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MALK 

Et~mesullal<i Merasim 
l-Iava Kurumu Kamplarında 
Staj Gören Gençler, Hava 
Oı~dumuza ı: ti hak Ettiler 

BaşvckD, Türkkuşunun yetiştirdiği genç havacı1arımızı tebrik ediyor 

"---------..,, Ankara, 15 (A.A.) - Türk Ha-s'-e kov·ıç 1 ·ın va kurumu kamplarında yetise-w rek hava yedek subayı olan ve 
kurumun Etimesut Tayyare mek 

b~y--natından tebinde staj ve antrenmanlarını 
ç '-il yapan gençler bugün kurumdan 

ayrılmışlardır. Bu vesile ıle genç 
~ k M A havacılar Etimesut Tayyare mek 
~· an ana tebinde gazetecilerin hazır bu-
'-- lunduklan bir hava gösterisi yap-
~ııı. mışlar ve öğle yemeğlnı davetli-
>aıı 13gıavy11 çaresiz. kaldılı v~ lcrle blrlikte -yemişlerdir. 
~"<:ak bir ıeyf olmadığı için, Hava kurumu başkanı Şükrü 
'trıı..,~ devleUerile anlaşmıya ve 
"e Avrupa nizamında kendisin. Koçak gençlerin kurumdan ay
l'·~ilecek vazifeyi ifaya hazırdır . nlışlan münasebetile söylediği 
~ aı hudutlarına dokunulma- nutukta demiştir ki: 

ayrılarak kahraman hava ordumu:r:un 
tc:lnde yer almak Uzere asl:er! okula 
gldlyorsuııuz. Burada gösterdiğiniz 
ciridi çalı~malara orada da devam e
dect!k olurs:ınız, a:ı: zıımnndıı kahra
man ha\·acılarımızın yanında onlara 
lAyık arkadaşlar olarak şcrefll mev
kilerinizi alacaksınız. 

"Arkad:ışlarım intisap ett!ğlnl2 bu 
değerli mesleğin kıymet ve ehemmi
yeti, bugUnkO dünya htıdiseleri lçe
rJslııde kendinJ b!ı- daha gösterdi. 
CUmhuriyct Jd:.ıremb bu bııldkati 
CümhurlyeUn tecssfu tarihlerinde 
görmüş ve anlamıştır. Bir tnraltan 
bugünkU yenilmez knhraman ordusu
nu yaratırken bir yandan da milli 
havacılığımı:ıı tesis etmek için aziz 
milletimi:ı:in sıhhaı ve cömertliğine 
dnynnarak Hava Kurumunu vücud~ 

<Sonu Sn: 2. Sii: 1 

atı, 1 §arttır. Müııterek bir çevir- "Subaylar; Türk Hava Kunımunun 
) bareketı knrııısında Yugoslav- k::ımplıırıru devamlı meı;af ile ikmale 
~ kt!ndinl müdafaada belki güç- muvaffak oldunuz. BugUn aramızdan 
ı,ıızıtekcbillr. Fakat, kan dökmek- ,-------------------------
lll'üı ı>:ırçalanrnıya razı olmıyacatı 
~kaktır. 

81. ZelU!riga SERTEL 

~ Ugoslavya Başvekili Svet
ı ~ koviç'in Üsküpte irat et. 

luJt, Romanya hadiseleri 
<i lllda Yugoslav hükumeti-

Akdenizde Üç 
ltalyan Harp 

Gemisi Batırddı 
oı~ll~duğu endişenin bir ifade.. 
tıe~a.ıı. alınabilir. 

ı:11 ~irat şimdiye kadar iktısa- lngiliz Amirallığı, Son 
tt~?llşulanru memnun etmek 
~ vaziyetini kurtarmaya 

~~ t hiç bir zaman meydan 
~ lya cesaret edememiş, Alo 
h' Ve İtalyayı rencide ede-t türlü hareketten içtinap Londra, 15 (A.A.) -Amırallık 

... " ır. ,..., <u dairesinin tebliği: Akdeniz baş.. 

Deniz Harekatına Dair 

Bir Tebliğ Neşretti 

Ilı~ ıfo<>slavyanı:n siyaseti de, u kumandanının bildirdığine göre, 
ltlebıÜ1ranyanın siyasetıne ben.. kumandası altındaki İngiliz ge-

d.o. • Coğrafi vaziyeti bakı- mileri, şarki ve merkezi Akdeniz_ 
ld.~ ll .8~yet nazik bir mevkide de geniş bir cevelan ya}'mışbr
' ıçın, Yugoslavya biç bir dır. Esas kuvvetlerimizle düşma
ll\>ô.ffaktif bir politika takibine run esas kuvvetleri arasında hiç 

Ya ak olamamıştır. Kah Al. bir temas tesis edilmemiş ve düş-
11.tı ~a, kfilı İtalyaya, kah Bal· marun esas kuvvetlerinin denize 
t b.udlantına dayanarak mev. açıldığı hakkında da hiç bir ma-

1.t'' l'lih Utlannı korumaya çalıŞ- lfunat alınamamıştır. 
Ya dllYet Balkan Antantından d a; ıın göremeyeceğine ve Fakat bu harekat esnasın a, 

ıcitla ~tfıa ile ltalyanın Balkanlar. Ajax kruvazörü, 12 Teşrinıev
.ı d.tJtI:ı~ bir siyaset takibine baş- velde saat 2,30 da Siçilyanın tak-

• !!\ ~- 1na kani olunca. bir müd. riben 80 mil cenubu şarkisinde 
soskova ile dostluğunu art- 679 tonilato hacminde _Airone t~

.-_~ ~ · sureti}e vaziyetini kurtar- pinde üç İtalyan torpıto muhrı.. 
ili' • ~ lst<.>rniştir. ·bi il(" te.mas tesis etmiştir. Aj~, 
1· cı~t §İmdi Romanyanın işga· derhal muharebeye gir.şmiş ve 1-

l;ı,t'ııt? sonra Yugoslavyayı her (Sonu, ~a. 2, Su: 3) 

~1-r-a:~an düşmanlarla çevrilTmş 

'
t'lga~ad Uluyoruz. İtalyanın DaL 

r 
t tılnıo. a, Arnavutluk ve Bulg. 

, ~~tlı.rı li'M.akedonyada, Macarıs. 
,/tı. §illl 1rvatistanda, Almanya. 

ıl ~ c Efo~ -~li Yugoslav vilayetlerin-
~r k l.ltı.dısiu _vardır. Ve Yugoslavya 

. ı ~ l:)0tttşuını Paylaşmak isteyen bu 
r n~ farının tam ortasındadır. 

