykulanna devam edenler- ·~~· bunun. cinst~! nevfal U. 
lum ub'asa derdr:l döker: y §imdilik ııvrısınekler .. so~~~yor- otun:lujum mUallede ~ sığınaklarda yatmak taraftarıdır. dir. Bunların buan horlıyarak d=-=~meli, ben pyle yalafUntj 

Ah' ş· d" beni bö 1 ·x. lar. Maçkalıların, yüzü gozil au apartımanlar Wlr. Gec:e Böylece hücum emasmda aıca. uyudukları bile duyulur. Y · 
-:- . unl~ t ~~l c;ı~- çiçeıti çıkarmışlar gibi, çıbanlar gün dalgm geçerken ayaklanmın cık yataklarından kalkıp allahın Bu kadar tasasız olabilenlerin Aşıklar: Sarmapk. 

nerdyıp ~eçe~ . 0 0ı:n<>1 . ebr~ i<;inde. Erenköyünde sivri sine. arasından bir ses: ayazında kat kat merdiven in. bir kısım yerlerinden kıpırdama- Maşukalar: K~elya. 
R~- tanı •beRobed klitıenguılardı.en.Beır lin köküne kibrit suyu ekiliyor - Zerzevatçı! diye bir feryat mekten k---1-~- ona buna ya ka,.ın hayatlarmı kurtarmava Doktorlar: Servı. 
v-ı er n e o urur D d b t mız" lik M _,. d ed '- . kildim" , .a-.au&A.. • rr " Eczacılar: AksiiUlmea-1 ·· rd ·· ı ı Milo · · a, u e • a~a 8 n en •0ı>arınca ır • çarpmaktan, üstüne Ostellk za bile üşenecek kadar tenbel olan. · 
~e~r goh um, ne e~ "bl d~~ yapılamıyor? Anlamıyorum. Yok Apartımanlara üst katlar(ian manuıda varacak __ dive d; 1ardır Kalaatorlar: Ballıbaba. 
us ne azan yapra"'. iP 0 U- sa Erenköy ve civarının sivri si. IOnra bir de bodrum kab yal)I. bir ha - ·· -., - " · ZOiürtler: ~· 
len binlik banknotlara ben şahit nekleri aralamnda pasaparola vorlar. Bu katta oturanlaruı so. y'li iizüntüden kurtulurlar. Diierı.rt l8e e.~ mubakbk Patronlar: Dqbudak. 
oldum. Şim~l somurtRm bir c;eh.. hep birden Maçkaya mı hicret kaia bakar ufak delik ~bi pen. altAlArrnlar çaldı mı b~ y~ ~ lae en i7i ölun.ebilecek ye. TahslJdarlar: Zakbm. 
re alan ihtiyar :rüzl~ kişanele- ettiler? Vaktile Anadoluhisan.. cereleri var.. Hayatla alöalan bi. d ındaki yataklanııda şoyle b':" nn yatak oldulu kanaatindedir- Bapnuharrlrler: Çam (d 
rimde harp zerurinlen, banyoları nıa Yeni mahallesinde oturan rer delikten ibaret olan bu kon. Olrulup lmk bin ~ ve ftZL. &:ı'· Tabfrl dtlerle bunlar ~er fe- nıezler inpllahJ. 
~P8!1Y8 ile dOid~p az cüm- eski posta memurlanndan Beh.. forlu mezarlilnn önüne, üzerin- yette nefes nefese ~riY! k~~ ~ olaca~, varacatma ınenan J'ıkra muhar.rirlerl: ....... 
b~ş ~ Y)tııar,? Şimdi bunlann eet Efendi vardı. Kahveye eJt.. de "HüwlbaJd" yanla bir ta• dL balkı seynder ve böylelild~ l~ mutevekkıJle.rdir. Kadın muharrirler: BanrmeU. 
hiç bın ka ~.· .!1-Pm• bir A- tıAı zaman herkes etrafına top.. ldlse, içlerinde yaşayan 6161er, ~~!ere~ 1'9ll'mll Blr insanm en kıymetli şeyi 'l'iryaldler: Yasemin 
yaspqa çıktı. Butun kibarlar ora. lanır, IOhbetini dinlerdik. her Jdln bol bol fatiha toplaya- 0 

__,_, aaaweriıı acımnı çıka- canı olduiuna göre tehlike br- Yeni pirler: AylaDdcm. 
ya ko§Uyorlar. Omın paphlmJ Bir gün birisi sivri sinekten caldar. nrlar. . psmda kendini ne gibi müdafaa Kayaanalar: Karaçalı. 
kaça alırmı! Ben onun senelerce •lkbet etti: Dostlarımdan biri böyle bir Tabit bu vazı)'et muntazam sı. vasıtalarile korudutwıu tetkik bi Kocakanlu: Maımula. 
m~rlık bek~lili yaptıtuu da - Evde llmba yakamıyoruz. bodrum katında otunıyonnUf. Amak~rda m~zuu bahsolabllir. ıe o phsm karakteri hakkında ~ olarak bir bacılr 
bilirim. • . , Nerede ile gözümüzü oyacaklar. Yerini f()yle tarif etti: Yok. ıltica edılen yer hen~eifm. da kuvvetlice bir fikir verebilir. Bna da hiç Jdımeye yalo!ttaı• 

.Ya. ~alimhaneye .ne de~. Cibinllkten eıkaınıyorm. - ••• lıOkaAmda Günet apar- si hır sfperse artık a1lah aizi bö- madım. Çflnkü bir 
Bırbırıne sırt vennış, zevksiz a. - Cibinliğe «inuiyorlana ~ tımanında... ceklerden, ısıran. sokan ve ka. eline dtqer de lllrislnha oetllllall 
partımanlan ate, bahuına. Be- iyi. Ben Trablusta aivri sinek - Kaçıncı katta? flDdıran diğer çeşit çefit h8fe- dikerse ömrilm olduk a 
nim aeniş apartamanlarmı, ko.. ıördüm. Ciblnliii deldiler _ Abl taraftan fldncU rattan korusun. Bulunduğunuz bea sekerın. C 
ııak yavrusu evlerimde cinler top -Dolrudur. Fizanda cİbmllk.. _o ne demek? yer kiler ile, bu sefer de llltnak ı z ı t ı • ı ı ı 
eynuyor. lerl yelken. bezinden yapıyorlar, - Yani vulcan c*acaiına a. hem ııcak. h_em de rutubetli olur. 

