
4MERIKA 
Günden Güne 
liarbe Yaklaııyor 

~ver devletleri harbi kııa kadar 
ltJrnıek Omfdini kaybetmişlerdir. 

~ıs içinde kat'i neticeyi elde etme
tri imkAnsız gibldlr. İlkbaharı 
btıldufumuz zaman ise, Amerika· 
~ lllildahaleslle, harbin mukad-
11~atı tamamen deği~ek istida· 
-ı. halzdlr ........ . 

M. Zekerl11a SERTEL 

O çler ittifakı imzalandığ1 
ti\ gündenberi Amerika gıt· 
~ ~arbe daha çok yaklaşıyor. 
\>ej ?.rika Cümhurreisi Roose. 
~ "1 evvelki günkü nutku 
cı. Ver devletlerine harp ıliı.nın.. 
\te~•~lrklı değildir. Mister Roo$e
daz. "1 intihap arifesinde bu ka. 
~re &a.rahatle mütecaviz devlet
~d karşı hücuma geçişi, Ameri
dar il efkarı umumiyenin neka. 
&c;ıgt harp lehine temayül ettiğini 
lı~ren en kuvvetli delildir. 

• ~~teı· Roosevelt demokrasile. 
eu11d galebesi için Amerikanın 
l>ac en gelen her yardımı ya. 
c- liını söylemiştir. Amerika 
~Urreisine göre İngiltere A
k~an demokrasisinin ilk ıstih

~ıri bu istihkamın düşmesi. 
~~an: olmak lazımdır. Binaen
~ Amerika İngiltereye mad· 

len, manen ve askerlikçe la. 
ı 0lan her yardımı yapmalıdır. 
•ten Uzak Şarkta İngiltere 
Atnerika arasında Pasifik'in 

~afaası hususunda bir :.ınlaş. 

GUNLUK 

Bağdat Hattı 
• 
için T enzilitlı 
Tarife Yapıldı 
Şarkla Ticaretimiz Bu Yoldan inkişaf 

Ettirilecek • Hatayın Kalkınması için 

de Birçok Yeni Tedbirler Allnıyor 

.SiYASi . HALK 

Köstencede de 
Bir Deniz Üssü 

f lnıa Edilecek 

Romanyaya 
10 Fırka 

Yakında 

Alman 
Askeri Daha Gelecek 

Budapeıteye Göre 

Romanyanrn işgali 

Önümüzdeki Hafta . 
içinde Bitirilecek 
Bükreş, 14 (A.A-) - tteuter: 

Bir Alman bahriye heyetinin ya. 
rın buraya gelmesi beklenmekte. 
dir Bu heyetın gelişi. sanıldıgı· 
na göre. Karadenizde Kostence 
limanı civarında bir deniz ussü 
inşasile alakadar bulunmaktadır. 
Mamaia'da bir deniz tayyareleri 
üssii tesısı için İtalyan tayyareci 
subayları şimdiden Romanyaya 
geJmı~lerdir. 

Bükreştekı Atman mahfillenne 
göre, pek yakında on Alman fır. 
kası Romanyada bulunacaktır 

INGILf7 MEMURLARI 
AYRILDI 

· Bükreş, 14 !A.A.) - Ingiliz a .. 
taşemiliterile deniz ataşesi ve 

Başvekil. Hatayda, petrol sondajları yapılan sahayı tetkik ederken .. memurları b~gün Bükreşten ay. 

Ankara, 14 (TAN muhabirin- devletler! demiryollarile Suriye nlmışlardır. Ingiliz orta elçisi Sir 
den) - Hükumet, bugiinkü ırap \'<! Cenup dcmiryolları murah. Reginald Hoare şimdilik Bükreş. 
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~ardıl"" Japonya ikisinın de 
'tek düşmanıdır. Japonya. 

1 ienişlemesinc mani olmak 
tı ~evletin de müşterek menfa

ICabıdır. Üçler ittifakınin im-
e dan sonra ise artık İngiltere 

A?nerikanın Uzak Şarkta 

ve zaruretleri göz önünde bu. haslarırun iştırak ettikleri doğru te kalacaktır. Öyle zannediliyor 
lundurarak ithalat ve ihracat iş. nakliyat konferansında, Devlet ki Romanyada İngiliz tebaası o.. 
!erinde Bağdat hattından azami Demiryollarile Irak demiryolları !arak elçiliğin 20 memurundan,-

Demirmuhafız teşkilatına mensup bir grup, Bftkreşte bir nümttyiş sıramsııla 

l!~tereken hareketleri bir zaru. 
oı-~ ... uştur. 
il sebeple hadiseler İngiltere 

1"-tnerikayı birbirine çok yak
'[tnıştır. Bu yakınlığın bugün 
\tifa.ktan fal"kı kalmımJffl1'. 

~eb.lir ki .Nazi devletleri kar
~ Anglo.Sakson milletleri 
~ <>krasiyi mt\ftereken müda.. 
' karar vermişlerdir. 

* * 4 lllerikanın Nazi ve müte-
~ caviz devletlere karşı 

ı.ı1t alması az zamanda narbJn 
i\ ildderatını değiştırebilir. 
tı: ll'ıerıka henüz fiilen bir harbe 
~ta~e.k vaziyette deği1dır. Fakat 
b/le hazırlanabılir. Bi.ıtun 
ı~ ı.ltatarını harp sanayiinc çe. 
b .ektedir. Bütün vtomobıl 
l'iCaları birer tayyare fahri. 
lıd~l?nuştur. Tersaneler geceli 

lıt Uılü gemi inşasile meşgul
~1~ir tayyare ve makıne har. 
.~ bugunkü harp için Ame

~illeti her milletten fazla 
r. Amerikada herkes oto

'~ kullanmasını bilir. Ameri. 
bf talim ve terbiye görmüş 

r iç'tı. Pilotu mevcuttur. Bu şart. 
~ ltİdc altı ay sonra Amerika 
~ ... \' 'nın en muazzam askeri 
t, etlerini meydana çıkarabi· 
\> 
'1ııız Amerikanın hazırlığını 

qq~ laması için altı aylık bir 
ıı: ihtiyacı vardır. İlkbahar. 

·ile ~ta Amerikalıların tahmi
rC:<>te nisan ayında, Amerika 
() fiilen ~irebilir. 
, "aitte kadar Amerikanın ya

t, 11•! §ey bir taraftan İngiltere. 
1,'•er taraftan Çine azami nis. 

\J l'ardım etmektir. 
~~~ Şarkta Japonyanm en 
' ~ düşmanı Çindir. Çan Kay 
~ç sene içinde ordusunu or

etnıiş ve Japonyanın kar. 
~kuvvetli bir müdafaa cep. 

' ~ '?Cude getirmiştir. Birman· 
...,: U açıldıktan sonra Ameri. 
'1)'1-İrıglltere mühimmat, silah, 

t! e, hatta para vererek Çan 
~ 'ıılek'e mühim miktarda yar. 

l'teqecek ve Japonyanın Çin 
)'~arında yıpranmasını ko· 
~ ıracaklardır. Zaten b:r se. 
Qvlf~ri Çin cephesinde hiç bir 

)' akiyet elde edemeyen Ja. 
l, kuvvetli bir Çin ordusu 

~da hayli müşkülatla kar· 
Ya mecbur olacaktır. 

A * * ~ trıerika aynı zamanda İn. 
"ttır glltcreye de yardımım 
~ llcaJttır. Amerikanın lngil· 
~: Ya.rdım! iki şekilde teceW 
. l 1tedır: Bıri doğrudan •ğ. 
~ tlgiJtereye tayyare, mü. 

L ·it 1ilt, s113.h ve sa re gör. l er- f 
~~~ lırE:tlledir. Şimdilik 1n~iJ. 
~ır. nYda 500 tayyare vermek. 
d ilrl!tı u miktar yılbaşından 1ti· 
~ ır~ooo tayyareye, ilkbahar. 

• 
1 

arcn bir kaç bine çıka~ak-

istüade ı'mka' nlarını aramaktadır. · t 1 d kli baş.Ka kimse kalmıyacaktır Bu. 
ıs asyon arı arasın a eşya nıı • gün Bükreşten ayrılan İngiliz te. 

Şark memleketlerile olan her yatının, nakliyata iştirak eden 
1 

d . k fl 
türlü mi.inasebatın bu yolla ya. idarelerin vagonlarile aktarma- b~a arı~.an mürekkep hır a 1 e 

Balkanlarda 
Pılması ve memleketimizin muh- sız olarak yapılmasına ve mtişte. a kşaim ob·ste

1
nceden vapedura bkın.e-

ll b h t rek navlun usulünün tatbikına re · stan u a hareket ece tır. 
taç bulunduğu ma arın u a k .1 'st" Londra gazetelerinin muhabirleri Arnavutlukta 

Yeni Jtalyan 
Tahıidatı Var 

vasıtasile ithali için yabancı arar verı mı:ı ır. de liarftet efmfsJefdir. 
:memleketlerle temaslar yapıl- l'ilrldyedcn doiruca Basra)t.& side- ANTONESCO'NUN ZiYAFETi 
maktadır. cek ve Basra tarikiyle Tilrkiyeye re.. 

Geçenlerde Türkiye ve lrp.k <Son:wı, -Sa: Z: Sü. 1 J 

lngiltereye Dün Tobruk Limanı 
Münferit Hava Şiddeti~ Bir 
Akınları Y apddı Baskına Uğradı 

Son Günlere Nazaran 
Hasar Pek Azdır 

Londra, 14 (A. A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin teb 
liği · "Bugün İngiltere üzerindeki 
düşman faaliyeti, nisbeten az ol. 
muş, cenubi ve merkezi İngil
terede bazı noktalara bir kaç 
bomba atan mün!erit tayyarele. 
rin yaptığı bir seri hücumlara 
inhisar etmiştir. Saat 17 ye ka. 
da alınan haberlere göre, ölü .ve 
yaralı miktarı azdır. Kent kont
luğunda bir şehirde bir kaç ev 
ve dükkan hasara uğramıştır. Di 
~er yerlerde hasar hafiftir.,, 

P AzAR GECESİ YAPILAN 
l\fUHTELİF HÜCUMl ... AR 

Londra, 14 (A. A,) - Hava ve da
hili emniyet nezaretleri tarafından 
tebJJ.... edilmiştir: Düşmanın 13114 
gecesi yapmış olduğu taarruzlar ol
dukça vasi mikyasta olmuştur. Bu 
defa da Londra mıntakası bu taarruz
lann başlıca hedefini teşkil etmiştir. 
Ma&mafih, Mersey ve şimali garbi 
mıntakalarına da taarruzlar yapılmış. 
tir. ŞimalJ şarkide ve diğer mınta-

(Sonn Sı:ı ·ı "" 

Gemiler Bombalandı, 
Büyük Y angmlar Çıktı 

Kahire, 14 (A.A·) - ''Tebliğ,, 
İngiliz tayyareleri Bardiya' da 
askeri hedeflere taarruz etmiş· 
lerdir. Muvaffakiyetle hücum e
dilen bir kışlaya· ~n az altı tam 
isabet kaydedilmiştir. Et.Ethem
te toplanmış olan düşman tayya. 
releri bombardıman edilmiş ve 
mühim hasarlar tevlit edilmiştir. 

Derneye yapılan bir baskın, ne
ticesinde şehrin denize nazır 
kısmında büyük bir yangın çık. 
mıştır Büyük bir binaya ağır 
bir bomba düşmüştür. 

Tobruk üzerine yapılan baskınlar 
esnasında büyük yanaınlar çıkmış 
ve ınfilakler hasıl olmuştur, Limanda 
demirli gemiler bombardıman edil· 
mlstlr. 40 dakika sonra kesit duman 
sütunları tJAlA görillmekte idi. Bah· 
riycye ait bir kışlaya tam isabeUer 
kn:rdedllmiştir. 

Asmara bir kere daha bombardıman 
edilmiş. iki hangarla bir hava meyda 
nına isabet kaydedilmiştir. 

<Sonu Sa: 2 ~fi: 4\ 

Yeni Tefrikamı? 

Gestapo 
GESTAPO: Almanyanın küçük memleketleri içinden elde 

etmek için kullandığı teşkilatın ismidir. 
GESTAPO: Ordudan evvel memleketleri fetheden kuv. 

vettir. 
GESTAPO: Dünyanın en kuvvetli ve en geniş emniyet 

teşkilatıdır. 
GESTAPO: Dünyanın her tarafında teşkilatı ve faaliyetı 

olan bir tedhiş organizasyonudur. 
Almanyan.ın :vabancı memleketlere nasıl girdiğini anla. 

mak için Gestapo teşkilatını bilmek llızımdır. . 
Be$inci Kol'a karşı mücehhez olmak için Gestapo tcşkıla. 

tının nasıl çalıştığını bilmemiz icap eder. 
GESTAPO teşkilatının nasıl çalıştığını izah eden bir yazı 

silsilrc:ni yakında TAN neşre başlıyacaktır. 

Bükret 14 (:A. :A.ı - StetenJ a· 
jfintından: ftôm•nJ'lld• vazife h•lliı· 
dt bu.lunmakta alin Alman kıtaatı he 
yetı, bu sabah Rumen meçhul askeri 
Abidesine çelenkler koymuştur. Sa· 
at· 14 te General Antonescu, Bükreş 
askeri mahfelinde Alman askeri he· 
yeti şerefine bir z.Iyafet vermiştir. 

Bu ziyafete Alman ve h.nlyan se
tirlf'ri, ataşemiliterlerl, Rumen er
kAnıharbiycsi ve Alman heyetinin 
yüksek rütbeli zabitleri iştirak et
miştir, 

F..mniyet umum müdürü. Demir 

Mihverin Hazırladığı 

Plan Akamete 
Mahkum Görünüyor 

munafızlann tevk!fat yapmasını ya· Londra, 14 (A.A.) - Röyter'in 
sak etmiştir. Bundan böyle tevkifnt diplomatik muharrirj yazıyor: 
ancak bir tevkil müzekkeresine isti- Balkan hükumet merkezlerind"'n 
naden hareket eden makamlar tara-
fından yapılacaktır. gelen haberler, hissiyatın ~er&ın 

Bu tedbir. petrol endüstrisinde ca- olduğunu, fakat mihverin müs. 
lısar İngilizleri tevkif eden Demir takbel hareketinin istıkameti 
muhatıüarın hareketlerinden sonra· hakkındı. henüz elde · bürhanlar 
alırmııtır. bulunmadığını bildirmektedir· 

(Sona. S.: Z. SU: 5' 

Suriyeden Dört 
5, \tV 

Bin Fransız 
Askeri Ayrtldı 

Çok Geniş Tevkif at 
Yapıldığı Bildiriliyor 
Kahire, 14 (A.A.) - Reuter a. 

jansının hususi muhabiri bildiri
yor: Aldığım malfunata göre Su
rıyedt: yüksek memurlar arasın. 
da yapılmış olan tevkifat ve te. 
kaüde sevk işleri, muvakkat ve 
belki de pek sağlam olmayan bir 
muvazene' husule getirmiştir. Zi
ra Fransız subay ve memurl11n
nın ekserisi şimdilik siyasi tikır
lerini söylememektedirler. 
Vıchy hükumetinin mümessili olan 

Ge.neral Foueerere tarafından yapı· 
lan tevkffat ve her tilrlil faaliyetin 
sıkı bir surette )\ontrolü, hakikatte 
çok yayılmış olan Hür Fransa lehin
deki harekeUerl §imdilik durdurmuş 
ribi iÖrün'üyor. 