.J ıl.el'li.ıı enası bütün bu komşular 
rı ~ır- ait,"e Romanın emrine tabi.. 

1ı 11 ~ive a~naıeyb Yugoslavya ha
rl b fitltr ! Ciddi bir tehl ke karşısın
.:~ b~llnaıte Yugoslav Başvekilinın 
&. t a~1 · bu tehlikeyi duymuş 

\> s..,etk et adamının sözleridir 
t!~ 'nev ovıç, vaziyeti kurtarmak 
1\ llıe1t ic~ı hudutlarını muhafaza 
1/ttıl>a~ n rnihver •devletlerinin 
~ tıl;.:arrı n kurmak ıstedikle · ye! 

ql'cl.ı içinde mevki 111111_..u, 
'"b r. . ., 
~U~f' '< ,.. , . 

un ~ni bip _nizamııl '· 
<Sonu, Sa: 2; Sü••t}' • • . ,. ~· 

Cherbourg Bir 
Harabe Yığını 
Haline Geldi 

lngilizler, Dün Havre 

limanını da Şiddetle 

Bombardıman Ettiler 
Londra, 15 (A.A.) - lngiliz 

Hava Nezareti bugün saat 12.30 
da aşağıdaki tebliği vermıştir: 
"Dür~ gece tayyarelerımiz Berli
ni ve Almanya ile düşmanın ışga
li altında bulunan araz.deki baş
ka hedefleri yeniden vurmuştur. 
Berlindf' bir çok mühim askeri 
hedefler muvaffakiyetle bombar. 
dıman edilmiştir . Stettin, Doh
len, Rotha. Magdeburg ve MeıS
burg"dakı petrol depolarına da 
taarruzlar yapılmıştır. Stettin'e 
yapılan taarruz bilhassa tesirli 
olmuştur Kuvvetli bir bombar
dımar. filomuz Havre'e hücum 
etmiştır Orada çıkan yangınlara 
ve vuku bulan infilaklara bakılır. 
sa fevkalade tahribat ,yapılm.ştır. 

Havanın fenalığı dolnyısile ilk be
dellerini tayin edemlyen b3~ka tay

(Sonu. Sa: 2 Sıi: 5 ı 

Bükreşte Nazi 
Aleyhtarı 

Beyannameler 

Sovyetlerin Hududu 

Geçtikleri Haberi 

Teeyyüt Etmedi 

Tevkifler Arttı 

Müstakil Unsurların 

Faaliyetine Karşı Yeni 

Tedbirler Almıyor 

' " ' 

Tass Aiansının 
Roma;,yaya 

Dair Bir Tekzibi 

Berfin, işgal Niyetini 

~oskovaya Önceden 

Bildirmemiştir 

Gazetelere Göre 

S. Rusya, Bitaraflığını 

Mu haf azaya Devam 

Etmek Kararındadır 
Londra, 15 (A.A.) - Roman- Moskova. 15 (A.A.) - Tassa. 

yadakı Alınan heyetinin ~ ıtt kçe jans. aşağıdaki tebliği neşretmek-
kabardığı anlaşılıyor. Bu heyet, tedır: Uanımarknlı Pol tiken ga 
bid~yette: Bükreş cıvarı:ıdaki zetesi Bcrl.ndeki muhabirinın 
başlıca şımendifer mcrkezlcrile bır h;berıru yaymaktadır. Bu 
petrol sahalarının en zıyade te- habere göre güya Sovyet hi.ikfı-
cavüze maruz kalabilecek kıtala. metı Alman kıtalarının Roman. 
n etrafında zaruri ihtiyat tcd- yaya gonderildığindcn, Roman· 
birlerı alacak bir mUirezeden va,·a götürülen bu kıtaatın asker 
ibarettı Fakat Sovyet 'lla!tama- sayısmdan ve maksatlarındnn za.. 
tı, daha şımdıden Romanya hu- manında haberdar edilmiştir. 
dudunun öte tarafında tahşit e- Polı tiken gazetesı rnuh:ıbiri-
dilmiş 2(• Alman fırkasının m~v. nin \'erdığı bu haberin hakikate 
cudiyetinden haberdardırlar F'a- uygun olmadığını 'l'ass ajansı be. 
kat bunun kıtaatın manevrasın- yana mezundur. 
dan başka bir şey olmadığını TASS'lı:' UIGER TEKZİBİ 
söylemektedirler. Moskova, 15 (A.A.) - 1'ass a· 

Dığer taraftan Sovyet cüzi.ı. jansı aşağıdaki tebliği neşretmiş.. 
tamlarırun cenuba doğru ilerle- tir. 
miş. Tuna deltasında kain Chılea- Reuter ajansı. Almanyanır 
yı geçmiş ve Sulina'ya varmış Romanyadan c;ehdmize eell"n kafil<". Golata nhttmında.. sLrR~ doğıu yayılmasz meselesı. 
oldukları bildirilmektedir. Bu _ _ __ ~e mütedaır olarak halen İngil. 
cüztitamlann Tuna havzasının ,__,.------------------------ ı tere, Türkıye, Sovyetler Birliği, 
cenup müntehasına kadar inmesi :--, • • •• H A d • 1 Yugoslavya ve Yunanistan ara• 
muhtemel görülmektedir Kalas ÖU<J'UDUD a l se er sında müzakereler cereyan et. 
yakınında Alınan cüzütamlarile O mekte olduğu bak.kında Daily 
Sovyet cüziitamlan arasında çı. Telegraptı gazetesinin bir habe-
kan hadıseler dolayısile Ruslar, K d rını neşretmıştir. 
nehir filosunu 4 monitör ile tak- ı a r ş) s) n a T. ass .aJ.ansı Daily Telegraph 
viyt: etmişlerdir Rusların bu gazetesının uydurması olan bu 
mıntake.da 12 müsell3.h gemileri r .. k . . v . . haberin hakikate uygun olmadı.. 