- Kusurunuz, biraz merkez. yine dayanmıyor •falı lneeebin? Kendi arzumle 11tmata girip ., .. 
den uzak olmanız değil mi? öile imiş Oradakiler ufalt _ Senden sonra daha batta tanlar muhakkak ki elleri altın-
~ Mecidiye köyü. ~ d~lil e~ anaı kada~ var. • kat var mı! da ınülrellef birer sığmalı bulu. 

mı? Herkes tozlar ıçınde bırer _Vadi Hamra'da sivri sinek- - Hayır. Benden IOIU'Ul aL nanlardır. avr .. da Çırapuan .. ballalııde 
tahta baraka kurup ot~r. Jer ce'Jdrae kadar. 1ah geclnden VersiıL mezar! * * caJar caddnhı4- 12 D'lllUrab .. 

d~ ~ ~ •lınl~. $ıslinl~ - Bu bir şey delil Arabistan. - BNka yer bul""'*'!" "!"? M~ Beraber! Jandarma nlıa)olarul4aa HQll&r .... 

duzguniln örtemediii yorgun il da kirvanla çölden ~orduk. - Mahsus tuttum. Şıındiden ,_: 
masına, sarkan dudakh~rü..a. Bho ü.-m c;adırunıza hücum et- mez.'lra g6m6lmeye idman edL ı kinct grup her Dıtimaıe kar- ,..= ::-!" .... :"...:~ .:W 

laiiJdunetile temas et rasından donuklerlbey~~ go tiler Her blrlsl ufak çapta kır vonun ki sonra yadıırıramıyavım. fl bütün huırlıklamu ya.. ,arlar, _,.. ~ ..._ ....-. 
. - nen takma diş ne DaJtDD1. • • Hem bu bodrmnlann ruhani bir --1--..:1.-hüJdimetinin blr karar Haklısınız valde! dedim. 1aııııe kadar... • •- ~. . p~. Bunlarm 98Jlta ve ba- aıet1vortar. Hallı ~ -.. 

kolaylaştırmaya çaht- - ' - Ben bir tarihte TUı c;ölünü ~aydası var. msan zorla sofu o.. vullan toplanmıştır. Mücevher. ror, pide aıma,.. -dıv 1ıaı.ı.-. ~--
•Batta methm Wr lnsL Teşvilciye: ~yordum. Bir gürültü oldu. luyor. Bizim ev !1-llcı boyuna nL ler, nüfus kiğıdı ve pasaport, Jü. : :::=:-.... ~~ ~ ... 
auılıarririne ıöre, Bllr.. Develer darmadaiın oldular. San maza devam ediyorlar. sumlu evrak ve batta nikih ka· ..... ..... ı - Y-ı 1ı1m1r • '* 1ıa1ı .....,. 21 ........... ........,. 

rc ........ 111• ·._ sefirlaia en biriiacl Maçka Yıldu mtlarıııa doğ. sar büyüklüiüJıde sivri sinekle.. - Cobanm namaııaı dönme. jıtlan pijaınalamun ceplerinde- ...,.':. ' - lwt ·-.... .._. • Wr dbıelıla lıaftlı•• .......... -.... 

git hltabDe karşılaş. ru ilerliyor. Eski paşa ko. riD hücumuna uğradık. Uç saat sin?. dir. Ne olur ne olmu bu gibi ve. ::. • ..'.:.~;:,-.:.-;~ör:.~ 4ç;: - ND • 1• 
..;, taratı toplamak naklannm yerine 'kocaman &Dit. muharebe ettik iki devemiz te. - Ne ~"bi? saila Cepten uzak etmamelil st • ıoı r - a1r ırk.~ • - an Bir Haciz Meseleli 

llifflılum imhaya vüit - · - Cobanm btıt )loyun)onmn Bu fula lh=,:W ilk - • ... - ' - ....._ • ...._... ._.. ...... ..., - -.ı irlmldillsia ...,.. ...... ... ;;=::.ı: " ......._ T ........ *lrıl-81r-· .... a- AH~ı . ·----tlks .... ~~-.Jlo.i , ___ ............. ~ ........... 1 - ..... ... ·~ _.,. boma tela "-'it.. ;. ........,._ t .Ukl.... malı. 4 - tut ... ti. 1 - Benlr • bir lpL maklnfttlıl lıaaetttlet. 16' lıapaa .... 
~nn Neticeleri: ca -:-= ~'- ' rım, flttJerlne paltolarmı pçlrip • - :lir aotL ' - Hıam. J'•kmlannu&. 1 - DlHJ abaca lldemelı ·- llllllhlet 

Backa Backa Uzuvlar - namaz AU&,TV&. mUIUll ~ yanındaki bavullan ~ Vaale-•k • Adalet. adalatll. t - Erkelr da· dinleme4Hler . .............. ...... 
nbı Romanya sefiri S' S' ... - Allah affetsin. ltuur edl- lendikleri gibi IOlulu etyalarile " · 1ıir Aı:ıra memleketi.. umMllu. Dikit _....... wmı PGl ... '111 

ltomanya hiikUmeti ara- İman bir- IDIUllD UPlan ...mcıert arumda yorum. Kılamıyorum. beraber 11)h ...... ı .. ta ahrl B l Enelk• bıllmaca • eoldaa NP: ı - Ba· temin ,,. :reslae ae"ethıüd tetldl .... 
tem J t• • h L ~ iJd toJmanm • Öy)e fae DJmH,a dnam et aw ar, UD &J' kir· lif. 3 -Aup •tat. 1 - Şaa •fa. 4 - tlnWdi 'imdi bu ıaaldne NJ'nlndekl 1ı1ıf 