Bir kaç hafta evvel Hür Fransızlar 
"Hür Fransa., ismindeki gazetclerlnJ 
ıtzlicc dağıtabillyorlardı. Şimdi bu
nur. önüne geçilmiştir. Halen hüküm 
süren umumi durgunluk ve derin ye
is. Fraıwmın harpte oldutu zaman 
kaydedilen faaliyetle büyük bir te· 
zat teşkil ~tmektedlr Şimdiye kadar 
iki UA dört bin asker, Fransaya ilt
melc Qzert Beyruttan ayrılmıştır. Bir 
vapur d• Umanda dönecek diler as
kerleri beklemektedir. 

İtalyan heyetinin azalan, halkça 
sev!lmedikleri icin, tanınmamak mak
ııadlyle, sivil elbise ciymekte ve dı
pn çıktıkları zaman Fransızca ko
nuıımaktadırlar. 

<Sonu, Sa: %. Sil: 5) 

İtalyanların Arnavutlukta 'ye
ni askeri tahşidatta bu)undukları 
haberi, pek muhtemel olarak 
doğrudur. 

Emarelerin ve delailin göster
diğine göre, Brenner görüşmesin. 
de herhalde, Balkanların en iyi 
harekat sahası teşkil ett'iğ'i karar
laştırılmı~ gibi gözükmektedir. 
Mihver ve • .şerikleri, tatlı. sözler 
ve kôrkutmalar kombinezonu ile 
pek· yakında. Belgrat, Atina ve 
yahut Sofya -üzerinde tazyikleri
ni icra edeceklerdir. 

Fakat Romanyada Alman zırh. 
lı fırkalarile pike bombardıman 
tayyarelerinin bulunuşu. evveli· 
yat ile fazla zaman kaybedilmi
yeceği hissinı vermektedir Al. 
manlar kullanılması imkanı olan 

(Sonu Sa: 2. SU: 8' 

Amerikaya 
Yeni Os·er 
Ver;liyor 

Amerikadaki Altın 
Miktarı 21 Mily'ar 

Do arı Geçti 
.Nev.York, 14 (A.A.) - Buei 

nos.Aires'de iyi bir · 11\~an 
New-York Times gazet_.. ~ 
len telgrafa naza~an ' ~a 
ile Şilı bir takım deniz ve hava 
üılerinı Birleşik Amerikaya ter. 
ketmeyı kabul etmişlerdir. 

Bu üslerin inşası için muktazi 
parayı Amerika verecektir. 

Diğer taraftan Uruguay'ın son 
zamanda ittihaz etmiş olduğu ka. 
rardan rücu ederek halen Ame

-(Sona. Sa: Z, Sil: 7) 

r 
Askeri Vaziyet 

A manva, Balkanları 
Ne Maksatla istila 

Etmek ıstıvormuş? 
Almanların Romanyayı işgalleri 

hadisesi, hAll izaru güç bir muam
mr olmaktan çıkmamıştır. Ro· 
manya hükiımet.i Alman asker
lerlrılr Rumen ordusunu talim I· 

• çio geldiklerini söylilyor. Berlin 
ıse, ilk günü Viy4na konferansın· 
da verilen garantinin bir· icabı 
olarak Romanyaya asker gönder
diklerini, ikinci gün petrol ku
yularıııın muhafaza maksadını ta
kip ettiklerini söyledilir. Ve nf
nayet dün Romanya hükumetinin 
davetı üzerine ve Rumen ordusu
nt' yetiştirme); üzere geldiklerini 
ve vazifeleri bitince, gönderilen 
'tı:ıtalımn ·gert getirileceğini iddia 
etme: Bu izahlar arasındaki le-

. zu, bu işte baŞka bir maksat ta
'kir 

0

edll41ğfrii göstermeye kUidlr 
DO~. Kalıı.sa. üç bln Alman aske

. rlnJn ııelişi · Köstencede bir hava 
v~ dtniz. üssü vKcuda eetirmek 

' .•~nnn , .: • ..: 
\: _ __.... ___ v • __ _.,,..) 

GÖR' Ü'.Ş. L e·R: 

Yugoslavyada 

Almanların 

Yeni Talepleri 
Reddedildl 

Belgrat, 1hracatnı: 

Mutlak Kontrolüne 
·Muvafakat Etmiyor 
Nevyork, 14 (A.A.) - Belgrat 

tan Nevyork Times gazetesine 
gelen bir telgrafta, Almanya ile 
Yugoslavya arasındaki ticari mu. 
zakerelerin bir çıkmaza ginnif 
olduğu haber verilmektedir. Yu
goslavyarun fazla buğday ve sa. 
ir hububat ile maadin ihracatını 
mutlak surette kontrol etmek il. 
teyen Almanların bu talepleri 
reddedilmiştir. 

BAŞVEKiLiN NUTKU 
Belırat, 14 (A.A.) - Yu•oıln' 

Batvelrili Tzvetkoviç. Üsküpt~. ıöyle
fSonu. Sa: 2: Su: ılZ) 

RUmen Sefirini 
"lİiiırla_rken 

· YAZAN: .SABiHA ZEKERIY A SERTEL 
Hür bıraktlğm., esir bulaca~n vatana dönüş ne elemli bt~ 

yolculuktur Karadenizln ıuJan ÜstDnde martı gib1 süzüle stlzUl~ 
riden V8PJQ"UD arkasından sallanan mendiller, Rumen Parla. 
m.entosunun U.töade...aallanan bayrağa ne kadar benziyor!. 

Voy\·udalann Osmanlı Jmparatorlarına dikilen başı, yeni 
fmparatorlann ba,meti önünde neden eğildi? Bunun cevabıaı 
bir diplomat ağzindan dinlemi,tim: 
· - Bizim ticaretimiz Almanyaya bağbdır. Kalbimiz demok. 
ra~İJere bailı olsa dahi, siyaseten Almanyayı idare etmiyc 'J'!C• 
buruz. . 

.... Siz' b~ tic~r~ti yürütmek için ti buralara 1geldinii. Titbles. 
cu, Tata'rt>~u, Demir Miğferliler, Balkan İttifakı, kavga, Kral 

· Carol, Manlu,< kih ~aia,. klh sola eğilen kararsız siyasetler •••• İşte 
bugünkü kumlar o sellerin hediyesidir. 

O diplomata aormü,tum: 
- Dobruca.Y1 BUlgariıtana verip, onlan da ittifaka nleln aL 

•myorstiouz? ·Yetmiş milyonluk bir Balkan ittifakı, bir Çin du. 
varı olabilir. , - . 

:._Sonra Rusya Beaarabyayı, Mauristan · Transllvanyayı 
~t~r.... ' · 

Simdi ne kaldı! Yeni nizam senin elindeki itlmatnameyt ne 
kadar salAhlyetle almı ... , tüccann elindeki beratı da tek efendi 
milletin inhisar ve imtiyazına verdi. 

.nur .bıraktıfQı, esir bulaeatın vatana dönUş ne elemli bir 
yolculuktur. Köıtenee nhtımından, Bilkreşin kenar mahalleleri. 
ne, Demir Mi~rlilerin nöbet beklediği kö~·lere yolnn dH!'lersc. 
bu ınahıun k11lübelerde konuşulanlara kulak kabart, .... Simdi on. 
lar hu tieattte feda edilen hlfnl,-etln matemini tutwyGrlar. 
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İSTİKLAL UGRUNDA! i GONöN-·MEsELE"s·i··~ı Askerlerimiz 
:.·-·-·-·-----.. - = 11!!.in Hediye Denizde Yapılacak 

Nüfus Sayımı için 
Kroki Hazırlandı 

Sütçülerin 
Belediyeye 
Bir Müracac · YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK Sürat Devdnde 3 

1 Toplanacak netle anmayı bir vazife bilirim -78-
Ben söyluyor, söylayordum. Fakat 
otlerıml dinlcmlyordu bile. Nıha

kendisinden bir ricada bulundum 

··- Sizden istediğimiz sadece, va
ye\imızi mafevklerlnlze haber ver
enizden ibarettir. :&ana xe arkada~-

O sırada, İstiklftl mahkemesi Go·· ster·ııen a·ır 
Ankaraya hareket etmlşU. Bu 

haberi bana, Refet pasanın tstunbuln 
girdiği gün, İstanbul merkez kuman- su··rat ÖrnegVı• 
danlığına tayin olunan. ve sonra, 
kendi arzusu ile tekaüde sevkedlle
rek, Bozöyük kereste fabrikaları mü
diırl!llünü üzerine alan Miralay mer-

Halkın gösterdiği altıka Ozerinc 
Pnrti idare heyeti reisi Reşat Mlmn
roilu ParU şubclcrllc Halkcvlerinc 
birer tamim göndermiş ve askerlere 
verilecek kış hediyesinin makbuz: mu
kabilinde kobul edilmesini bildlrm!ş-

1200 Yedek Sayım Memuru Kaydedildi 

Sütçüler Belediyeye müracaat 
miıler, inek aahiplerinin bir tröst 
parak fiyatları 25 kuru§& çıkan 
larmı bildirmiılerdir. Sütçülere 
vaı:iyet tudur: Maliyet fiyatı yu 
k11m 10 kuruşa olan bir kilo 
kuruşa satıldıiı zaman lı:ir b 
Halbuki, 25 kuru:ıa yükseltili 
tam mAnaaiyle ihtikar demek ola 

Y azan: Naci Sadullah tir. Halkevi ve rarti şubelerinde top-
lanacak hediyeler az:ar nznr askerlik 

ıma yazık etmeyin!,, 
O, bütün sozlerıme olduğu gibi, bu 

ı ama da ayni cevabı verdi: 
- Ben, aldıiım emirden faz.tasını 

hum Şerif bey vermişti. K aradenizde yirmi gün ev-
Bu haberi lhUva eden ıazeteyi ba- '\·el bir facia oldu: Büyük 

rıa gösterdikten sonra da: bir yolcu motöril battı. Otuz Uç 
Ve nezaketle emir verdi: . "-Hemen Ankaraya Ali beye (Şim 1 vatandaş boğuldu. Ve Anadolu 

- Llıt!en Uzerlntzd d b dı münakallt vekili) blr mektup yaz,! ajansının ev lld aün verebildiği 
e para an aş ve vaziyetini anlat! demişti j ve • 

ne varsa bqe tesllın edin!,. Ben derhal bu ta~siyeyi y~rine ge- bu havadis, ancak dünkü gazcte-

1 en, ceplerimde bulu?an her şeyi, tirdiir •• Ve Ali Çetinkayaya gönder- terin birinci sahifelerinde yer bu. 
bir bilyQk mendil ıçlne doldur- diğim mektupta, uğradığım Akıbet labildi. 

rlltillıwnı- ~ kendıs~e uzattım. Mete: hakkında tabilAt verdim. Bu telgrafı Halbuki, "Tan,, gazetesinin 1 
Y 

1 
ımka ıehşi, sade bır eman~~ çeld§imden bir gün sonra, nahiye mil- Birincıteşrin 1940 tarihli sayı-

şubelerine sevkedilecektır. Hediyeler 
de"I yün çorap, yün eldiven, yUn göm 
lek olanlar knbul edılecek, diğer he 
diyeler şimdilik ahnrnıyacoktır An
cak subaylar için de bir "Zarlf he
diyeler torbası., ihdas etmek isteyen 
baynnlanıı. nrzulannın ls'a!ı dilşünOl
mektcdır Idare heyeti yarın bu hu
r;ustakl kararını bildlrtK'ek ve tami
min! yapacaktır. Hediye m:ıkbuzlorı 
bu haf1a şubelere göndcrilec<.'ktlr. 

Nüfus sayımı hazırlıklannı yapan büro, dün sayım günü ça. 
lışacakları yerlere gitmek üzere sokağa çık:mıya mecbur olanların 
vesikalarını hazırlamakla meş~ul olmuştur. Sayımın Pazar günü 
saat 12 ye kadar mutlaka bitirilmesi için knti tertibat alınmıştır. 
Hastalanıp vazifelerine gelemiyecek olan sayım memurlarının ye. 
rine çalıştırılmak üzere yeniden 1200 kişi yedek say.ı.m memuru 

olarak kaydedilmiştir. 1 
Snyun metnlcketin her tarafında 1 Mütef ·k . 

Fanı sek.zdE' başJ,ıyacaklır. Her döt crrı . 
sayım memurunun başında bir kon
trol bulunacuktır. Aynca n. hlye mü
dur1eri, c.mniyet amirleri ve mahalli 
niifus mcmurlnrı b·ış kor.trol vuz:i!c-
61ni goreceklerdir. Kazalarda en bü
yük sayım lımirı kaymnkmnlardır. 

Cümhuriyet Bayramı 

için Hazırllklar 

Bcled"ye, bu müracaati tetkike 
lamııı ve vaziyeti Mıntaka Ticare 
İktısat müdürlüklerine bildirıniı 

Bağdat Hattı 
(Başı ı incide 

lccek her nevi e5ya için halen 
edilen tarifelerden çok ucuz ve 
terek bir tarıfe tatbiki de varılao 
rarlar araıımd:ıdır. m a ma maksadıle imiş Mendili dü· - b nı ftr. ttı Od • lm · :u e yanına ç-ır • asına sında yanı bundan tam on bes 

a az, yanımdan ayrıldı. Ve ka- girdiğim zaman, jandarma kumanda- • , 1 ık .. h d . "" •'.'!ll•wıuı.ın &ıOne dikligı nöbetçiye de ih- d 1 gün evve Ç an nus asm a ıntı. 
Piyasada: Bu kararların tatbiki ve me 

ııeçilmesi için allkadar mcmlek 
den cevap beklenmektedır. Bu 
Bağdat h:ı.tu bir transit yolu vazi 
ni de görecek Amerlka ile olan rıı 
sebatımızın devam ve inkişafına 

attan memnu bulundulh·~u ı;Ôyle- nıNdahiora a "bduü uün~ordu. eıft~• pr etmiş bir telgraf vatandaşla. 
6 ...... a ye mu r nun muam .._ gö- ı f . 

p $l. kati emrl 'ıerdı: _ . ze derhal çarpacak derecede değ.iş· ra .aynı ~cıanıı;ı ~ukuunu ve taf-
- ~ıç kimse ile göruşturmlye- misti. Beni güler yüzle karşıladı, ve: sllatını bı.ldirmıştı.. • • 

kainiz . ., "- Geçmiş olsun kardeşim ..• dedi, Bu eskı habere ilk sahifelenn. 
Yarını saat sonra, telefon santra- şimdi Ankaradan, telgrafla emir al- de yer veren sayın meslekdaşla. 

n :Jandanna kumandanının oda- dım. Sizi derhal serbest bırakıyo- rımızın dikkatsizlikleri bertaraf 
a naklolwıdum. Orada yanıma ge- 1 • • ' 
Qni nahiye müdüru bana: rum.... §U Anadolu aıansının ha\·adıs du· 