~=~~in K:!~~:~e ~e ~~ı:şa~~ u r 1ven1 n a zı ve t i : ğtiıl ~~;,la ~tt~~~~·LIK 
bataryaları yerleştirmiştir. Moskova, 15 (A.A.) - Reuter: 

HABERJ,RR TEKZİP Mo!!kova matbuatı, Molotof'un birçok 
EDiLiYOR "Ulus,, diyor ki: Sükunetle saflanmızda kalalım. Ri- defalar tekrar etmlıı olduğu gibi, bl-

Londra, ıs (A.A.) - Reuter Ajan_ tııraflığuı Sovyet Birliği slynsetinJn 
sının diplomatik muharriri yazıyor: vayetlerden, şayialardan ve telkinlerden uzak, gözleri- c:innıı ~ll 2 ""ıu · 21 

Londranm ntlhtyetli mahfillerinde mizi Ankaraya çevirelim. Eğer bir gün vazifemizi yap-
söylendifine ıöre, ıon 24 saat içinde Romanyadan Çıkan Londra ile Bükreş arasında muhabere mıya çağırıhrsak bilelim ki. bu milletin hayat, şeref, 
üaha iyi temin edilebilmektedir. relah ve namusu için tek çare her türlü fedakarlıkları 

Diindenberi vaziyet değismemistlr 

İngiliz Elçisi münasip cörecefi her göze alarak canla, malla. maddi ve manevi bütiin kud- Bir Kısrm 
Şehrimize 

lngilizler 
türlii karan almakta serbest bırakıl- retimizle bu davet sesine dogru~ koşmaktır. 
mıştır Geldiler 

Petrol kuyıılan yancmlarına Sov
yet lcıtaatınm harekette bulunduğuna 
ve Türkiye Büyük Elc;iııinin Amerika 
Birleşik Devletleri ve Sovyet Büyük 
Elc;ilerile göriiştüfüne dair bazı haber 
ter celmelrtedir Londrada bu haber -
teri teyit edecek mahlmat yoktur 

Bununla beraber ısurası kaydedili
yor ki bu gibi haberler ihtirazla kar
şrlanmalıdtr Çünkü Bifkreş'in bir kaç 
haber kaynafı ıfo(nıdan doğruya ve_ 
ya dolayr.ıiyle Almanyanın kontrolü 
altmdadrr. Almanların idetl müttt'filr· 
terin hoşuna gidecek ve fakat bunla
rın diğer memll"ketlerle olan müna_ 

(Sonu, Sa: 2: Sil. ; J 

Amerikadaki 
Sovyet Elçisinin 

Temasları 

lngiliz Sefiri, Ansızın 

Londraya Gitti 
Nevyork, 15 tA.A.J - Assocıa.. 

ted Press'in Washington rnuhabı
rınin bildirdiğıne göre Sovyetler 
Birliğı büyük elçisi Umans!u ıle 
Amerika Birleşik devletleri Harı
cıye müsteşarı Summer Weles, 
son zamanlarda hemen her gün 
göriışmelerde bulurunuşlardır. 

Muhcı.bir, bu haberi verdikten 
• sonra diyor ki: 
' "Salahiyettar mahfillerde te
barüz ettirildiğine göre, iki mil. 
let arasındaki gerginlikten do
ğan bazı sınirletici meselelerin 
halli içirJ bir formülü ihtiva eden 
bazı esas prensipler üzerinde bir 
anlaşma vukua gelmiştir tyı ha
ber alan resmi mahfilJer. görüş
melerin ekonomik ve ticari me-

l 
selelere ınhisar etmiş '>lduğunu 
tebarfö ettirmektedir.,, 

INGILIZ SEFiRi YOLDA 

Nevyork. ili (A.A.) - Reuter: 
İngilterenln Vaşington Büyük Elçisi 
Lord Lothlam, bugün Yankee Clipp!!r 
tayyaresi ile A vrupaya hareket et
miştir. Bu hAdise, bir sürpriz te•ki1 

(Sonu, Sa: 2; Sil: 2> 

Ankara 15 ıTAN Muhabırı Bildiriyor) - Yarınki (bugünkü! Alman askeri kuvvetlerinin 
Romanyaya girmesi üzerine bu 
memleketı terkeden İngilizlerle 
multecı Polonyalılar ve dığer ya
bancılardan mıirekkep kalabalık 
bır kafile dün şehrımize r,elmiş
tir Bur.dan bir müddet evvel 
staJ içın Köstenceye gitmiş olan 
Yüksek Dcnız Ticaret meklebi 
talebesınden Nevzat Erkan ve 
Muhsın Ayas ta şehrımizc dön
mi.ıslerdir 

"Ulusr gazetesinde Falih Rıfkı Atay uTek Disiplin: Milli Mü. 
dafaa ı ıı başlıttı altında ve bugünkü hadiseler karşısında Türk ive. 
nin durumu hakkında bir makale yazmıstır Aynen bildiriyorum 

•Harp dışında kalmak harbin sıravet ve ihtilatlarmda hk bir 
menfaat aramamak. fakat. manen ve maddeten, ve mütemadiyen 
hürriyet ve toprak müdafaasına hazır olmak· 1939 - 1940 harb 
Türki·ıevi bu disiplin icinrlc> hıılmustur. 

Geçen seneden beri uzakta ve ı~ 
etrafımızda .nkisaf eden hadıse- İcra Vekilleri Heyeti 
ler bu disiplinin ancak daha faz-
la kuvvet ve kemal bulmasına, Diln Sabah Toplandı 

Oü:1 gelen yolcular arasmda, 
mühim bir kısmı kordiplomatiğe 
mensup olmak üzere gazeteci 'a 
tüccarlardan mürekkep 70 kişi. 

bazı şüphe. vehim ve tert•ddütler Ankara . ıs (A.A.) - İcra Vekiller! 
varsa onların da zail olmasına Hevrti. bugün saat 10 da Ba$vekal'"t 
hizmet etti te Ba~vekil DoktAr Refik Saydam'ı 
Şimd ye kadar Türk sıyasetı- Riyasrtinde toplanmrş Vt' nı7namı!ıi t 

ne, munhasıran milli ve ;:arıh; I{ meself'lcri müzakere etmiştir. re: ....... " ~~ .., en. ,. 

vazift- hissi hakim olmuştur. üa- --------------------------
vamız gücümüz ycttığı ıcadar 
sulhu. ve ccbır olunur :sek. mem
leket n bütün ımkanlarile nurrı
yetı mudafaa etmekten ıbarettir. 
İfü; bı r milletın daha durıist oır 
siyaset ve hiç bir sıyasetten da
ha samımi bir vuzuh ıstenem"z 

Biz ile kazanc ihtimalı :.rasın
dan birisinı seçmedik Cumhurı. 
yet Türk yesinin ananevi ;olu:lu 
takip etmeye sadık kaldık. Bu 

(Sonu. Sa: 2. Sü: 6 ' 

v ... : ..... "'"' __ ... , • 

YENl TEFRIKAMIZ 

GESTAPO 
GESTAPO: Almanyanın 

küçük memleketleri ıçinden 
elde etmek için kullandığı 
teşkilatın ismidir. 

GESTAPO: Ordudan ev. 
vel memleketleri fetheden 
kuvvettir 

GESTAPO: Dünyanın her 
tarafında teşkilatı ve faalı
yetı olan bir tedhiş organı
zasyonud ur. 