aL.... -:-U ann ne ICe&l a letmesinden blul OWa bir tek Jıic- O kadar fark balaamHIM bir 1ebep - ' yalnız Canlannı delil. fakat aynı At • .. k • •· S - Ha.ar. 1 - Dana • ebe. 11111·111 keıucımudaa da olduk. Bua ak 
-.an ma16mat, ba te- reden meriana seldiii halele anvla- te. rtlteJID halinde btlcreler çolahr- Cobaıı bee vakit namaza bae- nmanda ma1larinı da koruma- r - J'aı • ta .... ı _ Br • 11. , _ x.- borctan doı.,.. ııa~...... ma1mı ..._.._.~ 

lyt bir netice vermediği rmm her biri neden bqka uuvw..n ha bin"birlertnin tiserlae ,.ptıklan lamq. Ats1 olacak, koyunlat da ya ujrqan dmrecUr -rebHk 1et. Wna -r. 
hoşnutsuzluğa sebep ol- her birinden farldıdır7 Yalnız tekil tmrlerdir. MeMll sisin dqanamda birer Ud~r ölmeye batlamqlar. yok! ip.ret! verilince· e ;iİİİmİİİİm=;{;~li;tb:~~==İfj~=::=•iiimm;ı] 

• Bunun mana11, lncf1te. fara ~etil. nedç farkı, hücre farkı... IQllaa tabeblar, en ~r~ uıl ıCSre. Tekrar bocaya kofmUF ~ 1.ı ... n.&-t.ı. -"~ etyL J Yann Matinelerden İtibaren: 
ya arasmdaki milnL Eski saman tabiat ilimleri iuamn, cek tahııkanm ~iiDdeD tonra _ Aman hocam. koJunlarm ~ ...... ,,.._ .TwllÜp yer- • 1 

1 inkitaa doiru yürildil. büyiidütfi vakit sBriilen tekli •e a. me>"clana selirler. ilrmıe.tnden vu .-etim: BlihnO. lerlne döneri• ve bu her lef• T A K S M S N E M A S 1 
-._.;-: ba ı-L•t h li h nvlannm IMpsl tobımıan-aa mtlade- OcUnctl bir sebepte am•ndır. Me- ne bir,..,. bul.alan rtnde böylece tekerrilr eder. 
~ uuu aı . a arp miç olduimıa fanederlerdi. Ceninin, Mil bir rtlfeJIDin Mlahtlttin Dk •- ..--- ~-~~ b Fakat ha,iltereniıa, eocdan 1~ da eadece bü7ii· mulanDda. a.de .mirler clmleliai - AlıdumL ÇilrClklert aJ1kJa,. * * . ı ttMO Juırblain lDı llpcr fUaıl 

ı..: .. ;-nmclu istifade... eL mekten ibarettir, derlerdi. Biru dab8 lıiu1 eclec* ~ bir persa alı. DlJ'OI'. At.,. BacaJı Sannaclıkp. ş 1 M A L 
~ Çünkü lnellte. ilerl:Je ptmelr la~ • ._.. teldi. 111p ta. batka bir rllteım UseriDde. Çoban •JDMe dwanı ettikçe • 
,'lhnstald hava üssünden DİD bütün tafailltı J'llm1llta hücresi- llerde deriJi blu1 edecek "1"e qda- ko7uDJar 6lm8f. Nlhqet kala ka. o çQncQ ll'UPUll ıtkrt ele en 

ederek Bomanyaya ait- niıı çekird~d• baltlDdalmm ill•• lllnl nüleanen ba parçadan .... la l>lr tek keçi taım11 IOJl ..,,..ne kadar ham Denizinde 
llluharlp olmayan mem ederlerdi.. =' deri bhd olar. Zanlh adam. tek belyi ... oJm•t, fakat 16.aim olmadJkça 
twıerl!Mlen ~ leap Halbalri. ,.. ... ,.,,.. 11,... ili Fakat bö:Jle parca nakli iti rllo. 1-•· Kmdlaf ele kulübesine da .._1&· etmemektir Bunlar .ıa. CASUSLAR imaıım hücreleri aramda fark, l'&ni min daha ilerlemiı bir devrinde n- ..... _.....,. __, • 

P olmayan memle. bildllimls teklini bbd ......,., -..- pdına sinirler ctlmleai olacak :JU-~ ebnelini yulunnuş. ma.. rmlan du.yunca hemen yataktan 
• \ mtllaade etmu. dan rill9:Jlll iiserfae teelr eclea ......_ den alman parça, deri olacak :Jmle yalanmamu beklemek lc::ln ıne. fırlarlar. UwieriDe kimono veya 

1akm atiala lqllte. l• ftl'Chr: Bir tere plalanlaa P1• ıinir hücreleri verir. Deri olacak :yus, bir kenara uıanınış. Kulil.. paltolarmı, ayaklanna pabuçlan-
Wr talam tahantll. mac1enl•- perden aımUı parça da lliairleria a. benin kapısını açık bulan keçi m ıl9irirler ft llOD1'll ayaldanm o.laaltı ....Uerl ve dona.,,. .• Harp 1ıa. 

w. bcllteM. c:uular- 1 Kaı.n.m ~...- ihtimal lıariemle 11...ıa, ima ,....nuıam PIOto- namda bir deri parcuı bhd eder: tekneye yaklaear* hammu ye- tar,ıolanm dıpnda bırakarak 
'L.~nıanyamn hava hup pluma lmmmda •e tonndaa~I- Bir ite aman llanfmca o itte mat- mek istemiş. Kolmu,, yine lfel. tekrar yorıanlann iıltına par. 
..,.... lıuırlıklan, Alma•- nba Jedfil ptalar ar:°da buhlam '" ~ ldmıa -.iri var demektir, cUn- zm., dölm(lş, yine geJmtş... Co- ler. Bir cam lrac!D{ airDa c!enis harbinde 6leal•- Bq RoDwc!et ._\C 1ıer te1•~tt :;:::--~ cllJUI t_: .....:-::.r:n;n.:t~e:!.v:: ~-hiç bir ~ tar etmectıttnt ve bu aeaip vaziyette "'tehli- CONRAD VEİDT _ V ALERİE HOBSON 

HVCll bir Wm-

tfl'l'fl lehi ~vriL ldll edeaıa, :JaJmt eae bile bl itle- n. ldlcreıerı arsmı4alıi farlaa ea bil- l(rrun:ı~:;~den dolrularak ke ke 1ok!,, işareti verilinceye ka· ... __ -"!'....., .... -----------------
.. ~ ..... t....nı•r aramda mide balta- ~sebebi lılcrelerin Dtıaicleria an. ç ye n. dar bhrlar D''KKAT B •· n... , ..... ·- -•-L 