O zaman, jandarma kum. and:ını da "' ktak• •• l b .. _ Sizl tebrik ederim, dedi, An- sö k tı , . "up yayma ı surat ne ne u-
rQiA ıönderilmlyeceksinh .. Burada- ;e_ ~~:~edl. n1hayet hak ye- yurahm? Acaba, Karadenizdcki 
<>'elınızde. ve ~anız~a oturacak- rlni buldu: ÇünkO lsmaU Hakkı Beye ~azayı, ''U~uundan, ve bir gazete 

ruz. Yeni bir emır gelınclye kadar yapılan muamele ıamnmlle yersiz, ,.el ıle halkn bıldlrlllşinden on küsur 
oradan bır yere ııyrılmıyncaksı_- manasızdı. Fakat ameleler dağılmış. ı gün sonra işitebllen '"Anadolu a. 
Sizden rlco.mız, bu emre muh

1
alif Şimdi bu zavallı arkad~ ne yapacak? jansı, , istihbarat şefi olarak 

vranmı,ya kalluşmamanızdan ba- Bozula ı~ıerlnl nasıl derleyip topar- • - ' 1 
e\\ir Fakat arkadaşınız Refet Beyin n ~ sagır su tan,, l mı kullanıyor? 
~ fena olsa ıerek. Çünkü onu lcyC::1k~Önnilş temiz ve tedaklr bir Bu hesapça, bir dostumuz fa-

Blleclk yolile Ankaraya ,ıön- k 11 olan jandarma kumandanı bu raza Almanlann Romanyaya gir. 
dermek i~in emir aldık: Siz de şimdi ~:.ı söylerken, çok samimi idi.' Fa- mesinden endişe duyarsa, kendi. 
~ ııdlniz, Ve yenı bir emir ge- kat ne çare ki, ben, hakikaten peri- sini t~elli için: 

el). k~ar ftıtlrahat ediniz!,, şandım. Buna rağmen, jandarma ku- "- Yalan, diyeceğiz, ve ilave 
Kendisinden, bu vazlyetten Anka- mandanırun maddeten faydasız, fakat edeceğiz: 

ı haberdar edip edemiyecetinl samiml alAkasını mukabelesiz bıraka- " s ı . · tt•ğ· 
krar sordum ve UAve ettim· . d K d i . - en n ~ enı zanne ı ın o 

. ni mu ım. en ıs ne. ha\'adis h b •ttl ı 
- Bu ricamızı yerine getlrdill z "- Çok teşekkür ederim, dedim, , geçen ar e aı r . 

kdirde kurtulacağımız muhakkak- ve nahiye müdüründen benden aldı- Eğe.r doı1tumuz şaşkın şaşkın 
ur. Bu kadar kolaylıkla lkl ha~t ğı emaneU iade etmesİni istedim 0 yüzümiize bakarsa, onu ikna için, 
kurtarmak fırsatı, bir tnsanın eline ~vralunu fade için, benden fmza ·ıs- şu teminatı da göstereblliriz: 
~an ıeçmez, s:den,1~w ;:'a1: te:nez mi? Kendisine, imza ile almadı- "-Görmüyor musun: Ha\•adls 

• bıllrakacak, vebU~;._tıanka,.ır-ı ğı evraka mukabll imza veremiyece- Anadolu ajansının!,, 
u1ura ecek olan .. lbnl söyledim Ve evrakımı alarak 
amanw rfca edlyoru'!11•• dedim. çıktını. Nabi.re.müdürü, beni önlemek 
rant maalesef, verdıll cevap, yl- istemişU Fakat onun rlyakArane söz- Maarif Vekilinin Tetkikleri 

e 'detfşrne:1~ "rd n fazlası- }erine ~lak asacak haleti ruhiyede Ankara, 14 (A.A.) - Bugün Maa. 
- Biz ' mız em1 e defılldim. • 

ıa Jtarıpmayız.,. . . Jandarma kumandanı da l>enl ta- rif Vekili Hasan Ali Yücel Yozgat Li-
iiic; delilse, kendisine verdiğım kip etmişti Ondan oğrendiğlme göre, sesinin Ankara Serıievindeki resim 

' 

dllik iadesini istedim ~·a· .J)ah\ye m\idllı1lnde, benim göğsüme serıisini ıezmi$. öiretmen Cemal 
· - Açınız, bakıııiz... _Sadece bu- tnkılmak üzere henilz gönderllmlş Bingöl'e ve talebelerine güzel eserle
dakl işlerimize mllteallık kAjıUar- bir de İstfklll madalyası varmış!!.. ~nden dolayı takdirlerini bildirmiş. 

ltırı., dedim. Fakat o, bu basit ar- Ne gariptir ki, iki gUn evvel, bir tır. 
zumu yerine _getirmeyi de reddeıJ. hair.ı gibi tevkif olunduğum hük~met 

Sonradan öğrendıilme gött, ayni j konağında iki gün sonrn, mernsiıni 1 
Jilniln .akş:ımı, Bakırköy\lnde bulu-' mahsusa ile göi?süme lstiklfıl modal- R - A ·-~ D Y · O 
nan evımizi de basmışlar.. .. \yası takıldı. 

Hlmile bulunan zevcem urkmuş ve 1 Bu acı tezadı da tebarllz ettirip ho- BUGÜNKU PROGRAM 
yQzden, blr yavrum. da~a doğma- tıralarımo nihayet verirken, temenni a,oo Prccram ıs,ıo Konnıma 

dan 61mClş, Onu. eş dost, Şışliye, Ke- eyliyorum ki bayat bize o kara gün- s.03 .lılllzlt< <PL> ıs,45 Mıuııı 
n Tevfik beyin hnstabonesine kal- !eri bir daha 'aa.t.ermesln, ve aziz :Mil- ı,ıs Haberler 19,00 'Millik (PL) 

f'.ılmııııallar. Bu ınıretle. diler yavrula- }i Şefünlz! başımızdan eksik etmesin 1,30 Mllzilı (Pi.) 19,30 Haberler 
ram. Jı:oca kötk lçinde, klmseSlz ,.e ba- • · a.so Yemek liaıui 19,45 Jl'astl he,.eıi 
lwnm kalmışlar. Ben, muhnbereden SON • 20,u Radyo ıaıcıui 
--· tutulduğum için, bütün bunlar 12,ıo Procram ... ...._ 1 R A M AZAN 1 ~ 20,45 Su btJ'td haberdar delildim. Zavallı refi- : ~ 12,u Sarlıılar (PL) 

k b H 
21.10 Xonuıma 

, hastaha~e knTanır en, en I 15 • lO • ı~o SALI 12,so abcrler • 
R 

,. 0 ş 
1 

21,45 Salon orkestrası 
ide çile dolduruyordum. e- 13, s arkı ar 
hayatının, Doktor Rauf bey S. D. 1 ı-AR S. D. 13,20 Milzilı (Pi.) :zz,so Haberler 

tılınfındaıı ve 
1

oç halle kurtanlabll- ıMSAk 4 u .. • 11 ıo • 22,45 Salon orlıuıras 
! de sonradan l)ğrendlın. Buıün, Oil• ı:ı oo Alı..- ı 7 so 111,00 Proırram 23,0o Danı mllzlfl 

bu kıymetli ve faziletli doktoru, min- lldDdi ıs os Yatsı ıu oo ıa,03 Mnzııı (PL) 23,25 Kapamı 

AMERiKA 
Günden Güne 

Harbe Yaklaııyor 
(Batı ı incide) 

İkinci yardım şekli de, Uzak 
Sarkta ve Pasifik Okyanusunda 
fnaillz donanmasının vazifesini 
bafifletmektir. O sahanın müda· 
faMllll Amerikan donanması der. 
uhte ettiği için İngiltere Pasifik
teki donanmasının bir kısmını a· 
aa sulara bir kısmını da Akde. 
am, geti~eye muktedir olmuş
tur. Bu da İngilterenin müdafaa 
kabiliyetinin artmasına hizmet 
etmiştir. 

Mihver devletleri harbi k1şa 
kadar bitirmek ümidini kaybet
mlflerdir. Kış içinde kati netic~yi 
elde etmeleri imkt.nsız gibidır. 
İlkbaharı bulduğumuz zaman ise, 
Amerikanın müdahalesile, harbin 

ukadderatı tamamen değişmek 
tidadını haizdir. 

Hava Harpleri 
(Başı 1 incide) 

Jtalarda klln bazı ııehirlerde münfe• 
lit hava taarruüırı yapılmı:;tır. Lon
dra ve civarında evler, Ucarethane
ler ve sanoyl milesseseleı1ne ait bina
lar hasnrtı uğ.-amıştır. Ölenlerin mik
tarının geçen gecekllerden fazla ol· 
ıu11ndan korkulmaktadır. Ölenlerin 
-ve yaralananlann ekserisi, bomba i
sabet etmış olan bir apartımanda-

dır "\HAFI' ALIK BiLANÇO 

Yugoslavyada 
(Başı 1 incide) 

diii bir nutukta demiıtir ki: 
. "Buciin 7cni bir nizamın temelleri 
konııhuken. müttehit, inzibaUı, eko. 
nomik ve aoıyal sahalarda 01uvazcne
li n mutmain olan milletimiz, bu yeni 
nizamdaJİıayati kuvvetinin kendisine 
bahfettfsi yeri elde edeceğine intizar 
eyliyebili r ... • Londra, 14 (A.A.) - lnıiliz rad-
yosuna ıöre, Yuaoslav Baıvekili dün.. 
kil nutkunda ıu sözleri ıöylemiıtir: 

"Bu toprakları kanımızla kazandık. 
Bu topraklar mazide bizim olmuştur, 
tarihi sebepler ve katlandıiımız feda
lrirlıklar dolayıaiyle de buıün de bi
zimdir.,, 

Arnavutlukla Bulıaristanm Cenup 
Yuıoslavyuı üzerindeki emellerinden 
bahseden Ba'vekll: "Yuaoalav milleti 
Cenup Yıııoslavyaaı topraklarını, bü.. 
tün Yuıcoslav hudutlarını icabında ka
nı ile müdafaaya azmetmiı bulunmak
tadır . ., daııittfr. 
BULGARiSTAN - ALMANYA 

Berlin, 14 (A.A.) - Bulgaristanla 
Almanya arasında yeni bir tediye an. 
latmaaı 7apılmı1tır .• 

IS Birinciteırin tarihinden itibaren 
Bulgar Milli Bankası rayımark'ı 32,50 
leva üzerinden &atm alacak ve 33 le
vaya satacaktır. 

milere kartı 58, demlryola birleıme 
no'ktalariyle Marıandiz istasyonları
na kartı 28, fabrikalara karıı 13, de
niz ve kara tayyare meydanlarına tar 
$1 38, petrol depo ve tasfiye fabrika. 
lanna karıı 12, resmi binalara karşı 
da 7 hava akını yapılmıttır. 

Pek bUyiik mikyastaki bu hücumlar 
esnasmda 8 lngiliz tayyaresi kaybe
dilmiı buna mukabil Uç Alman tayya. 
resi muhakkak surette tahrip edil
mlttir. 

ALMANLARA GORE 

Londra, 14 (A.A.) - 12 Birincite&
rin siinil ıafakla nihayet bulan hafta 
sarfında, Almanya ve iııal altmda bu. 
ıuun arazi üzerine :raprlmıt olan ha- Berlin, 14 (A.A.) - Alman tebli-
va akınları, ıec;en haftaki akmlar sibi tinde deniliyor ki: 
bö7ilk mikyaslarda icra edilmiıtir. "Londrada bilhassa Thames nehri. 
Resmi kaynaklardan ölreail.diiüıe nin Şimalinde Victoria ve lndia bah· 
ait• batlıca hedefler, hepai Berlinde l riye tezıihlar!.°da aiır ve orta çapta 
olmak üzere elektrik aantrallan, ha- bombalar büyuk yansınlar çıkamı11-
•1CUİ fabrikalan, tayyare motör fab. tır. Bir elektrik merkezine karıı ya. 
r~rı. elektrik malzemesi fabrika- pılan hilcumdan aonra btiyilk alevler 
lan. demiryolları, marpndiz istasyon- yükselmiı ve müthiı duman sUtanlan 
lan bombardıman edilmittir. Eaaen'de ıörübnüttiir. Daha ıiddctli ikinci bir 
Krapp fabrikalan iki defa bombarclı. taamıada Liverpool limanında ve ai-
1118n edilmi,tir. Diler hedefler ara1111 llh fabrikalarına kafi' yapılmıttır. 
4a Grewenbroich'dalri ıleminyum fab- Burada da bombalar vahim infillklar 
ribaı ve üç defa bombardımana tlbi ve Yanımlar haaule ıetirmiftir. Mer· 
tut11lan Amsterdam'daJri Fokker ta7- kezi ve Cenabt !ngilterede askerl e_ 
,.re fabrikaları bulunmaktadır. hemml7eti olan hedeflere :rapılan bir 

Hafta sarfmda, mOıtahkem mevki. taarnazda aalı:erlere ait iki kamp ve 
lire, sahiJ müdafaa mevzilerine .e ge sıtmak tahrip edilmitttr . ., 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

üzere faaliyete geçilmesi ve bü
tiln nskert Uslcre Alman askerle
rinin :ikamesi yukardaki iddiala
rın vaziyeU izaha kAfl gelmediğini 
r.nlatır zannederiz. 

Almnnlnnn &imdi ortaya attık
ları yeni bir iddia var. G\lya, İn
gilizlerin Rumen petrol kuyula
rını havadan bombardıman ede
ceklerjni haber almı11lar, buna 
karsı petrolleri korumak için pet
rol sahasında müdafaa tertibatı 
almaya ıaz:wn görmüşler ve Ro· 
manyaya bunun için asker gön
dermişler. 

İngilizler, Rumen petrol kuyu· 
larıru bombardıman etmek jçin 
üç yoldan tayyare gönderebilir
ler. 

1 - fngntereden, 2 - Kıbns
tan, 3 - Mısırdan. 

İnglltereden Romanyaya 2200 
kilometrelik bir mesafe vardır. 
Bu yolu katederek petrol kuyu
larını bombardıman etmek ve 
sonra yine geri dönmek için tay
yarelerin on saatten Cazla hava
da kalmııları lAz.ımdır. Bu, lm
kAnsız değil, fakat hayli güçtür. 

Kıbrıs ve Mısırdan Romanyaya 
uçacak tayyareler, daha kısa yol
dan buraya gelebilirler. Fakat bu 
takdirde de bir takım bitaraf 
memlekctlçr üzerinden geçmek 
ve bazı Siyasi ııksUlAmellere mey
dan vermeyi göze almak ve ha
vada lfıakal yedi, sekiz saat kal
mak mecburiyetindedirler. Şim
diye kadar İngiltere, bitaraf mem
lekeUerln vazlyeUer!ni lhl!i1 ede
cek hiç bir harekete teşebbüs 
etmemiştir. Onun için bu ihtimal 
de varid değildir. 

MusoUnln gazetesi olan Popo
lo d'Italla'nın askeri muharriri i
se. vMiyeti şöyle iz.ah ediyor: 

"Brenner mülfıkatında karar
laşan şudur: İngiliz imparator
luğu parçalanacak; İngiltere, Av
rupa, Afrika ve Asya kıtnların
dan kovulacaktır. Almanyn, lngil
tereyl Avrupadan çıkarmıştır. 
Şimdi Balknnlan da istllA ede
re'k bu vazifeyi tamamlayacak 
ve Avrupa topraklannda İngiliz 
nüfuzuna yer bırakmıyacaktır. 