GESTAPO teşkilatının na 
sıJ çalıştığını izah eden bir 
yazı silsilesini bir iki güne 
kaciar TAN neşre başlaya. 
caktır. ............ , 

( __ G_(J_· N_L_E_R_G_E_C_E_R_K_E_N_) 

insan ve Ateş 
YAZAN~ REFiK HALiD 

Rotanda ve Belt:ikada t'.'lınma vasıtasından mahrum kalan 
tıalk lokomotiflerden di)kii1en kız~n kömürler üzerine at:larnk 
bu ates süpriintiilerini kaprsı'.\'Ormus. Kı!'i başlangıcının ıslak 
ovalara hüT.iinle dndiği pu lu akşamlanndn, kendisine bir avuç 
hararet sadakası atıp ~eçect>k olan trene göz dikmi$ efil bir ce. 
maat ... hte hir zamanlar gıpta ile baktı~mız refnhh Garpten 
tlivler ürpertid bir tablo! Düm·a vfü:ünde ate i kullanan tek 
m~hluk inc;andır: ate~ medeniyetin ,.·lfahcsidir; Beser onu bul. 
duktan sonra ve onunla tekamiil etti. Simdi istili\ orduları mede
ni in!'ianın elinden hu en ec:asJı ve liiznmlu un!'itıru alıyor, zira 
ate$ maneviyatı kuv'\·etlendiren. fikri i~letip haratiyeti coşturan, 
yani kafa tutmak imkanını veren lıir kudret kaynağıdır; mazlfı. 
mun elinde ohı~u zalim icin muzirdir . 

Oi~er taraftan tabiat, ateşe renklerin en u:ı·snınnnu •ermi~
tirı kırmm kadar göz ve göniil ısıtıcı hımgi renk vardır? Daimi 
hir donnnmn l.!<"l"esi keyfini oıitrt-n demirci ocağını, örs ile çekiç 
arasında dövUldtikçf' kıVllcım fıskiyelerine dönen maden parça
~'"' t!'isız ıfai' hasında odun alevini. hatta vanar icıpirto:ı·a tutul. 
rhıiı1 7.aman kt7.aran hir enjeksiyon iğnesini bile, İ<:İmize. şenlik 
rfolarak nasıl lt>zzt"tl,.. seyrederiz! Ateş mahrumiyeti mahrumL 
vf'tlt"rin en vAkıcıcııdrr. 

Btiyük 4andıklanmız bize ancak önlerinde diz çöktti~imllz 
vakit '-frdik vö,.iinfir1ef'. Avah kalkmavı hilmPliıfir. Filçret: 

Kıran d.a olsa kınl, düş, fakat eğilme ıakın! 
Diyor. Görüyoruz ki ruhlannda bu iuetinefis a4eşini hula. 

mıyarılar evvela istilacılann ınnlhh formalan, !'innra da "fne is. 
tili lokomotiflerinin ateş kırmtılan öniinde dilmive thet'bur olu. 
vorlar. İmuınhlın ~erefi. ha~ı.i~Pti olan at•~en .;.ahnm lcnlma • 
mak için ateş hattından kaçmamak Jil:mruftr. 



2 ._ .. ___ ..................................... _ ... _. ... -.... ····-· ............. .._.......: 

HIK~V~ 1 
OLU NE L ! ~= 

Yazan: Rüveyde Süıaııoğlu ........................ _. -··········· 
B ay Cemil Kurter, semtine d~n- nı:n, şükür. Elverir ki, sıhhatim ye

mekte olıın ııoförü, ttılu;imet- rinde olsun, 
75 kuru:; yaıac, ğı yere, 40 ku- - Her halde, başınız sıkılac:nk o-
götiınnlye razı ettikten sonra, lursc., bnna gelin; size !nydnlı olmak

r b:ıyıı biner binmez, "hani yo!t mu, la bahtiyarlık duyocağım. 
Hemde sersemler hiç te. eksik de- - Tesekkilr ederim, Bay, 

, dl;ve di\şilr.dil. - Adresinizi l(ltfeder mlainlz? 
\ y::ıklnnnm dibinde hayli büyücek Bay Cemil Kurter zengin bankere 

paket vardı Bunu kendinden ön- adresini vcrdı. Sonra da l:ns:ıdan beş 
mı binmiş kimse, hangı sersem yüz lirayı alarak çıktı, gitti, 
o oırnkmış olacaktı. .... ... 

' keti aldı; evirdi, çevirdi; nihnyct D irkaç ay sonra, bQy(}k ban
bir kiS eslnden çekerek, içini g kerln snhlbl olduğu obUgas

All h Allah' Kocaman btr de- yanlardan birine otuı. bin Ura ikra-
tc't bnzıne Uıhvili! En fıstıeki be- mıyl' dU~üstü Tallhe bakın: O ta
rın.ııncclen bunların lbrnhim Sa- Jihlı oblıgasyon, birkaç ay önce tak
ncı'ya aıt oldukJnn ıınl~ılıyordu. nd:? unutup ta Bay Cemil Kurter'ln 

-.. ndi kend.ne: buıduğu p:ıkcttckllcrdcn bıriydi. Ban 
Allah blllr, diye söylendi; şu ker, hakkı tanır ve cömert bir a-

kctte bes, on bin lira vardır. A· damdı. Cemil Kurter'c hemen bir 
r.ca~z. arpa eker gıbi servet eki- mektup yazdı; kendisinden hltfedip, 

r Sapancı .. Saprmcı.. Amma ben bürosundan geçmesini rien etti 
t zatı tanıyorum galiba! Sonra ha- Beriki, hemen ertesi g(]nO g~llncc: 
r ııdı: Evet, tanıyordu. fııt.ınbulun - Bay Kurtcr, dedi, size bir mQj-
-ı meşhur bnnkcrtydı. Bürosunun dem var: O sizin bulup bana getlrdl
u\undul:u hanı da biliyordu. ğlnlz paketleki obllgasyonlardnn bl
.;;otöre, kendisini o . hana ~ö~ür- ı rlne otu: bin lira ikramiye dOştil, 
c;:;lnl emretti, PakeUn sahıbınln - Tebrik ederim, tebrik ederim, 
rşısına çıkınca: . . Bayım. Ben dememiş miydim: Sizin 
- B:ıy, dedi, slzc, kaybettlğinız müstesna bir tallhlnl.7. var. 

ok kıymeill bir paket getirdim. - Benim bu talihimden ılzın de 
Ve paketi yazı masasının üstüne hissenizi almanız lflzım geldiğini dU-

oydu. şündllm Siz olmasaydınız, belki ben 
Meşhur banker, 50 bin beş yQz 11- , bu obliguyonu bir daha ele gcçi
lık hnzine trıhvJUnl bir yerlerde rcmlyccckUm. şu halde otuz bin 11-
ırnktığının henüz farkına varmnmış rayı sayenizde kazanmış oluyorum. 
ulunuyordu. Paketi görOr görme-~ Siz çoluk, çocuk sahlblslniı. Omuz
aykırdı: larınızda aı'!ır bir mesulJyet yiikQ 
- Tahvillerimi demek bir yerde vo:ırdır. Bu yükünOıU hafifietmek i

- Takside unutmuşsunuz, Bay. Si
e ait olduğunu anlayınca, hemen 
.oşuı getirdim. 