:-.MlijtIJil ıos~. lddanmD o kadar cok ..... itt• macla ...,_ edea ldm7& .........ıe- - Otur oturdulun yerde! de- Biraz IOnra yan odalarda ere ı : ugun N au g~-.~ -· VMITfNli 

lnıiltere - 8Qma7a bir Mbepı .......... ,...ırı.riade ... lericllr. miş. Alimallah yaradana aılmır. fırlatılan terlik Hlleri ve lem- 1 s ı ·ı k 1 aA 1 K a h r a m a n 1 - Türk~a ~._.. tam maN1lle •alı dm h1tmap ....._._... clildsat I 9lttba baJoat Mr ~ iti oWala fld reklt ta sana ~~ ba- d• yüklerini aJmı somyalarm ~ 
..ılaadatlır. eblMllMllll sibL. fiil• geleceltnl görünün!.. gıcırtıları duyulur. 

CIRCE 
Tuan: 

ANNI• VIVANTI 
ltaJ7ancadaıı ~ : 

RÜVIVDI 8INANo6LU 

Ejer hücum fazlalafll' da lla
de, bu oocıakca ltıatanmm • ili ftfT. klkata ortabia cehennem yat
o, belki 0n1ıımıor.. Ci1Dlriı. timdi maya baflana o Qmen daha it 
de. kanatlı. ıtızel dOtQncel• aramak bu kadar mühimlepnedm bisbn 
için zihnimin tapalı kulealne çıktılım ....Jı..1.1.--ı.1 hemen ıriik6ıı ti saman. itte. dört 7UWDda 7almz ..._~ar e . e, 
mwtr ~ ........ ...._ fakat suratlc lljlnak~ iltica 
..-... ı.ı, ;,a11m ura IM'danın ""Q- ederler. OzılanD telRfeleri ateş 
pocondrle,. Din sf7eh 7U'ualan dep- bacayı lanudan kaçmama)dır. 
1'9117orlar. 

"-·~ M Amma ecıma. bir anda ar-oram. mUıarak JUlW'l çıktmı; nn kapalı Jlı. • ·-- Yurttaş : 
,:-ıaaumdan ona bakarak Kendimi tQbolmUf ~... bir Upııı lWm.. ltlndlml, artık be- O cenazeli Yatta IOnlerlndm • 
.._ _ _: _!>.._W7Wdum. Stabl lae Naafhat vaicl, akıllı miuflr1 ça1mp men de karanlıt olan çatı dellifnde ~ habrh7orum; ;rahut hiçbir fe1' NMua BaJunı, bir devleUn 11-

~. UJU7ardU. ona yalvararak pkaklanmı bastan- Tafo7ana ile karp karfl7a ltuldum. E- batırlanu:rmmD. ımları içinde 71117an luanlaftD 
bo)'ftU mqdana çıktıktan 70rwn Halbuki benim eakü1anmda. \ret, evet. burası JarlaDllC dolu7dul Yalnız hayal me7al habr~ormD aadece azalıp, çoialınuuu bllmelı 

-...-~... ve çabuk j..U.- karanıik ve meıam. delilik 711varlan- Ba1Jm111n OltQnde dolaprak. 70.: kl, Stahl. Bozevaky için. .. öldü! .. Öl- için delil. 87ni nm•nc:le u.t. 
.... mıtbr. zOmüze IOrtQncü UÇUJcrlar, UVU• dW, Öldttl.... Dt70fda. llalbuld be. dotru ve h .. pb bir ""mamn 

__ .._..,_ o zamaıı liSrdQODG 7orlardı Biz saadetlmizden çıtrıp- buna lnanmıdılJm icln. beni mto- imkAıı•anıu bulmak V• tuıdm :rorduk.:· ıtaç taneelnl 71kalamııa nılk tl7atro7a ,otOrdü. etmek için J'lpWr, Ba bakımdan 
- Nlçln IQ 1MDlıll uzak çoeaklu• muvatıak olduk!.. Yerde o1lnları da Dehfet dudaklarıınl lral*h. önümüzdeki ti.KTESRt~ 1•-

: 1 lmndaa bir batıra direllp, &6zlerlm vardı! TaQ-ana'mn llalOIO doluydu; ••• l>aba }lJade ba181 m9711 hatır- pılacak SQım. Devı.tm daba 1-
ıa..._ . &atine plbwT ben ele oaı.n .Uedmc!e. ~da. lqonun Jd Stabl. bir akpm kendi leri blr 7lfllDUl ~e VU• 
'""V&eVllq, emperi7d llluba• ~; bflmf7orUJDı nende? mendilimde t11tuJordum... O zaman kafaana bir tabanca sıkta.. AJQ1 a- ınuı ~ alecaJı t.edblrıertıı .._ 
'il IUzel u1anı (1) böyle ölc!D. Batı vakti... Ben. bahçede, memnun merdivenler ~ca af111ı7a, 7emek- netcımik tb'atroc!all bana, JUtık bir ha, çare ve 70l1anm ~-

XX ve J'aI.nız. bir ÇQ1r1D ortamda ~. Uııen kottuk. "BalaQ, ~.. Ne kltıt parçuı tlstOııl titrek bir 1811 tir. BAIYAAL&T 
b111'0:ımı... Otlarda 1J1'U7&D, artıll bdar Jmlanpç tuttuk! •• A.7nca. tıa. ile J8Zıh fU lllderl pdmniftt latatlıd .,._ •.....-

tonra GnOmde, içinde her kapaıımıs ve kızuan papa~ lann dert 71"1"''P top1qtaldanm. '"Kural Daha aııcak kırk daldka ı:::;:::::;::;ms;:;;;;: 
aklımın da çfiktülil bir eörüyorum. atretmenfn, ıoı~ ve inen- &nrQm kaldı •• Qell., 

açılır, Birileri a4blm ~- mu, OzerillM tlllcUlfnl ~-·· Oau llllnDl7e Cltmedlnı. Ondan al· T•Pl•AftNDA D .. AM ICl•MINDA 
Benclan kopm\11 bir fe1 Gözlerimi kalchrı7crum; ,..anda. Onun debletta nnıi atıp bir llrm• daiıJll cı..ı.n ,an. Jrendtme birbiri Bu ÜllllD .at IO.IO da 

ÖLMEYEN 
llkadele IHJ' loınm4a saf• bm• Melıbat dlla,....... Mir 

,......_ llaldra --- llüftlatı belJna... 