"İnglltereyt Afrlkadan kofmak 
\•a.zffesi, İtalyaya, Agy dan çıkar
mak vazifesi de Joponyaya veril
miştir. Bu suretle üç mihver 
devleti üç l:ıtayn h5.klm olacak
lardır • ., 

İtalyan gazetesine göre, Alman
yanın Romanyayı fşgall bu ka
rarın tatbikatı ieabındnnd1r. 

• • • . . . Cumhuriyet H.1lk Pı>rtisl tarnfın-
Tefkık Edıhyor Dur. kazalara yapılan bır ;amıme drın hazırlon:ın, Ciimhuriyet bnyra-

Peynir Fiyatları 

gö:t:. h~ kaza sayım _nctıcesl~ı a~ırmt mını kutlama talimatı,. viUıyetlere 
.Bakkalların, kilosunu 42 buçuk ku- ~~l ı .. Y~ 1::füır vılaye;te~l s.ı~~~ gönderilmiş \'e asılacak vecizeler de 

ruşa aldıkları beynz peyniri 50 kuru- rosun:ı e on veya le ;;:r 11 ı - hnzırlannrak her yere sevkedilmiştir. 
şn ı:attıkları takdirde zarar edecekte- dırınlş olacaktır. Telgrafla y.ıpılan Bayrnmdo mektep idarelerinin m:ı
rini düşünerek peynir satmaktan vazı muhaberatt..ı rakamların muUakn ya- \ halli kuUaına komitelcrlle temns e-
"'~cUklerini yazmıStlk • zı ile Yll7ılması lazımdır. Bir sayım 1 dcrck lcnp edecek şekilde çalışmaları 
"' Neşriyntımız, fiyatİ:ırı müraknbc j me°:ı~"!. kcı;disıntazle vcri~~n _ n~nf1k~d~ 1 mekteplere bildirilmiştir. Bnyramın 
lrnm.iSYonu tarafından nnzarı diltkn- ı umı Ut;U'l an a n u: u un u her senekinden daha mQkemmel su
te &lı~ııı ve bu iş yeniden tetkik c- ğu1nu ht.-sdediphalgeçk kntl:ıcl ğıhnı bandl:ır rett< kutlanması için bütün haz.ırlık
diJ:nlştlr. on amaz, er on ro u :ı er ar lar:ı hız verilmiştir. Şehrimizde beş 

Komisyon reisi, toptan fiyatların cdC\!cktır. Kontrol de en yakın bir nl<.'r takının yapılmasına karar veril 
40 kuruşa indirilmesi mlımkiin oldu- yerden bulunduğu kaza veya nahiyeye rnlş ve elektrik idnresi de yapılacak 
""· takdirde bnkalların 50 k tclefoı. ederek yedek memur isteye- tezyinatı karşılamak için tertibat al-
t>" uruş:ı pey- cektJr 
nlr satabilecekleri neticesine varıldı- · nuştır. 
ğını ve perşembe gunü bu husuııb DENİZDE Ankara, 14 (TAN) - Bu sene Cüm 
k::ırnr verileceğini söyleml~tlr. Den • .: sayımı memurları 17 Birin- huriyet Bayramında eehrimizde yapı: 

T1CARET VEKİLİNİN BEYANA- clteşrinde saat 16 da mıntakn liman lacak olan ıceçit resmine ittirak etmek 
TI - Yaptığı tetkik seyahatinden An- rclı.11.ğl binnsırıda topl:ınac~k ve mın- uzere muhtelif vilayetlerden 2796 izci 
karaya avdet eden 'l'icarct Vekili Naz.- taksaların krokilerini lnzlm C'derek iştirak edecektir. Bu izciler 23 Birin
mi Topçtıoğ1u dem1stir ki• rly~ete vereceklerdir. O gün bu ısı citeşrinde An'karada bulunacaklardır. 

"Memlekette mahsul vazJyeU iyi- bltl:·emiyenler ertesi günü de çlış:ı- Her mektebin müdürli ile mektep dok 
dir. İı.tiyaçtan fazla mallarımızı ltO· caklardır. Sayım günQ memurlar en toru gidecek izci kafilesine bebeme 
!aylıkta ihraç edebileceğiz. ingi.lizler-1 krıcuk mü,.kuller kıırıısında hemen hal i,tiralı: edecektir. Villyetlerde~ 
le çok şümullü bir anlaşmanın milza-1 kor.trol memurlarına müracaat ede- yaln~ ktz izciler gitmiyecek, ıeçit 
kerelerini ynpmaktayız.. Bu suretle ccklcrdir Kınah ve Burgaz adoların- resmıne yalnız Ankara mekteplerinde 
bütan ihrııç mallarımızı İtıgiltcrcyc dakl mer&kiple knrn ve kızakta ve kız izcilerden bir ıınıp dahil olacaktır. 
satıp mukabijindc ihityacımız olan 1 lı:ıvuzlarda bulunan gemiler kara teş- Bütün izciler bir örnek kıyafetle 
mamul maddeler] almaklığımız milin- kilAtı tarafından sayılacaklardır. Ka- geçit resminde balanacaklardır. 
kün olacaktır. \ raköy koprüsünden Kavaklara ve SULAR İDARESİNDEKİ TAHKİ-

McmlekeUmizde petrol ve benzer- Sarayburnundan adalara ve Yc,.ilkö- KAT - Dahiliye Vekfılctl müfettis
ler• cihetinden end,5eyi mucip olacak ı ye kadar deniz ortasında demirleyen 1 leıi, sular idarcsindekı yolsuzluk ld
hfç bir sebep yoktur. Dahilde stok- ve demirleyecek ve Haliçte bulunan dlasını tetkik etmişler, hazırladıkla
lnrımız vardır. şamandıra ve vapurlar Uc Kuruçeşme n raporu vekAlete göndermişlerdir 

rıhtımı müstesna olmak üzere nh- Şlnıdi Sular idaresinin mali ve idari 
tımlarda bulunan vapurlar ayrı ayn vnzlyc~I tetkik edilmektedir. 
yazılacaktır. Bütün soyımın saat 11 Limanda: 

met edecekttir. 
Son giınlerde Japonya ve 

tanla yapılan ticari temaslarda 
yoldan istifade edilmesi göz ö 
tutulmaktadır. Merkezi Avru 
Yakın ve Orta Şark arasmdaki 
miıbayaasınm bu yoldan ya 
ıçin de tetkikler yapılmaktadır. 

Bağdat battı Süveyş yoluna 
daha kısa ve emin bir yol oldu 
ıstikbalde beynelmilel bir yol 
getirilmesi için çalışılacak. her ı 
evvel Türkiye ile Irak arasmdaıd 
liyatı yapmak üzere Yakın Sarb 
sus bir münakalevasıtası ola 
HATAYlN lKTISADI ~~ 

MASI IÇ1N 
Antakya, 14 (TAN) - Başv 

Refik Saydamın son ziyareti ı 
Halayın iktısadi kalkınma11 
dan mühim kararlar almmqtır. 
ları sıraaiyle bildiriyorum: 

1 - Suriye ve Filistine balık, 
ve meyva gfbi maddelerin ibra 

2 - Dut fidanlıkları tesiıi, 
böceii tohumu tevzii, senede 
milyon kilo koza işliyebilecels 
fabrika kurulması. 

3 - Zeytincilifin ıslahı, bir 
tabrlkası teıisi. 
. 4 - Bir meyva ve sebze ko 
fabrika11 kurulması. 

S - Devlet tarafından geti 
tczdhlar.mm bir laımmm Hata 
riki. 

6 - Bir Akpm Ticaret Mekt 
iması. 

Su Suiistimaline Ait 

Tahkikat Bitti 

de bitlrılmlş olması için azamı gay- OTELLER SlNIFLAı:a'lRILA -
ret sarfcdllccek ve mıntnka memur- CA,K - Belcdlye otcllerm sınıflan
lıır. sr.yımı bitirir bitirmez riyaseti dı.1lması ve yeniden tarife yapılma-
telefonla haberdar edccek\crdlr Sl için ote1cller cemiyetine, tasnife tA- Asır mut .. arnf ve kumandanı 

E d h 
1 

h 
1 

• bl tutulmayan kahvelerin sınıflandı- ncral Rilatl" e;l, ubak Maarif N 

la~ ~!c~tl~ ~ze~~~e b:~n~~m~~ıt~~ rılın.ası için de kahveciler cemiyetine rettlıı •e merhum sabık Xastamoau 
Liman idnrcslnde 1035 - 1936 sc- nnldl vasıtaları top scsınl duyar duy- tebııı:at yapmış, ~evcut otel ve kah- Jucttlain yeaccleri. Toprak Kaba 

nelerine alt su sulistımall hakkuıda ı maz hareket edeceklerdjr Böylece vclerın kira bedelı, işçi miktarı, mo- \ Umum JılQdOr ı:ııunlni Şakir Rifat T 
münakale vekületi mÜfetüşlerl tara- 1 sayım ıehrin umumi hayatı üzerinde bilya kalitesi etrafında mufassal bir Sumaı ,ırlıcti mühndlsi Hamit Rlfat 
!ından yapılan tahkikat bitmiş hazır- nncal ynnm gQnlUk bir tesi ya a- lzohnamc göndermelerini istemiştir. linin anaclcrl, Be7ofhı aıerkeı hetiııtl 
lanan fezleke vekalete gönd~rflmlş- kt Öğled rl h P t Gelecek l.uıhnamelerden sonra Bele- K ..... ı Bomnla ,,. Gelibolu cfl'af . _ . ca ır. en sonra norma ayn diyede tcşekkill edecek tarife komis- ı ııancıtlo Tannncrın 1ı:ayıawalldelıut 
tir. Soylendlğine g5re hudl.ı;e ile a- bao;lıyocaktır hcndb Necdet Erıraı b yWt lfıknlı sabık bir memurun iddia ettı»i • · ycmu otel ve k:ıhvelerl sınıfiandıracak B N ,_ Tu 1anın1 -~ 6 \e · t if • ayan cyut ra ı ve at ctmı-
gibi ortada yüz binleri aşan su! isU- IKTISA1' VEKiLi ANKARAYA yenı ar eye tabı tutacaktır. ai 05 Teırlotc.,,,tl) buııilnlıo ..a 
mal mevz.uubah!s değildir. G TT HEYET DÖNÜYOR - Romanyadn !!dal hastanesi civarında Mehtap 

Sadece usule alt baz.ı hatalar ya- l 1 bulunan ticaret heyetimiz, bugün Be- , apanı..,aaııun ı numaralı dalTealade• 
pılmış olduğu ve pek az mikt.nrda blr Bir müddettenbcri İstnnbulda tct- surabya \'npuru ne şehrimize döne- 1 nlaraı. 6ilc namuıru mnıcakrp Tcı 
:pnr16 yolsuzluğu bulunduğu anlaş1l- j kiklcr yapmnkta olan İktıs:ıt Vekili cektir. Heyet doğı uca Ankaraya gi- 1 milnde nanıaıı tıl.ndıkıan sonra ile 
mıııtır. Hüsnü Çakır Anknraya dönmilstiir. l decckUr. : alla lrabrbtanına defnolunacalrtrr. 

KISA HABERLER 
HlNDISTANDA: 

e Bon:bu, 14 (A.A.) - Kotıcrc pa"lsl· 
ain len komitesi, dila, Gandi'nuı mahdut 
lıimaeıcrc pml1 alacalı "aahat livil ltaaııu· 
Hlc., kararıru taldilı etmlıılr. Zaanedildilınc 

sike, ılmdililı Oındi )'alnıa iki lıltfnln len· 
dilerim tevkif ettirmeye plııaıalanaa karar 
vermlıtlr. Bwılann birisi "pu!f mukavemet,, 
taraftarlarının en ileri ııelcnlcrindcn l:lr ı•· 
hıe, dlicri de Pandit Yavvalıarlıl olacaktrr • 

HOR FRANSAl)A: 

• Daala. (Kamerun) 14 (A..A.) - General 
de Canllc. Duala'da )'aptlan bir meraalm ea· 
nasında, Kameruo'da bulunan lkl abya blrzıt 
ba:vrakıannı vermlıtir. 

Tobruk Limanında 
(Başı 1 incide) 

ITALYAN TEBLIGI 

Roma, 14 (A.A.) - "Teblii .. : Şi
mali Afrikada zırhlı dütman otomo· 
billerl Sidi Barrani'nin Cenubu Şar. 
kisinde taarruza Jtalkmışlarsa da top
çumuzun ateşile püskürtUlmüştür. 

Hava tqekküllerimiz Mısrrda İngi
lizlerin Fuka ve Daba tayyare mey. 
danlarmı gözükür neticelerle bomba
lamı,tır. 

DENiZ HARBiNiN TAFSllATI 

İtalyada blr mah:ıl, 14 (A. A.) -
Steıani ajansının hususi muhabiri İ
talyan torpitolan tnrntındım bilyük 
bir İngiliz filosuna karşı ynpılınııı o
hın taarruz hakkında b::ı.zı t::ıfsillit ver 
mektedlrler. 

11-12 Teşrinievvel gecesi, Maltanın 
şarkında devriye gezmekte olnn ve 3 
torpitodan milrekkep bulunan bir İ
talyan filotilllsı, düşman 1ilosunu gör
rr.uştur. Birinci muhribin kumanda
nı derhal taarruz etmeğe karar ver
miştir. _Bu torpito, bilyük bir İngiliz 
kruvazorüne 700 metre kadar yaklaş
mış ve 3 torpil atını~. Torpiller 
tam hedefe isabet etmiştir. 1talyan 
tor;:ıitosu bir kaç top ta atmıs ve bu 
toplar düşman gemlslne isabet etmlıı 
tir. Hasara uğrayan dilşman gemisi 
süıaUe batmaya başlamıştır. lngillz. 
ge.'llileri, büyük çaptaki topları ile 
endaht etmeye başlamışlardır. Filo
tillAya kumanda eden torpltoya isabet 
vaki olmuştur. 

Fakat, ltalyanın Afrikada tek 
başına muvaffak olabileceğini ka
bul etmek milmkün değildir. Ni
tekim şimdiden Mısırdaki İtal
yan kuvveUerl arnsında Alman 
askeri de bulunduğu görülmüş
tür. Onun için İtalyan gazetesi
nin izahı da v:ızlyeti aydınlatma

ya kAfi değildir. 

Roman yada 
(Başı 1 incıde) 

Buna mukabil 600 Demir muhafız 
BUkre., polis kadrosuna ~ınncnkt·r. 

Pazar gazeteleri Alman askeri he
yeti hakkında uz.un yazılar neşredi
yor. Demır muhafıdarın gazetesi Al
manya ile yapılan askeri lşbirlığinln 
ehcmmıyetinden bahsetmektedir. 

• 
Roma, 14 (A. A.) - Stelanl ajan

s.ı Romanyanm eski harici)'e nazın 
Manoil~kunun H.omayı zıyareündcn 
bahsederek bunun Viyana karan zih
ııiyetlle vuku bulduğunu anlatmak
taldır. 