- Adınız ne sizin! 
- Cemil Kurter. 
- Bay Kurter, siz namuslu blr a-

damsınız. 

- Doğrudur, Bayım, ben namuslu 
1: adamım; amma zaten olmasnmdı 

lda tahvillerinizi stze getirmekten 
ilaeka blr şey yap.-ımazdım; satamaz
kiım ki, Malum ya, beyanname me

!csJ ... 
- Arık s5z.1010ğtlnüz lnsruıda sem
ti uyandJrıyor. 
- Bu da bir bakımdan doğru, İl
fatınıza t~ckkilr ederim. Amma a
l mühim olan nokUı şudur: Siz bu 
aketi, o sizden sonra benim bindi-
· m tt>.!':sil1e degıl at!, bir dtıhı1 Qla 
lamıyacağınız başka bir yerde u
tmuş olabilirdiniz. Değil mi Ba-
? . 

- Öyle.. Zaten cnun için size de
lıin bir surette minnettanm. Müsaa
de edin de me bu minnetimi izhar 

~-:_:s::;;,;~;,.; 
Um, Be:; yüz llrıı, sizin glbl blr 

t için. bele böyle binlerle 1inı).ı 
tekt'ar elde ettikten sonra, pek öylo 
bOyülı: blr para değildir; amma be
nim lçln mQhlm bir pnradır. Kem
nun~eUı. kabul ediyorum, 

- Açık yürekliliğiniz hcışuma ıi
dl1or •• Hayatınızdan memnun musu
,rıuz? 

- Çoluk çocuk ııahiblyim, Eh. eıs:v
ı... blSyle yaşıyacak kadar kıwıruyo-

Svetkoviç 'in 

Beyanatından 

Çıkan Mana 
(Başı 1 incide) 

melleri kunılullk:cn, Yugoslavya, 
bu yeni nizamda hayati kuvveti
nin kendisine bahşettiği yeri el
de etmeye hazırdır,, diyor. Zaten 
:Yugoslavya iktısaden mihver 
devletlerine tamamen bağlıdır. 
Yeni nizamda kendisine verile

vnz.üeyi ifadan kaçması ~ 
kansızdır. 
Şu kadar var ki hudutlarına 

ecavüz edilmesine, toprakJannın 
parçalanmasına tahammülü yok
tur. Başvekil aynı nutkunda "Bu 
opraklan kanımızla kazandık, 
ene icabında kanımızla müdafa

aya azmetmiş bulunuyoruz.,, di
yor. 

* * B u nutuktan çıkan mana şu. 
dur: Yugoslavya, çaresiz 

ıraldığı ve yapacak bir şeyi olma.. 
:iığı için, mihver devletlerile an
laşmaya, işbirliği yapmaya ve ye
oi Avrupa nizamında kendisine 
verilecek vazifeyi ifaya hazırdır. 
li'akat hudut1anna dokunulma. 
nası şarttır. 

çin, size ömrünüz mQddetlnce yılda 
beş yüz Jlralık bir gelir temin etml
ye karar verdim. Ne dersiniz? 

Bııy Cemil Kurter ısusuyordu, Ban
ker ıs,·aı· etU: 

- Dediğimi anladınız mı? 
Kurter, soğuk soğuk: 
- Tabii anladım Bayım, diye ce-

vap verdi. T~ekkilr edcrlm. "" 
- Amma pek memnun olmamış 

gibisiniz. Yoksa az mı görüyorsunuz? 
- Yok, hayır, Bayım. Ancak .. 
- Ancak ..... 
- Blr defada bin lira verseniz, 

dahn memnun olurum, 
- Amma ılz iyi dOsOnmüyorsu

nuz B!r düşQnOn: Size yılda ~ 

yüz lira teklif ediyorum. Her yıl beş 
yüz Ura.. Bütan ömrünüzce ... 

- Oh, pek iyi anlıyorum. Bay; pek 
iyi anlıyorum. Amma bir de.fada bin 
lirayı tercih ediyorum, 

- Deli mlalnlz, azizim? .. Ciddi mi 
söyl[iyorsunuz? 

- Elbette clddt, Ba1ım. 
- Amma siz. dnha gençsinti. Ne 

diye bir defalık bir sevinci, uzun 
müddet sOrccek bir gelire tercih edi
yorsunuz? 

- Söyllyeyim, Bayım; Siz o ka
dar tnlihUslnlz kl, maazallah teklifi
nizi k:ıbul etsem, ben, hanı yok mu. 
daha birinci yıl bitmeden 51Qr gide
rim muhakkak, 
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Tass'ın Tekzibi 
(8nşı 1 incide) 

temel taşını ~kil ettiğini temin ey
\emektcdlr. 

Berlin • Roma - Tokyo paktı hak· 
'.anda. mQtalfuılar yürüten baıılıca ko
münist gazeteler, Rusyanın kendi he
sabına bltarofiık siyasetine devam e
dec~ğinJ yazmaktadırlar 

Bnlkanlı.rdaki son hftdlselerln in
kiptma gelince, ısöz sOylcmiye mezun 
resmi şahslyeUer, matbuat mümessH
lcrllc yaptık.lan görüşmelerde, çok 
ihtiyatlı davrııruırak, Ncvyorkun ''Al
man kıtaatı Romnnynya gclmlşUr., 
meUnlj telgrafını tekrar etmekle ik
Uln eylemişlerdir. 

Maama!lh Sovyet Birliği Balkan• 
larla ve bilhassa Tuna meseleleri ile 
at:lkadar bulunmaktadır Bunu da 
"Tuna Ozerlndekl ıeyrüsclerc müte
allik beynelmilel nlzamııtt.ıı yııpıln('nk 
tMlllıtın Sovyet Rusyayı blgtıne bı
rnkmndığını,, bildiren ve ı 7 .r..yıu.ae 
Almanynyn tevdi olunan nolı:ısı ile 
ispat et~r. ___ ,__ __ 

Amerika da 
CBoşı 1 incide} 

etmiştir. ÇünkQ, Büyük Elçi, Uzak 
Şlll'k vaziyeti dolayıslle Londraya 
yapmıya niycUendjği ziyaretten vn:z. 
geçtiğini son günlerde bildirmiştir. 