EMiLZOLA 
- Sinema lleminl :Jerinden O:Jlllltan ba pheHI' 

Pek yakında LALE Sinemasında 
llWslmlll • fwbllde filmi ... at1t1n dln:ra aiaemalanam 

bl7D mavalfüıJ'etle ı&•terdllrleri 
bir ftlm." 

Sinernamım 2 ıüsel Atılı 

61Werin arasında IBllaıı. ldnuenlD oakm&chlı bir ktıçQk kule- me titrem.il ile lal'lllarü. ,..ıı.dk OIUbaıe auırflD ~ Ntua. O T 1 L L O 
bu UÇUrUIDUD IPD- niD penceresblde, lrQclcO.k arkadapm llDi ı&1b«um: 99 DiQaDm bml bekledJll ~ •- lftflrlll eadd ... tıd• ICoMedl IC.....,....a tanı..aa ,......_ 

IL11ıii"""'lll• .. ·-·u duydum. Osıu t.ıt- Tatyana'nm bqcalJzmı 16rlJ;Jar'um. - JQ:rftb!. Banlllnn ....- :prual .......... rQ7alanD alaca lraranlak l!la üpm sut 20,30 da 1 O Y O C. K 
mk'.l!'llııı.L. için kadavralan lranlW- Tat;rana 1ae beıı1 ~ On1an farlatlp atarkeD, kopardıil- dQnJUIDI d6ndQm; halim ve man- y A L 1 u ' A cı 1 ~ 

•aeı MUral. Çabuk ..U Bana im• mn CJIJıklır, hatırlac!ıttp. buıGn bile pJE. bir bat ;ran urnak"lrtl dolaltı- ller tarafa otobtla ~. JPnnasea ateh .. IDllrntlzdeki SALI ~ı 
bazı defa onu lraYbetU

ft~an de fartında. olmuyorum. 
o bol adada, ıülümsi7e. 

hemen hemen daha 
c!olafI7orum. 

lansıç dolur.. tfb'lerbnl ~or; o tolUk uzuv- aım 40n7l79- ...., ........ ~ ~ s u M E R s 1 N E M A s 1 N D A 
"Burası kırlaqıç dolu!_ bu it 1arın laınan kıpırdamflaruu parmak- Vatat ll'ü1la laltalıattllılıa iki w,.n ..rt 

kellnlenln icbn• ne ha7ND bir n ... 1arnnm aı"BllDda ve ,asomde bUllla (1) uıaa. Km ft A1llwl Qudem- H ............... ..ı. ... ...._. OaJa mntd o1arU ,a.terDecelıttr. •D•tlwtahl e'fWtfıkı •'d1"1"1 
doldurdutunu bllA batır~orum. bile ~. perb'aDerlnlıı mazraldı sDvarllerlne 1 _ cma . AaU> ..,. ..,. __. 

Klll'llllhk merdlvealld sQclilkle tır- lla7atmuıa bnıD11k traJedlll tc1D- elerler. (DBVAllI VAJl) p _ <USlltll AISl> 81111 ...,. 4 .... ~·------- ainJz. Telefn: •1151 ------•ull 
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o raş ıçakları 
dünyanın en iyi 

--~• a~ bıçaklarrdır. 
7' 

_j traş bıçakları geldi. Her yerde ------'111!.. bulunur, markasına dikkat ediniz. 
Deposu: Jak Dckalo \'e Şiir. İstanbul Tahtakale No. 51 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 
Umum Müdürlüğünden : 

Yüksek Ziraat Tahsili Y aptırdacak 
-TALEBELER-

Mües!!esemiz tarafından Avrupa, Amerikada ve memleketimizde yükselr 
ziraat tahsili yaptırılmak iızere a§ağıdaki şerait dairesinde talebeler alı.. 
nacaktır. 

Talip olanların en geç 1.11.1940 tarihlne kadar Ankarada ,irket umum 
müdürlüğüne mektupla müracaat etmeleri ilan olunur. 

1 - İstenilen vesaik: 
a - Kendi el yazılarile tercümeihal varakası, 
b - Her dersten at.dığı n<?tları gösteren musaddak lise olgunluk vesikası, 
c - Nüfus teziseresı suretı, 
d - Sıhhat raporu, 
c - Askerlik vaziyetleri. 
f - Biri büst ve diğeri de boy olmak üzere iki~er kıta 9X12 lik fotoiraf. 
2 - Talip olanların yaşı 24 den fazla olmıyacakur. 
3 - En iyi lise olgunluk derecesi olanlar arasından intihap edilecek olan 

taliplere, çiftliklerimizde bir. &ene ameli tatbikat yaptırıldıktan sonra, göste. 
recckleri kabiliyet ve umumı vasıflara göre Avrupa veya Amerikaya gönde
rilecek veya Ankarada Yiıksek Ziraat Enstitıisünde tahsil ettirilecek olanlar 
tefrik edilecektir. 

4 - Çiftliklerdeki bir sene ameli tatbikat müddeti zarfında stajiyerlere 
TL. "Elli,. lira aylık ücret verilecek ve aynca iaşe ve ibateleri temin edile-
cektir. (9562) · 

No: Cinsi Aylık kirası 
Mahallesi Sokağı Semti L. K. 