İŞGAL TAMAMLANIYOR 

Balkanlarda 
(Başı 1 incide) 

her defa, sopa darbesi usulünü 
bittabi tercih etmektedir. 
LONDRA GAZETELERİNDE 

Londra, 14 (A. A.) - Reuter: Tl
mcs gazetesi, bugünkü başmakalesin
de Almanların Avrupanın cenubu 
~arklsine yaptığı ilerleylsten babse
d<'.rek diyor ki: 

"Mihverin takip etUği plAna alt u
mumi haUnr şimdi meydana vurul
musıur. Bu da &inıaldcn bir hücumla 
olmasa bile herhangi bir tazyikle Mı
sıra ve Silveyş kanalına kaU blr dar
be ındirmektlr.,, 

Gazetı;. ~öyle devam ediyor: 
"Fakat bu pll\nın tahakkukuna 1kl 

.Sudnpe~te, 14 (A. A.) - Reutcr: ençel vardır: .Birincisi Türkiyenln 
Budapcstedc gayri rcsmt mahfillerde- kuvvet! ve zihniyetidir. Tilrldye Ya
ki kanaat: ~öre, Romanyanın isgall, kın Şarkta en kuvvetli askeri devlet
bu hnfta ıçınde bQyük mikyasta ge- tir. lstıklfılini büyük bir vekarla te
nişl.Jyecektir. Romanyaya gitmekte o-
lan bir çok Alman kıtalıırı, kolları yi~ e~er ~~~~e. ~lllinekyapıla
cumartesi ve pazar CÜ 1 1 8 

• ca er tl u teca e mu avemet 
te civarından geçm~l n ~' udapcs- edecek kudrettedir. Türkiye, Alman 

A s er · I ihtiraslarının neler olduğunu çoktan 
lrıanya ile M:ıcarıstan arasında I bilir ve kendlsini satacağına veya kor 

so~ günlerde aktedılmlş olan ticaret kuya kaptıracngına dair hiç bir alA
~n ~şm~sındak. şeraıttn ag1rlığı, Ma- met gostermemektedir. Türkiye bizzat 
~ı ~ ıçln de bir surpriz teş'dl et- keneli azim ve iradeslle kurtulacak
M ş ·. Bu anlaşma sanıldığına göre, tı •.•. 

. ııcarıstanın önümüzdekı üç sene t- "Mihverin Mısır ve Sünn'e ait 
çu:ıcte Alınnnyaya yapacağı ihracatın plinma ikinci engel Akdenizin $ar-
mılttunn. tanzim etmektedir kınd:ı gittikçe artan İngiliz kuvvetle-

SONDAJ DEPOSUN.DA ridir. Fransız - Alman miltarekesi 
İN yapıldığındanberi insan ve malzeme 

FILAK ıtibarile İngiltercnin Atdenizde hava. 
Biı1treş, 14 (A.A.) _ Baicoi civa- kara v~ denız kuvvetleri gittikçe art

rmda hususi bir !iahsa ait bir sondaj mıştır. Hazırandanberi bu kuvvetler 
Pazar~esi saba_hı ateş almıştrr. Kazayı daha evvelleri hiç bir zaman erişeme
sondaJ aletlerınden birinin çıkardığı mi& olduğu dereceyi bulmuııtur. Bu 
k~tlcnnlar sebep olmuıı. ateş civarda. kuvvetlerin arttırılmasına devam edil
kı ~epolara sirayet etmi~tir Müesse- mcktedir. Bu da her tarafta tehdit ve 
senın itfaiyesi yangını söndüremeyin- tethiş mlicadelcsine karşı mabvemeti 
ce Plösti'de buluııan Alman itfaiyesi. t.e11Vik etmektedir. 
~e müracaat edilmiş, Alman itfaiyesi "Mihver devletlerinin kullandıklan 
ogleye kadar yangını söndürmfiştür. usuller lrllçük devletlerin hürriyet ve 

Suriyede Vaziyet 
(Ilnşı 1 incide) 

Suri!ede $İmdiden benzin, yağ ve 
baı.ı yıyecek maddelerin yokluğu hlı
sedılmektedir. Fakot bugünkü lku
sadl vaziyeUn arzetUği bır garabet 
varsa o da. Şamda vesair yerlerde be
heri takriben 45 11iline satılmaktn o
lan İngiliz altınının ortalıktaki bol
luğudur. Zanncdildiğine gôre bu al
tınlar, vaktiyle Lawrens tarafından 
Arabistanda dağıtılmış olan ve ilrtı
sadt buhran dol:ıyısile meydana çı
karılmıs bulunan İngiliz altınhlndır. 

hatta mevcudiyetlerinin İngiliz zafe-
rine bağlı olduğunu ıün ıeçtikçe ıös-
termektedir. -

'"ECONOMIST,, E GORE 

Ayni meseleden bahseden "Econo
mist .. gazetesi de •unlan yazıyor: 1 

"Bu r.llinm öyle kolaylıkla tahak
kuk ettirilebilecetinden eüphe etmek 
ıçin pek çok sebepler mevcuttur ln
gilterenin kolayca istilası evvelemir
de hava kuvvetlerimizin imha edil
mesine bağlı olduğu gibi. bu plSnın 
da elzem olan ve fakat henüz tahak
kuk etmemiş bulunan bir tartı vardır 
ki o da $ar'ki Akdeniz donanmamı
zm imha edilmesidir. 

"Gemilerimizin Mıaıra ıiden sahil 
yollarını bombartlmml etmeleri., Ete 

Amerikan petrol mili _ _. .. 
Şanghny ve Hongkong'dakl 
nı Singapura nnklctmlş o 
ber verilmektedir. 
"UÇAN KALELER VE'RR.JI 

" :Vaşington, 14 (A. A.) 
Roosevelt'it: nutku dolayıaile 
ler Amerikanın "Uçan le 
nı ta~ıyao dev gibi ta'~·-·ı.111• 
kında inglltereye verll.ectOlllllll 
&etmektedir. 

• 
Va1ln1ton, 14 (A. A.) -

Amerikada para halinde 
tın miktarının 21 milyar 
dolara bahğ olduğu ve bu 
ğw.tos ayının sonundaki 
zaran 331 milyon dolar 
bir tezayüt bulunduğu bllıılltllll!ll 

denizinde 
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Eşyalar Nelerdir 1 

1 1 ngiliz hükUmeti, bundan bir ı t.ıe kış mevsiminden itibaren 
: ııtaç ay evvel. memleket fn,l{ilterede lüks eşya fiyatları 
: öırluaıı)/ ·~ 0 7~ dahilinde bulunan düşman tebe. arttınlacaktır ki. halk onları a1-

1 a·u-·s···tf··-·····ı 
................................................. i 1 

AirU ~da! 
~ı·:,ırrı • (""{ ··\. !>O '\m kek t asına mensup er len toplayıp maktan vaz ~eesin. Bu münase. 

fllan: Onıer llıza IJugrıll nezaret altına almış ve bu arada betle lüks denilen bu eşya gru. 

Unan haberlere gore, • ltalyanların Süveyte varmak j~in takibe mecbur olduktan sahil yolunu gösterir harita giltere sahillerine yakın olan bir ~öz atalım. Kadınlar için: 4 · Al ı bunlann büyük bir kısmını İn- pur.11 nelerin dahil olduğuna bir 
uuua ~.taıarı nlaı.lı.auu ve d kl • · R · 

it& - LW'.\a uu<iuuunua ~orun- (Askeri muharrirhniz yazıyor) 1 Fakat bütün bunlar, asıl harekat a rya nba etmdıştDı. k K b 1 uj ve d ğer makyaJ . .:_şyıu:ı. 
L.., l&flerdır. \er.len tnl...uat bu ta 1 ya n 1ar1 n sahasından uzakJaşmayı 1fadc ste u ara a ?. tor . rasn~- a .o tuvaleti ve tuvalet ı:s~arpın 
~aarı 1 d t 10 " ' e H arıtaya bakılırsa, ltalyan- eder y n baSlndan da şoyle bır facıa len, çay ve koktevl elbıselerl 
ıı..._ --· n nıa ı u o u u v k · · · ş·r . . kl'd bl. 

1 -~uu1 bu ~na.an çoı uarbme ıar.n ıvusıı topıa ıarına Sarih olan hır nokta, İtalyan- ı?ecmıştır: . . ı on vesaır 1~ 1 ~n uz ar, 
larmak b k b' . oJ. g hJ.LAH;rı gorumr. !ta.Kat uu top. Mısır Ta~rrUZU Jann Mısıra taarruz etmek ısti. Avusturya Yahudısı ol.an dok. pahalıya cıkan ıpeklı çoraplar 

- tnn aş 0 ır şe~ raklar çoıacn ıbarettır ve butı..n '-" orlars· sahil' taki etmek m~c torla karısı mcmleketlerınin Al- (ne olacal5. pamuk çoraplar hem 
g, soya<:n.~or. Iuaksaaın bun nuıusu bıı avuç aoıusu goçebe- y . C: 1 p · : man boyunduruğu altına girdiAi daha ucuzdur hem de sıcak tu-
•uareL oıuugunu soy.cıuex, . . N• • G •k •? burıyet nde olduklarıdır. Çi.ınku 1 · t . • · 

. dır. Asu Mısır, !\lıl kıyuanııda- 11!!..ln ecı fi .. 1 . J • d b" .. k bir kuv- sıra arda ngıltereye kaçmışlar. tar). 
feyuen e\·vcı mılıver do\let. dır Ve ltaıvanıar n buıa•·a var 3 • ço ı:n ıç erın en . uyu · dır. O zamandanberl Londrada Her nevi kürk eşya ve bilhassa 
de1 h b r nı o ğerln • kar- · " · " • vetı harekete geçırmeye •mkan 1 • •• • 

&05 
1 
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c maları ıç .n uzun mesafeıer geç.. _ kt F k t 'T' . d d b r <endı haller nde sessız sedasız I kurk paltolar, son moda şapka. 
terıne •:.U: .a.ga nezahctın 1 meıeri füzımuır. yo ur a a ço un ıçın e e yaşıyorlardı. lar, ipekli çamasırlar. sık eldi. 
ır. Bu nezaketuı heaeu, l- Ingılizler n, çolü tahkim etme- Sarı .. oar. nokta, İtalyanların Mısı- takım kervan yolları bulundı ğt! Fabıt bu düşman tebeasına venler, fiki liralık yu-n eldiven 

lıun mılli gururuuu ok§&· b be ra taarruz için sahili takip etmek unutulmamalıdır. Bunların bırı mensup olanlan nakletmek e..m d 1· L·ı· s '- tut ) 
--:-.-._ bü .. k b' 1 ye ugraşına1arın.n ır ÇOK se p. mecburiyetinde bulunduklıırıJır, Cerbüb vahasından daha ouyuk . • e e ı pe~a a ıcaJ\ ar. 

ve. 0.na ) u ır sayg lerı vardır. En muhınııerı su ve Çünkü çölür. ıçleriııde büyük bir . , , . . n çıkınca bir gün poHsleı on- Mücevherler. kemer ve düjt-
1\ı:~_ldıgına hısscltıruıektar. ı dı M sa Matr ı 'ta kuvveti harekete getirmeye mdn bır vah ~ a, Sıveye gıde~. Bur~- !arın kap·larına dayandılar "e meler tül ve ipekliden mamül 
~ü İtalyanın en hassas :::ı~~:ıan ahe~s de e~ulunı..yor ~ ~u- yoktur. Bu harekat sır:ısıı.c:Lı !tal- daf Ma~ruh~ ıark nı3 lıd~.n bır 5_9 yaşındaki Krasneyi alıp git. baı;;örtü eşarp ve mendiller 

, .nullı gururudur \e ltal-ı rada milkemmel su tes salından yanların muvasalası mütemadiyen yo var ır .. ~ . u yo a r c.e- tıler. Bu işte bir yanlışlık Lüks koJ çantaları, lavantalar. 
.. nıılli gurUl'una htirmcts~ ba ka ise arar bir l ma~ ve .Mı- dövülecek ve deniz tarafından da n~~ hareketı ıçın kullanıJ~bilır. vardı amma, k'm kime anlata- Lüks kabul edilen kadın eşya. 

.löstermek, ftaıyada en de~.ın sır! bağlı ybir demıryoıu vardır. bombardımana utrayacaktır. ~ıger bı~ yol da İskenderı~eye cak Doktorun 51 Y8§llldaki sı bundan ibarettir ve buna dik. 
Yapar. Hatta Jtal~anın mut- Mersa Matruh'un garbında ıse · gıtmektc_ ri Fakat bu h~re~e~- zevcesi Arma, son derece meyus katle bakan her hangi makul bir 
den bile, herçehadabat yüz 1 şarktan garba beş altı mil ve şi 1 İtalya içın yapılacak İ§ herçebad. il ler •. ~ncak !;ii:~ kf v~yı 

1 
kull1: oldu. Artık bu dünyanın sonu i- şahıs, bu e~anın hi~ birisinin 

n.. - e.~ne. s~bcp olabilir. malden cenuba ikı üç mtl ~zanan 1 abat hareket olur. Bununla be- yes.~ıı.ı muln .. ıye~ .e 1 er ~mesı di. birinci derecede elzem bir mal 
~en Büyük Harpte İtalyan kum tepeler. gorülür ve bu tP.pe-1 raber İtalyan ordusunun başku- ı takdır.ındi gılızlerı ~~ 1~1~ ~a: Evvela Alman - Avusturya hu. olmadı~ını görür. İnsan nihayet 

rı, Avusturyalılar karşı. lerin arasındaki vadilerin çoğu mandanı Mareşal Graziani'nin pılabl:::ı ~lyan kuv~.Yı .. ~ull~ ~sı dudunda geqen bir çarpışmada bunlar olmasa da yaşayabilir. 
tutunamadı~ları ~ama..n, l- yağmur suyu ile dolar. Bütün hazırlığını tamamlamış olduğu 1 ıse ~ ı yunc~ yuru,;cce tır~ h.~dut muhafızı. olan oğl~ ölmüş ~tke~lere gelince:. . 

0 zamankı. nıuttefıkleri bunlar İngiliz müdafaasını tak- ştiphe göttirmez. Onun yalnız, , Dutun bu harekat sırasında Ha~ 1 tu. Sonra da Vıyanadakı şatosu, lpe..\lı kravatlar, ipeklı men-
ll'ransa ile ln~l~ere ltalyaya viye edecek tab'i unsurlal'dır d.ğer bir hareketi beklemekte ol. yanla~ın .. muvasalası ı:nutemadı. mucevherbri. malı ve mülkü bi- dil ve eşarplar. İpekten mamul 

kuvvetlerı gondernıışler, İt lyanlar b .. "S'd B .. duğu anlaşılıyor. Bu hareketın ~en doğulecek ve denız ta.rafın. rer bire,. kaybolmuş ve en niha. spor gömlekleri ve iç çamaşırla. 
~ İt!llY•f!lann mil~! gururuna d~irler ve b~~~~a b~/ ile~~:~· ne olduğunu tahmin etmek guÇ-1 aan da bombardımana ugrnya- yet kocao;ile beraber buraya llti. n, smokini! vesalr remıt kıya. 
~Ytik hürmeti. go~~e.~nu~ler, zi vücude getirer~k su ınah-U: tür. Fakat ortada ikı uç •htimal I caktır. ca etmişlerdi. Fakat şimdi onu fetlcr. lüks ayakkabıları, şık 

vvetler ~arbın b~tun. ağır- ı kat, müh-mmat ve gıda' madde- vardır- Kassala'dan Sudana gıren 1 ı· ngilizler Akdenize hakim ol. da. dünya~aki bu ye~ane varlı- eldfven~~r. f~.kl~. çoraplar ve 
day~dıgı ve vazıyeti kur. leri topluyorlar- Erıtre kuvvetleri, iht'mal kı, Su-1 maya devam ediyorlar. Kısa 1 ftını .?~. elinden almışlardı. İşte s~ra aıt h~. tl!.rlu. l~vazım. ata 

içm çab~la~ğı halde 0: İtalyan kumandasının azami danın merkezi olan Hartuma bir zaman önce Maltaya yard m ı bu dmmncelerle Arma. artık ra- bınmek kostumu J{ıbı. . 
ltıahz~. bır •.htıyat kuvveti derecede yavaş hareket etmek karp bir taarruz hazırlamaktadır./ .ıcuvvetleri ve gıda maddeleri samanın ma:r:ı8:sı~ ~l~u~una huk- İşte bunlar da erkeklerın fe-

~nu soylemışlerdJ. . • lehinde olduğu anlaşılıyor. Fakat İhtimal kı Almanya da Cebelita. gonderilmesi, ve bunların htç bır meder. kendısını. sınır. buhra?l~- ra~ate mecbur oldu~ $eyler. 
~~ar d~ bunu çok l)·ı ini- İtalyan kumandasının sıyasi te. nğa kar'§l hareket için İapLDya. yerde, hiç bir mukavemetle kar- n <>snasında ~~ınl~ştırmek. ~çın 

"1• •çın, ltalyanla~n. ~ısır sir altında kalarak bir maceraya run yol verme.sini temine çalışı- 1 §l!aşmaması, bunun kati hır deli- dokt~ru'? ~erdı~ı bır !l~ku .ılacı. 
1 bcceremcdıJdcrını soyl~- atılm~ ihtimali de daima göz ö- yor. Ve Cebelitank yoWe Şimali ı lidir. ~ın şışesını ahp hepsını bırden 

ot ve Y.~lnız a~kerlcrinden hır nünde bulundurulabilir. Afrikaya geçmek istiyor. Belld Mareşal Graziani'nin daıma tçer. . . . . 
llıı~ çol h~rbıne ~.hşma\a..-ını de İtalyanın Yunanistana karşı hesaba katmak mecburiyetinde Ben tarafta ıstın~aA'a Retıri.. 