Va5ingtondaki mülll)hitler, Lord 
Lothianın hareketinden Uzak Şarktaki 
vaziyetin, Birmanyanm yolunun ya_ 
ic:mda aÇ'llmastna rağmen, lngillzlerce 
halen o derece nıulk teltıkki olunma.. 
dığı manasını çıkannnktadr.-lar. Yugoslav milletini teşkil eden 

dırvatiar, Boşnaklar ve Sırplar, 
:>ugünkiı birlikten memnundur- lir. Fakat görünen şudur ki Yu. 
lar. Hariçten bu birliği bozmak goslavya kan dökmeksizin par. 
;çin vaki olacak teşebbüslere çalanmaya razı olmıyacaktır. 
:nıiştereken mukavemet edecek. Balkanlarda kan dökmeden ve 
erine de şüphe yoktur. Yugos- insanca zayiata katlanmadan mu
av ordusu da Balkanlann en vaffak olmak isteyen mihver 
kuvvetli, en değerli, en munta. devleilcri belki de Yugoslavya.. 
ıam ve en modem ordularından 1 nın şimdilik siyasctcn ve iktısa
biridir. Komşularından bazılarile den kendilerine iltihakını temin. 
tek başına uzun müddet döğüşc- le iktüa edecek ve Yunanistana 
bilir. yuriımeyı tercih edeccktır. 

Fakat Almanya Balkan dev- Herhalde vaktile Balkan An-
letlerilc: birer birer ve teker te. tantınt Balkan konfederasyonu.. 
ker meşgul oluyor. Balkan An- na çevirmekten çekinen, ve bita
tantının kıymetini sıfıra indirdik- raf kalmak suretile hudut ve i.s.. 
ten sonrn Romanyayı avucu içine tikliUlerini kurtaracaklarını u
almıştır. Şimdi de her tarafın- man baz; Balkan devletleri birer 
dan çevirdiği Yug~s}avyayı eli birer §imdi bu siyasetler~~. c~ 
altına almak istcycbılır. Alınan, z.asıru çekmeye namzet gorunu
Jtalyan, Macar ve Bulgar ordula. yorlar. Romanya bu kararsız si
rınm müşterek bir çevirme hare. yasetinin kurbanı oldu. Yugos. 
keti karşısında Yugoslavya ken- lavya da sıkıntı çekecekse bun. 
tllni müdafaada güçlük çekebi- dan çekecektir. 

TAN 
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Yazan: Naci Sadullah 

üfus sayımıudn vazife al
mış bfr lise talebesini te

sadiilcn dinlemenin teessürii ve 
teessüfii içindeyim: 

Çiinkü bu vatandaş, talimat 
almaya çağırılıp ta snntlercc bek. 
letiJmel:tcn ıııüştclddlr. 

Çünkü bu vatandaş, o Slkıcı 
intizardan sonra, kalabalık bir 
salonun dumanla, uTrultulu lıuvası 
içine parazitli bir hoparlörle ya
yılan sözlerden tek cümle knv. 
ra3 anıamnl<tan miiştckidlr. 

Çiiııkü bu vatandaş, sayımda 
lazım olacak evrakı alabilmek 
için, bir yığın hakarete uğramak. 
tan, v•· bir slirü zahmete katlan.. 
maktan müştekidir. 

Ve bu evrakın dağılrşmdaki in
tizamsızlıklar yüzünden, Beyoğlu 
knymnkamhk daircsınde vaki o. 
lan izdihamı anlntan aynı vatan
daş, doğruluğuna ndctn giiç inn
nılabiletek sahneler tnsvlr et
mektedir. Ona sornrsnnız, bütün 
bunlara meydan bırakmanmnm 
basit çnresi, o evrak ve talimatı 
dn, srıbiplerinc tıpkı ''sayım me
murluğu \'ar~kası,, gibi, polisle 
yollamaktan ıbarettl. Fakat aln
kadnrlar, tecrübesiz bir lise tale. 
besinin bile düşünebildiği bu 
tedbiri hntırlayamadıklnrı içindir 
ki çok basit bir muamele bir za
bıta vnknsı kadar güriiltluu ol-
muş. Belli ki o ezici izdihamda, 
kaybolan zarflar, sır olan bazu. 
bentler nrnsmda, tıpkı birbirine 
karı~n cvrnk nurmırnlan gibi, 
insanlar da birbirine girmiş. Bel. 
lı ki, prc.ıpagandnsı nıuvaffakiyet
le becerilen sayım işinin tatbi-
katında gö~tcrilen intizamsızlık, 
bir hn~·JJ vatandaşa: "illallah!,, 
dedirtmiş. Ve gene belli ki, ay. 
lnrdanberi ııöze alınan uhmet.. 
lerin mükcmmeJ bir netice do
ğurmnsını istiyorsak, hem tatbi
katı intizama sokmak hem de 
vatandaşlan kelimenin her iki 
manasile... saymak mecburiye. 
tindeyiz! 

BUGÜNKU PROGRAM 
S,00 Prcaram 
l,OJ Mllzilı: (P1.) 

8,15 Haberler 

8,llO Mllzllr. (PL) 
IS,50 Ycmclı: ll~tcd 

• 12,SO Proı:ram 
ı2,U Faul hey<tl 

J 2,50 Haberler 
U,O.S Fasıl h<ydi 
ıa,20 Salon orlıcaıruı 

• ı ı,oo Proı:ram 

18,0Z i:onupa 

18,SO Konu:ıma 
18,45 Çocuk saati 
JSl,IU!Odlc 
ısı,ao Hawrl« 

ı0,45 lncc:au 

20,15 Ra~ aauıeal 

20,4.S Geçit tcıısert 

21,ıo Konuıma 

:n,2.s Semai, ıarkrlar 
2ı,4.s Dando 

22,so Hawrler 

:aı.o Cub&nd 

:U,25 Kapanıı 

Ak enizde 
(Başı 1 incıde) 

talyan torpito muhriplerınden 
ikisi hemen batırılmıştır. 