Kadıköy Caferasa Tevfikbey 8 ev 11 00 

'Osküdar 
.. .. 8/1 ... 6 00 

İcadiye Hacıba'kkal 77 .. 3 00 

•• Altunizadc Koşuyolu 46 .. 2 00 .. .. 44 .. 3 50 

" 
,. .. 58 Koruluk Seneliii 

t:• .. 60 arazi 50 00 
.":f:'. 62 

Yukarda cınsı ve mevkileri yazılı yerler 31.5.941 senesi sonuna kadar 
müddetle kirayA verilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. İhaleleri 21.10.940 
günü saat 14 tediı. İsteklilerin müdürlük akarat kalemine müracaatları. (9561) 

Karacabey Harası l\lüdürlüğünden : 
Yetiııtiricilere bir yardım olmak üzere müessesemiz ıun1 tohumlama 11-

boratuvarında gebelik teııhisleri yapılacaktır. 
Yetiştiricilerin gebeliklerini teşhis ettirmek istedikleri kısraklarmın id. 

rarlarmı aşaiıdaki şartlar dairesinde Haraya göndermeleri: 
1 - Gebelik teşhisi için gönderilecek idrarın kısrağın son sıfad tarihin.. 

den YOZ gün sonra ahnm~ olması, 
2 - İdrar şişesi iyice kapanmalı ve gijzelce anbalfi.j yapılmalıdır. 
3 - Kısrak sahibinin açık adresi ve kısrağın son sıfad tarihi yazılmalı 

ve tahlil ücreti olan BlR Liranın şişe ile birlikte gönderilmesi lazımdır. (9353) 

PRE SIZYON SAATİ 

Denizcilere ilan 
İstanbul l\fıntaka Liman Riyasetinden : 
Kaptan, makinist ve kılavuz kaptanlarından 1940 senesi İkinciteerin ter

fii sınıf lmtihanma talip olanların olbaptaki talimatname mucibince 2 Birin. 
citeşrin tarihine kadar müracaat etmeleri lazım gelirken gerek bu defa ve 
gerekse ikinci defa olarak imtihana gireceklerden bir çokları ııimdiye kadar 
müracaat etmemi§lerdir. 

Bu ayın on beşinci günil akşamına kadar istidalarile riyasetimiz mua
melat şubesine bizzat gelmedikleri surette bu devre imtihanına kabul edile-
miyecekleri i16n olunur. "9654,, 

Zonguldak Amele Birliğinden : 
Kapalı Zarfla Eksiltme İltını 

l - Eksiltmeye konulan iş Zonguldakta amele birliği hastahane yanında 
ıu ve elektrik, çamaşırlık ve matbah ve sıhhi tesisatı havi "betonarme demi
ri malzemesi birlikçe verilmek ııartiyle,, çamaşırhane ve matbah ve polikilinik 
inşaatıdır. 

2 - Keşif bedeli 23257 lira 14 kuruştur. 
3 - İlk teminat 1744 lira 28 kuruştur. 
4 - Eksiltme müddeti 3.10.940 tarihinden itibaren on bes gündür. 
5 - Eksiltme 18 10.940 Cuma cünü saat 16 da Zonguldakta amele birliği 

.ıalonunda birlik faal heyeti tarafından yapılacaktır. 
6 - Talipler eksiltme şartnamesini mukavele projesi ve bu işe ait diier 

bütün evrakı 3 lira bedel mukabilinde Zonguldakta amele birlifinden teda-
rik edebilirler. "9563., 

'1 Atı-or. İHSAN SAMİ --.. r -.. mlakişain kvimi T İ F o A ş 1 s 1 
Tifo ve paraUfo hastalıklarına 

Ramazan: 1 O Cumartesi tutulmamak için tesiri kat•ı. 
iftar J 7 ,34 • İmsak 4,30 mua!lyetı pek emin taze asıdır. 

~~ Her eczanede bulunur. Kutu! u 
EMLAKİ$. alıcı ve satı~ıların 45 kuruştur. 

en büyuk rehberıdır. 
Galatasaray Lisesi karşısı No. 1 Sahip n Neırl:vu ı.ıodor<ıı emıa UZMAN 

____ ı .. s ... 4 •• •T-el•ı>•fo•n-·.,.4,.,9•0•1•0---• GaretecilUı n Neırbat T.J~G •• TAN Matbaası 

1 AN 

İltanbolun muhtelif semtlerinde kok kömürü satmak üzere Daimi Encü. 
mence kabul edilen bayilerin isini ve adresleri aşağıya dercedilmiştir, 
Mustafa Atasayan Beyoğlu, Kasımpaşa Havuzkapıcı S. N. 38-40 
Sabri Akın Eminönü Tekirdağ iskelesi 
Halil Haydar Eminönü Beyazıt Yeniçeriler C. N. 130 
Osman Eminönü Ahırkapı 
İbrahim Toraman Kadıköy, Kızıltoprak Bağdat C. N. 121 
Abit Güran Fatih Şehzadebaşı Atatürk C. N E5lif S. N. S 
~.alirn Reiz Adalar, Heybeliada Ayytldız C. N. 109 
Omer Başkal Bakırköy 
Süleyman Nazi Beşiktaş, Diki •• taş Emirhan C. N. 168 
Hüseyin Sen Işık Üskiıdar, Beylerbeyi Abdullahağa C. N. 36 
İsmail Asyar Üsküdar Kısıklı Bulgurlu C. N. S 

Keyfiyet alakadar bayilerin ve sayın halkımızın ittilama arz ve ilan 
olunur. (11773) 

Abidei Hürriyet - Kağıthan!' Fiş!hane yolunun esaslı surette tAmiri 
2190 numaralr karıunun 46 mcı ınaddesinin L fıkrasına tevfikan pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 29157 lira 76 kuruş ve teminatı 4373 lira 66 ku
ruştur Mu~'i:avele, Eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, Hususi ve fenni tJart. 
nameleri, proje keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak 146 kuruş muka
bilinc!e Vilflyet Naha Müdürliiğünden verilecektir. İhale 17.10.940 Perşembe 
günii saat 14 le Daimi Encilmende yapılacaktır. Taliplerin teminat makbu7. 
veya mektupları Vilayet Nafıa Mıidürlüğüne müracaatla alacak1an fenni eh
liyet ve 940 yıluıa ait Ticaret odası ves.kalarile ih~ le günü muayyen o;ıııatte 
Dairni Encümende bulunmaları. (9601) 

Sizi Saadete Götüren 

RENGİNİZ 

12 - 10 940 , BiR HAKiKAT: 

l(~t:f/i VQZI'(' 

-. ~~·,~o.,y•ll• 

~ 
.Pırlantalı ve elmaslı saat elemek, bır ltelıme ile SlNGl::R S/.f. 

demektir. Çünkü: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru jll 

olan SİNGER saatlerinde toplanmıştır. Bunun için: 
Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SİNGER saati almalısınıı 

saatin üzerindeki SİNGER markasına, müessesemizin •dresine dW 
etmeniz lazundır. 