. lçın Afrıkaya gonde.rdikle. $ ayet Hitler, Mussolinı'ye yapacağı bir takım harekAt var-1 olduğu bir nokta da, İngil zlerın len doktorun t~~kifı~in. yanlış 
lllılabyorlar. İtalyanın kendini göster- dır. Belki de Japonyanm Siııga- · mukabil bir taarruz.da bulunma. oldu({u ve tevkıfıne ihtıyaç ol-

tal Keitel'in Afrikaya gide mesi sırası geldiğini eöylemlşae pur'u tazyik etmesi bekleniyor., ıarıdır. Bununla beraber en mü.. madı!{1. anlaşılarak ertesi sabah 
ve orada. başkumandanlığı --- - -- hiın amil, hava hakimiyetidir. Ve kerıdisınf .s~erbest bırak_ırlar. 

te .edeceğine dair yayılan zafer ona bağlıdır. İtal anlar, ha- Adamcagızın ~vlncıne payan 
t-rın derhal bastırılmasının vada faikiyet gösteret?llirler. Fa. yoktur. H:men bır otomobıl: ~t. 
de, Almanların İtalyan kat şimdiye kadar İngilizlere lı;vrra~ evıne, karısına bu buyuk 

ruru1 runu yaralama~tan te- VEREM NASIL BU karşı ancak modası geçmiş ma. ?av~dı.s. ve~!yed~oşark. tFahkat 
eri ve bu sırada b!r mese- LA ... IR 7 kineler kullanmışlardır. ıçen ~.ır~~. ~ra ıgı su u ~ a. 

tl'mak istcmemelerıdir. Y • Kalitenin ehem.ıdyeti sarihtir. yal ~uyuktu~. Ka!'lsı yatagının 
anların ltalyaya dair ver. Geçenlerde, verem hastahfmm ner- bir ,,.,.em11c1m dolar. clemitd " 0 Fakat kalite, her değildir uzf'rınde perışan bır halde ~~a!-
hah.-rleri mütalaa t'der- ıeaneaine müsait olan biln"nbı a1l.. bil~ beldmln. ıMSri urrlarca -te- Ha"- İtal k feYtle • • •• maktadır. Nabzı durmuş, yuzil 

..._ ·- yan uvve nnın mu..- s dır •u mttli gururu okşamak metlerini, bir kaç yuıda, anlattıktan ber tatulanıtta. Sonra •eremin bala- Jıaka dar bir saha üzerınde taar: sap an · 
lyrılan hisseyi daima göz sonra böyle bir bİi1l7eyi haıtahp şılı: hasta!* olduia anlqılıaca, bele ruza gereceği tahmin edilse dahİ * * kartı daima dayanıklı tutmak için ri- Koh bekim o Jautalıim mfkrobanu h 
e tutmak icap eder. ayet edilmesi faydalı olaıı tedbirleri da bulunca bu haatalıim insana mi. ava kuvvetlerinın faaliyeti dar 

- ............ ·ti __ Rumen Münasebatı: de söylemiştim... ras olanlr celebileceği hemen hemen bır sahaya. inhisar etme~ .. Tayy_a-

~ oınanyadaki İngiliz tebaası 
'\ bu memleketten ayrılı
. lııgilterenin Biikreş sefare

denJz ataşesi ile ntaşenıi
li ve maiyetleri Romanya-

'1rıldılar. lngiliz sefüile ar. 
heni.iz vazife başında

• Fakat vazife başında ne. 
!l laman kalacakları belli de. 
... 'Ula mukabil Almanlar, her 
::""il önce, Romanyayı bava ta

•• ,,. .... -·-a karşı korumak için 

Artık herkes bilir ki imama blin- büsbiitfiD inkAr edilmiıti. Halbalı:ı re kuvvetı harp cephesını geıııŞ
yesi nasıl olursa olsun verem kendi bunu da büsbütün inklr etmek ihti- letebilir. Buna mukabil İngilizler, 
kendine hlsd olma.Bu, dalma bula. yatsızlilı: olur. Cünldi •erem hasta- avcı kuvvetlerine dayanacaklar 
şık bir hastalıktır. Dün1ada biç kim- lı~, babadan deii~e .-. ana.eden ve İtalyan bombardıman tayya-
se de o hastalıtın bulaşmasına br,ı mıru olarak çocufa t kal ett ı.ı 1 · 
büsbütün dayanıkla aayılamu. Herku . ın 1 1•·~e re ennin bunların arasından aş. 
verem hastalığma bulaeabilir. Bün)e mıaaJler . ftl'dJr. Ançak bu miaallar 1 masına mini almaya çalışacak
farkı hastalık bulaıtıktan sonn onun pelı: nadir olmakla beraber, zaten 1 lardır 
uyuşuk kalmasmda, yahut çabuk iler- d~nnJll ıelirken . •erem. hHtahtmı M~ Matruh'ta İngiliz hattı-
lemesindedir. O kadar.. mıraı olarak birlikte ıetır• çocuk nın arkasına paraıüt kıta tı 

t k d. pek te uzan zaman ~pyamu. 1 dı' 'lm . a ._. ın. 
nsan en ı bUnyeainin haatalıtm Ameli olarak biliDm--' .. _ olan n es. de muhteme,ldır. !' akat 

ilerlemesine müsait olmadıimı anlı. .... --- bunlar Mersa Matruh k 
yabilmiş olsa bile bunu -bilfıiı-- ıudur: Verem baatahiı çocukhdr ya_ •• • • un. ar a. 
tecrübeye kalkqrnalı: tehlilı:elidir. Bir ımda bulaıır Ye nremli bir aile için- 1 sındakı çole ndiklerı takdırde su
kere verem hastabtının ilerlemesine de dolan çocuk o bulat* muhitten suzluktan ölmeye mahkümdur • 

Lüks Eşyalar Nele~clir? 

Harbe dahil olan her devlet.. 
te oldu~ gibi f n~ltere. 

de de gün g~tikçe israfın önü. 
ne g~ek için bir takım tedbir
ler ahnmak1adır. Bu meyanda 
fn~illz hükumeti şöyle bir neti. 
~ev,. varmıştır: 

Bir insan i]d nevi eşya kulla. 
nır. Birincisi. zaruret esvas1. mu
llakkak olması ican eden şeylrt'. 
fkinclsi de liib e~a. vani ikin. 
,..; ""'"ecede ehemmiyeti haiz şey. 
lerdir. 

BU -LMACA 

ta - kıııa ruılaarr. S - Alsalı - hane. 6 -
06kıe4lr - aıcalc bir ribslr - bir ehH ba7· 
V&a. 7 - htlrbam. • - Tanare • latlklMıL 
9 - Llhza • bir erkek lami • 

Yulıanclaa aııall: ı - s.bı eatt - -it 
delil. 2 - Olmaktu emir - icki - elı-lı 
r-..br. ı - Duadaa -.. lblulr - tepe. 
4 - Arıo: Calıa ııa&ıulı - lnınm - 6*-. 
bUdc bitti. I - ıc-.-u tıir dnlet • un. 
6 - lttrntc • nota. 7 - Otııltlllı • rıoıa • 
tlı•nln. bardalı• -..ı oldala madde. 1 -
O.ırannı 7anaı - adaac. t - IC•t "al · lıll· 
pek. 

Svellıl ltwlnıaca • 8014&• Mta: t - Xacler· 
fil. 1 - Ar • uf u. 1 - Jl'a • ata - al 
4 - Ali • 111. 5 - Serili. ı - Hat • rah. 
7 - Ari - WL 1 - Çar • W.. t - Nlı • 
halt. 

l'J tedbirleri, tatbik mev. 
koyuyor ve Romanyada de-
~ hava üsleri vücude getir
e bakıyorlar. İşgal kuvvetle
~ oo fırkaya çıkarılacağı 

.:":Qiyor. 

müsait olmıyan biinyeyi 6nceden ke- -dolar doimu- kunarılabilirae lar , .... 
ain olarak tayin etmelı: lı:abil defildir. verem butalıtından aalim blJr .. _ Almanlann da İtalyanlara yar. 
Sonra da bünye dedlfimiz halin bir Yakın vakte celinciye kadar bu ka- dım etmeleri muhtemeldir. Fakat 
insanda devamlı olduiu iddia edile- ide de -tpokrat hekimin sö.ı6 cibı- İtalyanların işi Üzerlerine almak 
mez. Bünye bugün veremin ilerleme. kesin uJ'llmıı ve o.le.un ~ıta verem isteyecekleri muhakkaktır. lııgi
sine müsait değildir de -ilerde söy- hastabiı alimetlerını ıoıterenler.n !izler Mısırdaki kuvvetlerine gü • 
Jiyeceğim- bir sebepten dolayı bir- muu~. çoc~kl~~ bulaımı~ olacak. veniyor, ve bu kuvvetin karşllll"
denbire değiıir, o vakte kadar UJl'U.. ları ıddia edilmı~ı. Halbukı aonra- tığı vazifeyi müdrik old .,. 

1
;

ıuk bir halde duran haatalrk birden- dan yapdan tetkıkler bunun da daıma "f • h kk d U15una, u 
bire alev alır... Onun için bfinyeyı dotra olmachtnn ve •erem haatalrta- yaz• enın a _m an gelecej'n 

Bu Akşam: Bütün İstanbul Halkı ' 

SÜME R 
SİNEMASINDA 

Gösterilecek olan mevsimin en 
büyük FRANSIZCA SÖZLÜ 

Aşk Filmi 

~hyada için için infialin 
towterdiif, ötede beride bir 

hadiseler vuku bulduiu 
Yor. 
~ bir Romanya,, doğduğu. 

• bu doğumun da blr eok 
olacağı şüphe götiiİ'ür 

dayanıklı tutmakla beraber bir taraf- nm olpn nata da blllatableceiini ınanıyorlar. 
taıı da verem mi'kroplannrn bulııtma. meydana çıbnmıtır. ---=-=---=-----== 
smdan sakmmak elbette daha iyi Vlkrl verem haatahiı Uıaana çok, 
olur... pek Sok defa çocuklukta balqaru 

Vaktiyle, İpokrat hekim üstadmuz. da._ a... Jalta. verem mlkroplamun 
verem bastalıiı irsidir, ber veremli hnlıpn-.-.~ •lnnmak faydalı olur. 

-33-'t ... _., ....... isti- I C i R C E 
elin Yaza~ : İlalyancadan çeviren , 

~~e~~.~1::;0~~l~~ var. --~~~~~~ .... ---~~!~~-8~~~~.LU••~ 
diyerPk beru postaheneden 

1 , Merdivenlerin baljında benı ne tuhaftır. Varlığımı altüst eden b!l- ı Ah Tanya, benim blriclk kızımı E
lil \'e yüzüme baku, 1 tün dramlar, bUtün ?elllikler, -trajik ğer benlır. ıiU .Wayan analık dlleiim 

~t: iyı kar~ıl.ışma! dedi. ŞUphe modern ~!çekleri- bır alumod resto- ıane ulapbllseydl, senin taze bakir 
i:1rrı yıldızımız bunu iste.nıljtır. ranm sennde, bir tzigan orkestrasının rurunu gölıe ve ae&ıizllkle çevreler

b..~. diyerek, ke tane rcngı göz- tutuşmuı ve sıtmalı havası içinde a· ı eli, 
-~kllere gomUlüyordu. çılnııştır. Ve eğer ben geriye, çocukluğun be-
~ yıldızunız.. Diye tekrar- Bu musallat oluş ruhumda 0 derece :raz, bO§ kırlanna dönebl)ıeydim, dl-
b.._. müessird.J ki, içinde kalabalık, yan- ı z~ gelerek, varlığı~ için kaderden 
~ merhameW Tanrım! Ne- DUi ısıklar ve bir yaylı orkestra bu- go"!ge ve seul&llk dilerd1m. 

llefes, bir bıwret titremesi. luoan bir restorana daha girer girmez 
- lelip banı ihtarda bulunma- hemen deliye dönerdim. BUtQn düşün- • • • • • • 
~ ruhumun hiçbir fısıltısı, düklerim intizaınsıı. ve atkın bir şe- Fakat llHtropole'de 1fıt1ar daba 
-nı ilh m beni &lıkoymadı? kil ahrda_ Kemanların sesi beni çile- lktı k tr ıı d Ak.r 
~. hlçbır •ey dudaklarım u- den çıkarırdı, ._ __ , elfktriklendlrirdi. ;yan : or es a ça yor u, epse 

., ucu çay içiyo!' ve gülil'yordu. 
ıulumaemey1 parçalamadı; Yaylar çırpınan tellerin üzerinde ka- _ HatırllJ'Or musunuz, "Strelna" 

~ hJçblr ıey, onun sözleri yarken. ben de, bir uııvtr edilmez he- da, divandan aUarken omuzunuuı do
<I ar} d tım ŞU sözleri, ağzım· yecanJa 881'111lmJ1, çarpınır, titrer, dep- kwımuıtum da benden ne kadar kork 
~ Utın:ıdı: renırdim Bana, o zihin karı~tırıcı 
~ıız. .. Öyle olsun. n«0 mcleı dolu d lgalar, beru ouıa- mu"'1nuz' Sonnı da, ben. ıuz .. ıııı ı-

r- canocı "1J'Uya lı:alnuı buldujunuz za-
&ırdım. • nık s .. ntımantalı.ım ve şehvet örtüle- ? mua ... 

ri ıle baştan bap Saı 1,YOI libi &eli- Evet, hatırlı,yordum. 
~in saaU çalmıştı, Bayle- vordu. - E, şimdi arbk benden korkrnu· 

4-e ve batJŞcı dogru yola Ah, eğer hayatımda daha ziyade sil- yor muawız? 