Bu çarpı15madan biraz aonra, Ajax, 
bir acır kruvazör ve dört torpido muh 
ribinden mürekkep bir düşman kuv
veti gormiiştür. Ajax, düşmanla mu
harebeye tutU:ilIIUli ve düşmaı:ı torpido 
muhriplerindcn birisini hasara uğrat. 
mıya muvaffak olmuştur. Düşman 
kuvvetinin geri kalan kısmı, karanlık
ta kaçmıştır. 

Ajax'ın külliyetli dllşman kuvveti 
ile temasta olduğunu ııanan "York" 
kruvazörü yardıma gelmiı. fakat bu 
&ece dli:ımanla hiç bir yeni temaa te
sis olunmamıştır. 

Hasara uğramış bulunan düşman 
torpido muhrinin kendisinin yardı~ı.. 
na koşan diğer bir İtalyan torpı~o 
muhribi tarafından kahramanca çekil
mekte oldufu, donanma tayyarelerinin 
yardJmı ile ertesi günü ş:ıfakla bera
ber milşahede edilmiştir. Aiax'm bu 
civarda gözüh:mesile beraber, yardıma 
gelmiş olan torpido muhribi, yaralı 
torpido muhribini olduğu yerde bıra. 
karak ve duman arkasında gizlenerek 
bütün süratile Sicilyaya doğru kaç
mıştır. O zaman. hasara uf ramıı bu· 
lunan torpido muhribinin, ı620 toni. 
ISto hacminde son sınıf bliyilk İtal
yan torpido muhripleri sınıfımı men· 
ıup Artagliere torpido muhribi oldu. 
tu anlaşılmıştır. Biraz sonra "York, 
hadise mahalline &elmiş ve Artaglie
renin mürettebatı derhal gemilerini 
terke başlamıştır. Kuvvetlerimiz, ge· 
minin terkı için yarım saat mühlet 
vermiş ve bu mühleti mliteakıp, top 
ateş! ile düşman torpido muhribini 
batırmıştır. 

Ajaks'da ancak blrknı; kişi ölmüş 
ve yaralanmıştır. Gemilerdeki ha
sarlar da sathJdir ve su kesiminin 
Qstılndedir. Bu hnrekftt, Ud kQı;ük ve 
bir büyük İtalynn tolJlido muhribi
nin kayıbını k:ıbul etmekle beraber, 
.Pek muhtemel olarak Neptune tip1n
den bir İngiliz kruvazörQnQn batınl
mış olduttunu bildiren İtalyan bnı
kumandruılığının tebliğinin 00.hls 
mevzuu etüğt harekAtıır. 

BafJ uvvcUerlmlz.le dQşmanın ba-
111 klıvvetlerl arıısında vukua gelen 
bu çıırpışmolıırdan sonra, filomuz, 
düşman tayyarelerinin dôrt saat sü
ren bilcuml:ırına manız kalmıştır. 
Gemllerimızde hiçbir b~ar ve tele
fat vukua gelmediği gibi, dördO mu
hakkak olmak üzere, 8 düşman taY
ynresi dQşQrQlmüştür. 

13 Teşrinievvel gecesi, donanma 
hava kuvvetlerine men1Up tayyarele
rimiz, Onlkl ndada Lago llmnnına 
bnskın halinde hQcum etmişlerdir. 

t 

Ncvyork Ticaret Ataşemiz hmir 
Ticaret odasına gönderdiği bir mek
tupta Amedkaya zeytlnya~'l ihracmı 
tavsiye etmiştir. Zeytinyağların de_ 
mir varillerle sevki icap ettiği ıçın 
bunların tedarikine çalışılmaktadır. 
Pik demir mukabilinde Romanyadan 
demir varil gctirtilebilecefi zannedi
liyor. 
BULGARİSTANLA TİCARET 

Bulgaristanla aramızda yeni bir ti
caret anlıılitfll\sı yapılacaktır. Bir he. 
yet. yakında Sofyaya gidecektir Harp 
ten sonra Bulgaristanla olan ticari 
münasebetlerimiz iki misline yakm 
bir surette artmıştır. Ş·mdiye kadar 
Bulgarist:ından ithal edilmiyen kAğıt, 
ilaç, boya, kimyevi maddeler de Bul
garistandan gelmektedir. Buna muka
bil Bulgaristan da bizden, pamuk, ya. 
pağı, keçi kılı, keten tohumu gibi şim
diye kadar almadığı maddeleri almak
tadır. 

GÜMRÜKTEKİ MALLAR - Tica 
ret Müdürliiğü gümrüklerde mevcut 
ve sahipleri tarafındRn cekilmcmiı; eş
yanın miktarını tesbitc başlamıştır 
Gümrükten bol miktarda otomobıl 
lastiği çrkarıldteı haberi doğru deiil· 
dir. Antrepolarda mevcut 1000 ton 
çivinin derhal piyasaya verilmesi ve. 
kdletten bildirilmlııtir. 

TÜRK HEYETİ - Romanyad.ı 
bulunan ticaret hyetimiz daha bir haf 
ta kadar orada kalacaktır. 

Müteferrik : 

elediye, Oto üs 

Ahnaktan Vazgeçti 
Yunanistana sipariş edilen 4 oto 

bÜ!Ün gönderilemiyeceği anlaşılmıştır 
tngiltereye yapılan tekliflere karşı d 
çok afır şartlar ileri alirG!düğil ıçin 
belediye bu teşebbüsünden vazgeı;mi~ 
tir. 

lL.ı\Ç MESELESİ - Eczacılar Cc. 
miyeti bir toplantı yapmış ve bir çok 
'Ui.çların mevcudu kalmadığı için dok· 
torlann reçetelere yerli ilftçları yaz
malarnu istemişlerdir. Mesele. Sıhhi. 
ye Vekaletine de bildirilmiştir. 

OTOMOBİL PLAKA RESMt 
K.~rtal, Maltepe, Pendik ve Çatalca
da otomobillerden alınan plAka res
mi beş liraya çıknnlacaktır. 

C'TOBÜS FİYATLARI - Bcalk
taıı - Taksim arasında IDllyen otobils
lercle !lyat 7, 9, ve 11 kuruşa indi
rilmiştir. 

1 
!HTfKAR - Sanyerde manavlık 

yapaL Bekir 4 kuruşa aldığı doma
tesi 15 kuruşa satarken yakalanmış, 
lldllyeye verilmiştir. 

ADAM KAÇIRILMAMIŞ 

Mecidiye köy{l yolunda iki meçhul 
adıımın bit baııka meçhul adamı bir 
müddet tabanca ile takip ettikten 
sonra, bh otomobile koyup götür
düklcrlnl yazmıştık. Bu hAdisenln 
gQmrük muhafaza memurlarının bir 
kaçakçıy. takip ve derdest etmie ol
malarından ibaret bulunduğu anla· 
şıtmıııtır. 