Modayı takip eden her asri kadm için kıymetli taşlarile ve ıı 
işlemesile hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir hariku!J 
"SİNGER., saatine sahip olmak adeta bir saadettir. 

S I• N GER No. 82 • A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı f 
lira • Emsalleri gibi 15 sene garantiJid. 

o\dres: SİNGER SAAT l\lağazaları - İstanbul, Eminönü:;: 

l1ii1•1krMmı~•u,ııüi 
Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel Direktörlüğünden: 

Fabrika teknik muha5ebe teşkilfi.tında çalıştırılmak üzere memur alına. 1 
caktır. Evvelce işletme muhasebe işlerinde çahşmııı olanlarla Ticaret Mekte. 
bi mezunları tercih edilecektir. 

j ıvıuııammen bedeli 4887 lira 50 kuruş olan 1100 kilo muhtelif eb'attlJ 
bal!j sicimi, 500 yumak Bilet sicimi, 650 Kg. muhtelif eb'atta İngiliz siclfı 

' 1500 kilo kalafat ipi 21/10/1940 Pazartesi günü saat (15,30) on beş lı' 
Haydarpaşa Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf 

Alınacak memurlara imtihanda gÖ!ıterecekleri liyakate göre ve 36515 nu
maralı kanun mucibince 60 - 170 liraya kadar ücret verilecektir. Taliplerin 
nihayet 25-10-940 tarihine kadar Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel Di. 
rektörlüğüne dilekçe ve evrakı müsbitelerile müracaattan. "9597,, 

Kadıköy Kaymakamlığı ve Belediye Şubesi 
l\1üdürlüğünden : 

Kadıköy otomatik teiefon sc>ntralının tevs~i ic;in umumi menfaatler na
mına İstanbul Telefon Miidiırlüğünce istimlak edilecek olan Kadıköy Osma
nağa mahallesi Ku,dili ı.:add·~sınde eski 118 mükerrer yeni 27 ve 27/ 1 No. lu 
dükkanın 1910 lira k~z:. eı.!ri 118 ıniıkcrrer yeni 21 No. lu dükkanın da 1700 
lira bedelle istimlaki Unıu:ni M<'cl:sce 5.10.940 tarihinde karar altına alın 
mı, olmakla mezk\ır emlak sahiplerınin takdir olunan işbu bedelleri almak 
üzere 15 gün zarfında İstanbul Telefon Müdürlüğiine müracaatları tehli~at 
makamına kaim olmak Ü7.ere ilan olunur. (9777) 

On kadında 
fena renkte 

kullanır 

Fena renkte bir pud
ra, yüzünüze "makyaj-
lanmış.. ve çirkin bir 
manzara verir ve sizi 
daha yaıılı gösterir. En 
muvafık rengi bulmanın 
yegıine çaresi, yüzünü-

zün bir tarafına bir 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri renk ve diğer tarafına 

· Umum Müdürlüğünden: ~~~~a e~:~ti~~d~ i:: 
İdaremiz Mü,teriler Dairesi Fen şubesi için San'atlar Mektebi Elek- ! rübey~ Tokalon pudra

trik Şubesi mezu,.'annd;;n veya Elektrik İşlerinde uzun zaman çalışarak ih- sının yeni ve cazip renk 
t:sas kazanmı, tecrii~ı:li işçilerden 8 • 10 montör almaca~ ve yapılacak mü- '! lerile yapınız Bu yeni 
sabaka neticesinde muvaffak olanlara iyi yevmiye :--erıle~ektir. Taliplerin renkler gay~t modern 
mektep diplomalaı ı, hüvıyet cüzdanları ve hizmet vesıkalarıle birlikte 14.10. "Ch makl-
940 tarihinde s;at 10 da Metro - Hanında Müşteriler Dairesi Reisliğine mü- .romosc.o~e,, k t 
racaat etmeleri hiıumu b:Jdirilir. (9691) nesı sayesın e arış ı-

rılmıştır. Sihrıimiz bir 
......-: m -------=-w~ ...._.. göz, hemen kusursuz 

bir itina ile renkleri in
tihap eder ve artık TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

, 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Banka11nda 
llraaı bulunanlara 

kumbaralı ve lhba r11z taearruf heuplarında en a:r 150 
aencde 4 defa çe kllecek kura ile agajiıdakl pllna göre 

ikramiye da§ıtılaeaktır. 
4 \det 1.000 Liralık 4.000 Llrı 

4 
4 

40 

.. 
• 
• 

600 
2!50 
100 

• 
• 
• 

2.000 
1.000 
4.000 

" • 
• 

100 " 60 " 6.000 • 
120 • 40 • 4.soo • 
160 " 20 • s.200 • 

oi KKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan asallı dOşml
venlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasıyle verilecektir Kuralar 
senede 4 defa, 1 EylCll 1 Blr1nci kAnun. ı Mart ve l Hazırarı 

tarihlerinde çekilecektir 

Nafıa Vekaletinden: 
Yapı ve İmar İşleri İlanı 

1 - Ekailtmeye konulan iş: Ankara hamam önünde inşa edilmekte bulu. 
nan dördüncü orta okulun ikmali inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 18609 lira 50 kuruştur. 
2 - Ek!!iltme 24.10.940 Per;ıembe günü saat on beşde yapı ve imar işleri 

eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak elli kuruıı bedel mu

kabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1395 -bin üç yüz doksan 

beş- lira 71 - yetmiş bir kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 
S - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 24.10.1940 Perşembe 

günü saat on dörde kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde teslim 
etmeleri liznndır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 4618-9512 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından: 

"makyajlanmış,, man
zaraya nihayet verir. Cilt ile gayet 
güzel bir tarzda imtizaç ed"n bu pud
ra, Adeta tabii gibi gösterir. Tokalon 
pudra:,ı hususi bir usul dahilinde 
''Krema köpüğü., ile karıştırılmıstır. 
Bu sayede bütün giln sabit kalır ve 
ne yağmur ve rüzgardan, ne de fazla 

1 terlemeden kat'iyyen müteessir ol
maz Hemen bugünden Tokı:ılon pud
rasını tecrübe ediniz. Teninizin gü
zelleştiğini göreceksinlı. 