~ ti.!m~ um•n .,..,._ 
~ b lık ve müzik vardı. 
~anacak ve manalı saaUe
' da, neşeli bir tango veya 

il tlatünde dalgalanması 

kQt mevcut olmut olsaydı! Daha zi- Ha.)'U', timdi artık ondan konnu-
yade gölge ve daha zıyade kcndı kcn- 7ordum. 
dine dalış! CinnyeUer bir evin sakin Kader, arkamda dlnelmit. gülil)'or
duvarlan arasında, bir aile ocqının du, "" ai81i elleri ile gözlerimi örtQ
kapalı sük(lnunda nüvelenmezler; kö- Fordu. 
tillükler buralarda üremezler; katas XXD 
troplar buralarda dol,mular. Akrebin pbsında beni hemen ---

Tf PEBAŞlrı.061 DRAM Kt8MIHD• 
Bu akşam saat 20.30 da 

OTILLO 
Her tarafı oıobO. la1Jyecutıı 

dıran ve beni kapıp alan, IU bir çift 
kelime oldu: "Ben dU§11nurwn .• 

O, bu sözleri, günde on deıa, yırm. 
defa söylerdi "Ben düfilntinim Ba
zı ke.·e değfşUrirdi; "Siz. merak ·~tme
yinl,, yahut, "Siz bana bırakın.,, der
dı. Ama daha ziyade kullandığı, :iU 
büyilleylcı iki sözdü: "Ben dOsOnü

Sabeserln 

CHARL~ BOYER 
İRENE DUNNE 

Şerefine verlkcek Güzellik - Aık ve Zaralet 

GALASINA Koıacaktlr. 
ı·üm . ., 

O kıaa ifadenin bana ilham etuğı SeveııJer •e aevlıenler filmi olan bu ılnenıa Sahaerin ba alllamk' 
tam süküıı ve iyilik duyusunu tasv. ılası ic;-in Localar tükenmiıtir. Numaralı yerleri bu a1qam ve nrlltealnr 
edemem, Kendimi hafiflemiş, his- '~•-••• akpmJar için evvelden aJdınnıı. Tel: 42851 ••••• 
&ediyordum: her türlü endifeden, 
her türlı. uzuntüden, her ıurıu n .. u r 
radan kurtulmuş, hissediyordum. 

Prilukoff "Ben düşünürüm.,, derdi; 

1 ben de artık düşünmezdim. 
ÖJ'le, asla dilfilnmemı,tlnı. Blo bir 

mesullye:, narin omuzlanma aala bas-
11Wnıftı. Bana yol göstermek, beni 
idare etmek, d!l~Qnmek ve harekete 
geçmek için dört Y8!Jımda daima o 
kadar çok insan var" Jd • ., 

Tyoka ve Ellza ile dünyada blrdcı 
bıre yalnız kaldığım zaman, ben ken 
diını onlardar. çok tereddUtlU ve ilrk 
ml~ onlardan çok ı.ayıı ve becw ı .. 
aiz duymuştum, Ama şımdl, l,te ye
niden bizim ıçin düşunecek ve hare
kete geçecek, bizi idare edecek ve bl
zLn için karar verecek birllerı vardı. 
Şayet ben, 

- Ama para tedarik etmek için 
ne yapmalı? Diye içimi çeksem, Pri
lukoff hemen cevap verirdi: 

- Parayı ben dllşilnUrilm. 
- Tiokayı elimden almamalan için 

n~ ;yapayım?. 

(DEVAMI VAR) 

Şehzadebaşı TURAN Sinema Tiyatrosunda 111: 
RAMAZANDA HBR OBCB 

Yeni Jtomeclil•, Ti)'lltro, Siuma, V~ Caabu. Sololu. 
Halk San'atkln N A S t T n arkadatlan 

Oku7aet1 8 U Z A N YAKAR, lltÇS PSNÇBP Vuyete1i 

V A N G V' L t} Komedi 3 Perde 
Sine.nada: 2 Bii:yiilr filnı birden. 

1-BERI ÇAVUŞ 
2-SOLGUN GÜL 

Türkçe sözlü 
Dolls Haas 

Gilndfiz sinema 1J den it'baren hatlar pceleri sinema 19.30 da baş
:!J de biter Tiyatro 21.5 cece başlar, Sinemıı Tivıttrn hfl" hftf!tt~ se--

--------•,!r~it. Telefon: 2212 1 

bir ~apr 

Kadıköyünde Köm 

Ömür Törpüsüdür 

K adıköylüye sordum: 
- Kömür aldın mı? 

-Ne gezer! Kadıkö)ünde 
mür edmmck, dcveyı ığne 
ğinden geçarıııcktcn guçtür. 

- Neden? 
- Enela çarpık, çurpuk 

kaJdardaki satış yerıni bul 
t'ara)I çu\aJ kırası, yükle 
masrafı, yol paraauıı ilave 
yatıru.au, sarı kağıdı almab. 
tık ondau sonra giln, hafta, 
de a) saymalı... 'Yani heqdn 
karaııtioc rcngı kaJiıtla İfİ 
bırakıı> uiramalı. Eğer kö 
hazırsa guııü gününe nakli)' 
peylemeli. 'Yoksa nöbetinizi 
bettiniJ: mi ıııahşere kadar 
nar, daha doğrusu donanıma. 

- Oyle ise şlmdıyc kadar 
mürü 21 lira) a satan köm 
lerin kabahatı ne? 

- Bilmem. 
- Evlerinden çıkamıyaa 

ler bu "git, aeA,, i beeeırel.allrll 
' ? mı. 

- Bilmem • 
- Ytiıt .kilo kömür all811111J1ıel 

va:ı.iyette olup mahalle kim 
lerlle i§lerini &örenler ne nı•lı 
lar? 

- Bilmem. 
- Canım. Sen de bir .., 

le. Mütemadiyen "bilmem,. 
yorsun 

- Ne diyeyim Ben dalua 
ler söylecUm: Mahalle 11öı•1t 
&erinden neden istifade eDMllll• 
li? Bunları niçin bir depo 
kullanmamalı? seksen bia a 
su olan Kadıköy bir tek ~ 
rile idare edilir mi? Fazla 
açmamak halkın zararuaa 
mii' 

Bütün bu suallerime~ 
hile demediler. 

- DaJauı var: Aeaba Km=rt 
mede dört yardllDCI depo b--~,.,. 
yor da Kadıköyünd"ıma'ıı.r 
yardrmcı de}A> olamıyo~esJ. 
tevzii böyle gecikürlline 7 
ba,ladrtı zaman kömilribı 
yüzde ) irml artmaz mı? 
Kadıköylü içini çekti: 
- Ak aakalh kıt 'halta 

gösterince artık bu tek sq 
riıain önünü bir cöz önO. 
rin. O aamana kadar k5~ 
Jamaaam ne yapacağım? 

- Ne yapacaksın. eaki 
bul çapkınlarnun detlili 
Kapıyı kırar odan yapıanılal, 

-Yurttaş: 
Oe(llllııe ,,. selecelıte lttltila uı..ı ft 

NQ'al lılerla temeli ııalwatıır. ...,. ... 
7asaaı da ancalı allfuaıl ıen•a•ı. ....... 
bilir, 

10 1LICT&IRIN PAZ4• .......... 
fuı aa7ımı bbe bu ~MDID ;rcıa- ... 
ıcrtcclıtir. 

BAIV&ltALBT 
latatlaıllı um- •tldtlltlll 
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• 
itiyatlar - Kötü olmamak şartile - her insana lazımdır. 

C. K. yi görmek • K. M 
alışmak demektir. 

ÇÜNKÜ: 
- -
ÇÜNKÜ: 

ve ÇUNKÜ: 

Şarkın inceliği ile garplı kafasını mezcetmiştir. 

Alacağınız malın görünüşündeki nefaseti kadar, kalitesi de 
yüksektir. 
Türkiye Beyoğlusunda en az zaman zarfında en yüksek yeri iş
gal etmiş yegane mağazadır. 

Beyoğlu - Galatasaray No. 261, Telefon: 49394 ..,. 

Ağn C. l\1üddeiumumiliğinden : 
1 - Eksiltmeye konan iş: Ağrı Vi!lyeti merkezinde yapılacak ceza e 

tıinasr keşif bedeli: 42793 lira 42 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelename projesi, 
C - Baymdırhk İşleri Genel ııartnamesi, 
D - Yapı işleri umumi, fenni şartnamesi, 

1 ORA 
RENKLERİ 

Büyük bir Parls terzihanesinin nı ve cazip renkler ••• 

mü~terek mesaisile bir Fransız Tokalon pudrası "havalanclınl
güzellik mütehassısının vücuda mı.ş" tır. Bu sayede cildde .ıenıt..n 

. ··~. . . gay:::imer'idir ve adeta tab i g bi 
getıraıgı yenı pudra halıtası: ... .. .. B d ıstı·m.,,ıı· ı 

15 rn 

KIZIL y c Mi E 
Umumi Merkezinden: 

iKi MiL YON MADEN SUYU 
ETiKETİ BASTIRILACAKTIR. 

' \'iunakasa kapalı zarf usuliyle 18/ 10/ 940 Cuma güıt~ 
saat 10.30 da Kızılay Satış Deposu Direktörlüğüııd 
icra edilecektir. Taliplerin nümunesini görmek üzetı 
'1Üracaatları ilan olunur , _______ lllll!m ________ ,. 

:=;;: 
Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinden : 
Fakülteye alınacak burs talebesi için talebe kayıt ve kabul muıı~ 

edilmiştir. İsteklilerin Fakfilt' 
müracaatları ilan olunur. "6727 - 9828,. .. __ _. _____________ ~: 

Elektrik Santrah Şefi Aranıyor 

Birinci sınıf bir Anadolu şehri için, Diezel 
etlik veya muavinlik vcıı>mı§ tecrübeli, işletme ve tamirat hususun 
·hil bir santral şefine ihtiyaç vardır. Taliplerin ehliyetlerini müsbit e 
tk suretleri, tercümeihal, referanslar ve kabul şartlarını bildirir ıı: 
ı ekrupla İstanbul. Galata P. K 1449 adresine derhal E - Tafsilatı ktşflye hu'iısai keşfi ve silsilei fiyat cetveli orojeler \5_ 

;.iyenler bu evsafı Ağrı C müddeiumumiliğinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 31.10 .. 940 Perşembe günü saat 14 de Ağrı C Müddeiumu

:niliği odasmda yapılacaktır. 

1 
gorunut u pu ranın . ., e 

"Rachel": Gayet beyaz l:ıir cı'd art:k ''makyajlanmış" rnanzara· ı -•••••~ 
için şdfaf ve saf bir güzellik te.

1 

ıara nihayet verilmiştir Fazıa o- ~ 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3210 lira 51 kuruşluk mu. 

;rakkat teminat vermesi ve bundan başka aşafrdalri vesikaları haiz olması 
;arttır. 

A - Bir daha 40 bin liralık bu gibi işleri yaptığına dair vesikalarmı bir 
stidaya bağlayarak ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Vilayete müracaat
a alacakları ehliyet vesikası, 

min eder. "Peche": Açık tenlı es- larak terkibinde"Krema 1t.1püğü' ~ 1 • · • 
mer ve sarışınların ek_ser!sine uy· l bulunduğundan bütün gün. sab Ll ! •

2 

[jı :y!] : rJ tt 11141•ıf?1 Ü: 
g-Jn olarak pembe bır parlaklık kalmasma medar olur. hemE'l ~ lı a ·- _ ..._ ___ .... .---· • ... _.. 

verır. l buıti.mden Pariste en fazla r<ığbet 

B - Yeni sene Ticaret Odası vesikası. 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazıh saatten bir saat 

evveline kadar C. Müddeiumumiliği dairesine getirilerek eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

"Brun Soleil": Esmerlere es. 1 bulan renklerdeki Tokalon ı..ıud
zip bir sevimlilik temin eder .. Ve rasını tecrübe ediniz. Tem~1 (•de
yalnız Tokalon pudrası seris nde ceg rıiz şık ve cazip •"?.Siri,;den 
bulabiıeceğiniz d:ğer bir çok ye- cidden hayrette kalacaksımz. 

.... eıtdıyt .mıcııap Miızesınde munhal bulunan 75 lira ücretli muhaşiP 
katıpliğe im~ihanla bir memur alınacaktır. Aşağıda yazılı şeraiti haiz t&I 
rin 16/ 10 1940 akşamına kadar vesikaları ve riyasete hitaben yazılmış 
istida ile Belediye Zat İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri liizunuı 
olur.ur. 

Posta ile gönderilecek mektuplarm nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

"9701,. 

•mmma•trmı .. ı:tttmftt.1ııımm 
1 - .Mevcut nümunesi mucibınce 100 adet boş varil paı:arhk!a satm a

lınacaktır. 
II - P:ızarlık 21 /X/940 Pazartesi günü saat 16,30 da Kabata~ta leva. 

t:m:ı ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IH - Numune sözü geçen şubede görülebilir. 
IV - İstekiilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edecek· 

~ri fiyat üzerinden %7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona mü
ıcaatlan. (9794) 

Harp Akademisi Komutanlığından : 
Harp Akademisi n•atbaasında mevcut bir tipoğraf ve iki adet litoiTaf 

makinesile pedal makineleri tarn:r ettirilecektir. Makineleri görmek için her 
gün taliplerin 16.1. Teşin. 940 Çarşı.:mba günü saat 9 da harp akademisi mat_ 
baa müdürlüğüne mür::cı,at etme!erı. (9775) 

Gayet hassas ve dakiktirler. 

Umum1 Acentalığı.: 

İı:tanbul Kutlu Han 1/4, 

Satış mağazaları: 

A.NADOLUPAZARl, Sirkeci. 

ZAFER Ticarethanesi, Eminöntı 

A. Baroççl, Sultanhamam. 

Y. Pancirls ve Savaidls, Karaköy 

Alberto ASSANTE, İstiklal caddes 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

1 - Harc.nın çok kıymetli damıı 
lıklarından olup reforme edilmele 
rlnden sanşlan kararlaştırılan mutı 
telıf ırklarda hayvanat pazarlık ı 

hara merkezinde satılacaktır. 
2 - Satış günü 21.10.940 tarihı• 

rastlıyan pazartesi saat on beştir. 
3 - Arzu edenler satılık hayvar ,.._ __ MÜJDE! •••••••.. lan her zŞman görebilirler. 

~ 4 - İsteklilerin satış günü Harıın 

1 Aksaray VARDAR Aile Saz Salonu 11 :ıunmaıan nA.n olunur. <
9708

> 

açılıruşnr. Her akşam: B:ı.yan HAMİYET DUYGULU, Bestekar 1 1 
1 

" ZEKİ DUYGULU ve arkadaştan ., 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: 

,. ,, 
' 

Mektebimiz bir "motörleri muayene makinesi,, alacaktır. Muhammen 
bedeli 775 ve ilk teminatı 59 liradrr. Eksiltme 26.10.1940 saat 10 dadır. Ma. 
ıamat için mektebe müracaat. "96156,. 