İstanbul İkinci İflas 
Memurluğundan : 

Müflis Gözem Eskenaz.i Negrin 
Limited Şirketi masasına gelen ala
caklı hazinenin istediği yüz seksen 
altı bin dokuz yüz kırk altı lira do-

l 
kuz kuruş hakkındaki alacak itiraz 
komisyonunda derdesti tetkik olup 

katileşmlş bir alacak olmadığından 
mezkü:- alacak hakkındaki kayıt ta-
lebinin reddine İflıis İdaresince karar 

verllmiıı olduğu ilıin olunur. (29730) 

Miknatlslenmeden müteessir olmı
yan iyı cins saat; hakiki bir mücev
her ve bir san'at eseridir, Makinası 
emsalsizdir. Katiyen şaşmaz. 

Genel Ac:entalığı: İstanbul, Kutulu 
hıın 1/4. 

Satıf MaAıızaları : A. Baroççi, Sul
tıınhamam Panciris ve Sııvaidls, Ga
la ıa Karaköy, Alberto Assante, İs
tlkHH caddesi, Karevyan, Sirkeci, 

42 1/2 
Kuruıa tam ya§lı Rumell 

BEYAZ PEYNİRİ 

Milli Korun'TU Kanununun zg inci maddesinin verdiği salfi.hiyet çerçe. 
vesı dahilinde T icaret vekaletince hazırlanan ve vekiller hey'etini~ 20.8.940 j 
tarihli topalnt1111rdc& 'k bul edilmiş bulunan 2/14209 numaralı talımatname 
;ükümlerine teb'rn Ilankamı:ı:a gelmiş ve gelecek bulunan konşimento vcsair 
nakil vesaikinin taıep 'ukuunda ticaret vekileti emrine Amade tutulacağı a -

Darasız ve bir tenekeden nşağı 
olmamak üz.ere depomuzda bak. 
kul ve esnafa bu fiyattan satıl
maktadır. Tütün gümrüğü 40 

SAVA LEFTERYADİS , _____ , 
lakadarlara eh~mmiyetle ilin olunur. (9752) 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 366 lira 57 kuruşluk muvakkat tem.inat. 
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gün saat 
on dört buçuia kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lhımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır· 

Eskişehir Tayyare Fabrikası ~ ~-------ı 
Genel Direktörlüğünden: Tara11z ve bir tenekeden 

F• brlka tö ta 
1 

olmamak Uzere tam yaOlı ftU " mo r ve yyare ate ye-
~lne nşıığı~a yazılı evsafı haiz olmak BEYAZ PEYNİRİ 
uzere imtıhanla (35) motör tamircisi 
ve (6 tesviyeci ustası alınacaktır 

o) Motör işçilerile tesviyeci ustaİa. 
rı"lln sanat okulu mezunu olmaları 
veyahut hariçtı;. yetişmiş bulunmala
rı ~ayanı tercihtir 

b) Bu sanatkarİara imtihanda ıös
terecekleri ehliyet ve liyakat derece
lerme göre, (248 - 440) kuruşa ka
dar yevmiye verilebilecektir 

c) İmtihanlar 21/10/940 Pazartesi 
günü Eskişeqir tayyare fabrikasında 
yaıııtııcaktır. 

d) Fabrikaya kabul için imtihanda 
muvaffak" olmak şarttır. 

e) Fabrikaca hiçbir taahhildQ ta. 
za:nn" n etmemek ve biltQn zarurl 
masrcıflar kendilerine ait olmak üzere 
isteklilerin bit dilekçe ile mektep şa
hadetnameleri ve bonservlslerlle bir-
1iktt' fıtbrika genel direktörlü!iüne 
müracaattan. (9598) 

,.ÇEKOSLOVAK TAKASI-~ 

iÇiN IHRACATÇI ARAYA~, 

Sir!~~~~?r~~da 1 
Emek ambı:ırına müracaatlı:ırı. 

• 

42 1/2 
Kuru~tan bakkal ve esna.ta 
pomuzda satılmaktadır, 'l'~ 

ıümrüğü No. 42 Çelebon a-r-

Matbaas 
Kitap, gazete, mecJ1l 
ve her türlü tabı, c 
ve klişe işleri yapılıt· 
TAN Matbaası - isuı 
bul. Telefon: 24310 

DIŞ l\1ACUNU 
Bütün dis ve dis etlerinin . . arızalarım, giderdi 

baska ağız kokusunu da izale eder. . , 
Her yerde D E N T O L diş macununu aray'"rı 

KENDiN BiRi Ti 
9111 1 R R \ t ( Y F 1 1 I' 

ı ade• ~orın ııraıoı. - ,(lııt 

3 1000 = 1000 
g !500 = gnoO-" 

/ 
12 • 2!50 • = 3ooO-,. 
40 • 100 • = 40!>0-,. 
7!5 • 150 • = 375t'I 

IS BANKASI 
KÜÇüK 

Harp Akademisi Komutanlığından : 
Harp Akademisi matbaasında mevcut bir tipoğraf ve iki adet litoğraf 

makinesile pedal makineleri tal':'l ' r ettirilecektir. Makineleri görmek için her 
gün taliplerin 16.1. Teşin. 940 Cnrşı:ruba giınü saat 9 da harp akademisi mat _ 
baa müdüdüfiıne mür:.ct.at etmeleıı . (9775) 

Zayi : Beylerbeyi Sıhhiye deposundan 25· 10· 

929 tarıhind~ aıdıfım ukerlik terhis tcıke· 

remi zayi ettim. Yenisini çıkaracafımdan U • I 
kisinin hükmil yoktur. Haaltöy Aynalıi&a'lalt 26 

numerada Sadi Biccrano 

1940 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

/ 
210 • 215 • = 525°' 

Keıldeler: 1 ,ubat, t 
1 

1 •Oustoı. 1 lkhtclteşrl" tar111 

V!t"lflr 