Bursa • Yenişehir Kazası Ebe Köy Muhtarlığından : ı" 
1 - Köyümüzün orta maline e'kilmiş araziden çıkacak olan tahmine ı • 

"50000., elli bin kilo çeltik 5.10.940 tarihinden 25.10.940 Cuma gününe kadar 
yirmi bir gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Çeltığin beher kilosu on kuru~tan olmak üzere % 7,5 dipozito akçes: 
375 liradır. 

3 - Sartnameyi görmek ve pey sürmek istiyenlerln ihale rünU otan 
25.10.940 Cuma günü saat 15 de köyümüzde muhtarlık dairesinde müteşe.kkil 

1 

komisyona bıtşvurmalarr ilan olunur. "9823., 

1940 Senesinin 
Son modelleri 

Tayyare 
Otomobi 1 

Kamyo• 
Motö• 

ve 

bllfımu 

fabrikı 

makin ad 
tsviçre 

mamulAtı 

E R O Rulma.nı.ann, ıı.uııanınt:z. 

Deposu. Galata Karaköy Palas 
han: karşısında 84 No IBRAHIM 
TAŞCIOGLU ve ORTAKLAR ! 
p K 1039 Telı:ıraf TASKOL 

' 1 . , 

ZA Yt !KAMET TEZKERESi - E'tlnb'et ı 
mUdürlüiil 4 ilncil ~ubcden a!mııı oldu.tum ! 

KENDiN 

L IS BANKASI 
KÜÇÜK 

BiRiKT~R 
1940 lKRAMIYELERı -
ı adet 
3 .. 
6 .. 

12 

40 
75 

• 
• 
• 
• 

2000 liralık 

1000 • 
600 • 
250 • 
100 • 

60 • 
26 • 

:: 2000.- ... 
= 3000.-

= sooo.-
= sooo.-

= 4000.-

= 3750-

= 6250.-
'Çok zarif ve zengin çeşitli, kachn 

erkek kol ve cep 
18·8·1939 tarihli ve 31-4865 numaralı ika· flESAPLAR 
met tezkeremi u:vi eylediilmden ychi•lni aı-1 Ke,ldelel': ı fubat. 1 m•v 
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L N mak Qzerr. mUracaat etmi• bulunuyorum. Zayi IKR.. AMİYE PLANJ ı~ı 1 1 a"ustoı 1 llclnelteırın tar " er " olan l~bu tezkerenin hükmü olmadığını iUn v 

1 
.,..,ntftr ederim. ._ _______________ .;..;.;.;.;,.;.;.. __ !il"" ________ .. 

Byoğlunda lltikllt cadulnde 471 numaralı 
apartımanın ı numaralı dairesinde mukim Saatleri gelmiştir. 

Satış deposu: z. Sutman. Sultanha· 
mam Camcıbaıı han 1 inci kat 

• 

Nafıa Vekaletinden: 

Rumen tebaasından Liıman Markıuon 

Kayıp - Davutpa1a orta okulundan 321 ıe· 
neşinde aldığım telıadetnımeyi kaybettim 
Yenhini alacıfrmdan cs~iılnia hilkmll ırok· 

tur. Fikri Gökman 

Erdek asliye hukuk hlkimlitinden: 

1. ı· } • ıı· "" Erdetin Marmara nahiyesinden Hüseyin 
Yapı ve mar ş crı anı Kaylı tarafınd.n aynı nahiyeden kansı Ahm~t 

't _ Eksiltmeye konulan iş; Ankara hamam önünde inşa edilmekte bula. km Rahinte Kaylı aleyhine açmıı olduğu ho-
nan dördüncü orta okulun ikmali inşaatıdır. pnma davasının Erdek asliye hukuk mah~e· 

muinde yapılmakta olan muhakemesinde: Ra· 
Keşif bedeli: 18609 lira 50 kuruştur. . . . hime K~Jıya davetiye teblii edilemediii ve 
2 - Eksiltme 24.10.940 Perşembe günü sa~t on beşde yapı ve ımar ışlerı ikamctıAhı meçhul bulundufu cihetle ıllnen teh 

eksiltme komisyonu odasında kapah zarf .. usulı>:le yapılac~trr d ııııat icrasını karar verildiiinden 6·11-940 çar· 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna muteferrı evrak ellı kuru§ be el mu- t•mba 1 unü saat ıo da Erdek asliye hııkuk 

kabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. . .. ,. 
1 

mahkemuinde hazır bulunmnı, aksi ulıılirde 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ~395 -hın u~ ~z doksaıı davaya cıyaben bakılacatı teblii Makmına 

ber lira 71 - yetmiş bir kuruşluk m~vakkat .. t~~ınat vermelerı lazımdır. ııatm olmak tırere ııtrı olunur. 
S - İstekliler tektir mektuplarını ıhale gunu olan 24.10.194~. Perşem_be 

ıtünü saat on dörde kadar komisyon reisliğine makbuz mukabılınde teshm 
etmeleri laznndrr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 4618-9512 

İstanbul Sıhlıi 1'1üessese1er Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdu için olbaptaki şartname ve nümunesi veçhıle 
7500 metre gömleklik bez açık eksiltmeye konulmuştur. 

~------·, 
42 1/2 

Kuruııa tam yaC lı Rumen 

BEYAZ PEYNİRİ 

GALATA 
1 PE RŞEMBE PAZAR' 
1. V QGURTtU HAN 3 İSV IÇRE NIN Lv· aANKALAR CAD 47 ·59 

PRE SIZ YON SAAT i 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Müdürlüğünden : 

fedrisata 4/i! / 940 Pazartesi günü başlanacaktır. Alakadar talebeye bil-
dirilir. "9867,, 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktoriügünden: 

Eksiltme 26.10.940 Cumartesi günü saat 12 de Cağaloğlunda Sıhhat \•e Darasız ve bir tenekeden aşağı 94011766 
l çti.ıi:ai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. olmamak üzere depomuzda bak. Em.·ilyet Sandığına borçlu ölü Hüseyin Köse varislerine ilan yoluyt'l 
Numune ve şartname her gün komisyonda görülebilir. kal ve esnafa bu fiyattan satıl· tebliğ: 

Muhammen fiyat: Metresi 45 kuruştur. İlk teminat 254 liradır. İstekliler maktadır. Tütün gümrüğü 40 'Bav 1-rn., .. ,,:- ~"kırkö• s .. kr•.,a~r· Frerı. t,.iı;"""; .. nlr~k yeni 55, 32, 34, 
J940 yılı Ti.:aret Odası vesikasile 2490 sayılr kanunda yazılı vesikalar ve bu SAVA LEFTERYADIS 53 No. h Kagir iki ~ c;amasırhk, bahçe, ahrr ve arabahğın tamamını binn.ci 
işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli &Ur. ..._ -.ill••••••••••:. , :lerecede iııotek göstererek 19 191938 tarihindf' 27252 hesap numara sile sa:ı
ve saatte kcmısyona gelmeleri (9738) .,. JI dığımızdan .. ıdığı (800) lira borcu 13 /S /940 tarihinf' kadar ödemeı;liğinden 

----------------------------~------- lb~~m~wnqma~rifiile~rabff~~(~l)lira(~)bru~~rm~tır 
---- - - ----.... D 1 t K"t I M"'t da ') S ayesİ Müdürlügun"'" den: Bu sebeı>le. ~202 numarah ltanun nucibince hakkında icra ta~ib b~ş~aı:nak 

. mlôkiş 'in Takvim; 
Ramazan: 13 Salı 

iftar 17 ,30 - imsak 1,3J 
"""" .... ""-""'- .... -. 

_ ......... ._,,,..... ... .-............ 

El\1LAK1$, alıcı ve satıcılarıı 
en buyük rehberıdir. 

Galat::saray Lisesı karşısı No. 
184, Telefo"l : 49010 

ev e 1 ap arı u e Vl erm üzere tanzım olunan ıhbarname borclunun mukavelenamede gosterdıiı ıka . 
<!insi Tahmin Bedeli Kat'i Teminatı metgah.n gonot:ıumjş s ' ( rc;ıı ''ü ~c:yiniı . J .... ~ııa... yazıtı adre:ıtc öldü

a.dilfıt ve ta."l·II'lt 2759.78 lira 413.97 
Perakende kitap satış• işi için İstanbul U'niversitesi methalindeki bba_ 

nın dahili tadilat ve taır·İratma ait pazarlık ek3iltmesi 16/l ci teşrin 1940 t:ı
ri!-jne tesadüf eden Çar'i;.mba günü saat 15 de Ankara caddesi İkdam Yur
dundaki Müdürlük binasında yapılacaktır. Hususi ve fenni şartnamesi llt> 

1 

ke~if evrakı müdürlükte gbrülcbilir. 
İsteklilerir. kat'i teminat akçelerile bi:likte il4n edilen saatte müdürlük 

komisyon odasına müracaatları. "9865., 

ğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkı1r kanunun 45 inci maddesi ve
fat halinde •ebligatm ilaq suretile vapılmasmı 5.mirdir. Borc;lu ölü Hüıeyh 
mirasçılar• ısbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde SandıimHZa mü
racaath murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule t;ayan bir iti
razlaı ı varsa bildirmeleri lazımdır. Mirasc;Jlar ipoteği kurtarmazlar veyahut 
ba'ilıyan takibı usul dairesinde durdurmazlarsa İpotekli gayri menkul mez
kur kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona 
göre hareket edilmek ve herbirine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (9846) 

1 - L~akal Lise mezunu olmak. 
2 - Askerliğini yapmış olup 35 yaşından yukan olmamak. 
3 - Fransızca ve İngilizce lisanlarını bilmek, Arapça okuyup 

iaktilo bilmek. 
İmtihan 17 /10 / 940 Perşembe günü saat 15 de Müze binasında 

<trr <9870) 

Adliye 
Vekaletinden: 

,.. 
Jrm:m ~mum müdü•ltiğünün göstt 

:ceği yerlerdekı orman tnhdit kom ı 
onlarındı. çnlışmak üzere dörı hu 

YIKICI 
ı ukkanında 

Lmııktadır .. 

ukçu aza alınacaktıı~ Vekıller He- ,.. .. Liıı*ılllrf••a'litliıı· 611'3• •••• 
ıeıınce ihtisas mevkii olarak kabul e- 1 
liicn \'e 3656 sayılı teadül kanunu- .. . . 
ı un 13 üncü maddesi hükmüne göre! ~ufl!& Eczayı Tıbbıye 
·lyini yapılacak olan bu vazifelerın lflas ıoaresmden: 
adrosu 150 ve 200 lira ücrettir. 1 Müfl s Eczayı Tıbbiye şirl<e 
Bu azalara aylık ücretlerinden baş- aıt ve şışeler içinde bulunBll 

t& ~116 ~a!ılı ktınu~un 12 i.nci mad- zayı tıbblyenın gümrükle oıııf 
le<ı mucıbınce vazıfeye gıdeceklerl litkası ve müşterı zuhur c 
ıerlere ktıdar ltiloı:.ıetre t>aşı?a otuz mcs nden satılamadıği gibi 
'mruşt! geçmemek uzere vesaıtı nak- _ ırt 
iye ücreti ve ayrıca va:z.ife başında lundugu yerden kaldırmak 
eç:rdikie;i beheı eün için 150 ku- ı nı o1mcıdığından mesel.~yi t 
iŞ yevmıye verilecektir. ve bu karar vermek uzere 
'\1.cmurin kanununun 5 inci ~:ıd- cakl:lar toplanmaya davet 

ıesinde yazılı vnsıf ve şartıa;.ı haız ol- dikler• halde kanuni nisab 
na~:la berabeı hukuk fakultesın(ien olınadıg· ından b r le ) 
j b 1 · tekli! · · m..ı.ame e mezur. u unan ıs erın zat ış- l t G k b h u5~ 
1erl U Müdi.irliığürie mür:ocaat et- amamış ır_ ere u us . 
ııelerl ·ilan olunur, (6730 - 9830) ge F kse flası:ııa kcıpanması ~ç, 

zım gelen muameleyi tetJtı~ 

Ankara Dil, Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığından : 

lakUltede aşağıdaki asistanlıklar 

, tinh a ldir: 
Klasik filoloji "L~tince ve Yunan-

·a,, asistanlığı. 
tngifü Dil ve Edebiyatı asistanlığı. 
&ıınan Dil ve Edebiyatı asistanlığı 
Türk Dil ve Edebiyatı asistanlığı 
'\.rkt!oloji Asistanlığı, 
Mektebimizdeki fakültelerden lisan> 

bir karaı vermek üzere alııC 
ların 22.10-940 sah günü . .ı 
15,30 da Adlive İflas dair< 
gelmeleri gel~ed =kıeri ta1'c 
mesul yetin kendilerine ait 
cağ: ilan olunur. (29783) _.)ı 

fRKF,(' 1 ~ 
•allumsoğüt UemırkaP' 

,-.«alil Seze 
Karyola fabrikastndai'1 

Ser~vi ıivaret ediniı-

i'?r~cesinde mezun olnlar veya Ec
"lCi'~ memleketlerde bu derecede dlp
lomay haiz olanlar arasıııda tal,ip 
olanlar imtihanla bu vazifelere alına- ı 
"aklardır 1 

İmtihanlar Birinciteşrinin 25 inde ~-••••••••••111".AI 
vapılacaktır. 

Memurin kanunundaki evsafı haiz 
llUJ.ı bu vazifeye talip olanlar ve im
tihan şartlarını öğrenmek isteyen
ler Ankaradaki Dil - Tarih ve coğraf
ya fakiiltesi dekanlığına müracaat ey
lemeleri. (6720) (9829) 

Yenişehir Kazası Söylemiş 
Köyü Muhtarlığından 

::<:öyümiız orta malı arazisinden is· 
tihsal P.dilen tahminen "50000,. kilo 
çeltık 3.10.940 gününden 23.10.941 
Çarşamba gününe kadar 21 gün müd 
detie açık arttırmaya çıkarılmıştıı 
Çeltiğin beheı kilosu "11" on bir ku 
rustan olmak üzere % 7 ,5 muvakk< 
tenıinat akçesi "412" lira "50" kuruş
tur. 

Şıırtnameyi görmek ve pey sürmek 
iste~enlerın ihale günü saat 16 ya ka
dar Söylemiş köyti ihtiyar meclisine 
müracaat etmeleri ilan olunur. (9822) 

~alnp ve fıle1nya1 D4üdünl. "mııı U-'MAt> 
Gazetecilik ... Nc,rı,..1 T .L.S.. TAN lllatbaaa. 

Emniyeı Sandıfr mUdürlüi\lnden: 
Mıcidlyeköy Taıocatı sokak 8 11 

Arif Kaplan 21·10·938 tarihinde e•ll 
ıııraktıi para için verilen 40135 1 

bonoyu kaybettiğini ıöylemlıtir. ycııl 1 
leceiinden eskisinin hükmü olmadıl' 
lunur. 

Dr. lhaan Sami ~ı 

CSTAFİLOKOK AŞl~ 
İstafilokoklardan mi.ite: 

~rııenlik kan c;ıbanı, 1' 
ltı çıbanı, arpacık) ve bil 
·ilt hastalıklarına karıiı pel' 
; r ı; biı asıdır. 

~ Dlvanyolu 

İNGİLİZCE VE FRANSI!C-
4 

LİSANLARINA V Al(µ ~ 

Bir Naba Mühend~ 
İş aramaktadır. Yüksek tecrüb .cı 
dı.r. Memleketimizin her b~ 
taratına gidebilir. 1 

Ktiçtikbebek No. 30 :R. ' 