1-'UANSADA: 
• Vich:ıı, u (A.A.) _ :Fraıısııı hOkQıne• 

d, nc:ırctditl bir beyannaaıcde. Slam hlıı.\i· 
meti tarafından llen •Orillen arazi :aleplerını 
lıatl aurette ttddctmd:tedlr. 

HUiı FRANSADA: 
- • Loııd:ra, U (A.A.) _ Hllr :Pran•ı:lann 

tef• General de Oaulle ile aıerkul Afrika 
bflr Franwı mflatcmletıeıeri ıımumJ ullal Cte 
neral de Larminat ıreunda nıku bulan t&

rilaaıelue bllyQk bir ehemmiyet atfe\!lbnekt.,. 
dir. Sudıar. ile Atlaa denlzl aruıoda bnlunan 
ve HUI> muatuıaı Avnıpadan lula oıan bO· 
ılln arazi hlh Fransızların clindo nulunmalı· 
tadır. Tı.nuua da hOr ırran.aY• iltihak eden· 
lcr cofalmaktadır. De Gaulle Afrlkadakl ae· 
yahatine devam edecek ve Kahireye de ııı!ra · 
:racaktır 

INGlLTEREDE: 
e Alııuiru, u (A.A.) - Bir inamı 

truvaıllrQ ile dllrt torplto muhribi, dlla Ce· 
beUtanka celaılıtlr. 

İ'fALYADA: 
'Roma, ı.s (A.A.) -_ StefaııJ: Bulııar 

Ziraat Nann Daarincf, pat 17 de tayyare 
De Romayı cehıılı ve Lhtoria unan noy· 
danında eccllmlc ltalyan Ziraat Nazm taı •· 
fuıdan lı:arıılanmııtrr, 

Etimesutta Merasim 
(Başı 1 incide) 

ı;:etirmlstfr. 
"Arkadaş!nnm, Türk mntetinln bu. 

gün elemsiz ve kedersiz harp dışmdn 
ve sulh içinde kalması decerli büyük
lerimizin durbin siyasetleri ve tedbir
li hare'ketlerinin neticesidir Fakat cit 
tikçe llemşümul bir mahiyet iktisap 
eden hadisat içinde bizim bo bahti· 
yarlıkta kalacağımızı kimse iddia e
demez. Bunun için, bogünkO c;alışma
larımızı on misline çıkarmak blzirn 
tçin bir zaruret olmuştur. Bu aziz mil
let, bn gijzel vatan hepimizden bu c;a
lışmayı, böyle bir çalışmayı bekle
mektedir. Eğer bo ölçüde çalışacak 
olursak, tencffüa ettiğimiz ba temiz 
bava daima aşılmaz bir kale halinde 
kal::ıcakttr.,. 

Kışıaıara, atelyelere, hangarlara ve 
bir petrol deposuna isabetler vAkt ol
muş ve buralarda yangınlar çıkarıl· 
mıştır. Tayyarelerimlzin hepsi, bu 
hOcumdan salimen dönmilıılerdir. 

Denizaltı gemilerimiz de Akdeniz. 
de dfiı5manm 4 iaşe ve ticaret remlsi· 
ni batırmr.;lardır. 

12/13 Te,rinicvvcl rccesl, Deniz 
tUzGtamlanmu:. İngiliz bava kuvvet. 
lcri ile işbirliği halinde Sidi Barnıni 
de düşman asker tabaşşotlerini de 
muvaffakryetle bombardanan etmiş. 
tir. 

• 
ı e 

• er 
di • 

ı 

Mali Kudreti Olmıyanlar Bedenen ve 

Köylüler Zab·re Yererek Yardım Edece 
Muhtaç asker ailelerine yapılacak yardımın temin ve tevzü için 

teşekkül eden komisyon bu[.!ün mesaisini bitirecek ve hazırladığ 
rnporu daimi encümene verecektir. Yardım istiyenlerin 45 l?ilnder 
ziyade askere giden neferin usul ve fünı, zevce ve erkek veva kız. 
ltardeşi olması. bunların asker olanın evinde oturması, sencct VC' 

~eliri bulunmaması göz önünde tutulacaktır Asker firar eder \'CY 

•zinsiz kıtasından ayrılırsa aile.c:in<> vapılnn yardım hem~n ke 
5ilccektir. r--
Yardım yapocaklann servetleri ve 1 ~ 

bedeni kudretleri nazarı itibara alı
nacaktır. Mali kudreti olmayıp ta 
bcC:t!ll kudreti ol::ınlar da asker aile
lerine yardıma mecbur tutulacaktır. 
Scferberllk halinde Beledıye ve Hu· 
susJ Muhasebeler bütçelerine yardım 
uıhsJsrtı koyac::ıklardır, Bu müc-ssese-
lcr hükmi şahsiyeti haiz mücsscse-
ıerlt servet sahiplerinin tcbemıatını 
kabul edeceklerdir. 
Te~ekkül eden yardım bOrosu yar· 

du:ı.a muhtaç olanların tcsbltl tşinl 
de bir karara raptctmlştlr. Yardım 
ıst.yenıeı, Belediyeye şifahen müra
cnaı edecek ve matbu beyannomclerı 
doldurup imza edeceklerdir. Tahki
kat Iilzumu hasıl olursa, bu iş en çok 
on b~ günde blUrllcccktJr. Bu müd
det lçindl' dahi çok muhtaç olanlara 
yardım yapılacaktır Fakir asker ai
leleri fcabındıı meccanen hamama 
gôrıderllecektir. S::ıbun, kömür ve o
dun gibı maddelerden ' de icabında 
yardım yapılacaktır. Askere gldcnle
rin tnrla, bağ ve bahçeleri, askere 
gıtmıyenleı tarafından süıiUecektlr 
F:tbrikn ve imallithanelcrde çalışan 
amele ile daire ve müesseselerde ça
lışa?' kapıcı. bekçl ve odacı gibi eş
hns askere gidince, bunların yerine 

Le 
• 
1 Geçi 

Rlzede kuyumculuk yapan Abdullal 
bahc:esini kaıdırırken üzerinde bir ta· 
kım yazı ve işaretler bulunan bUyUk 
bir altın. llivha ile bir miktar gümür 
para bulmuştur. Abdullah bunları sat
mak üzere kan51 Havva ile beraber 
1stanbula hareket etmiştir. Fakat daha 
henGz letanbula gelmeden Rize Mücl 
delumumiliii tarafından haber alın· 
mış ve telgrafla İstanbulda bu karı 
kocanm yakalanması temin edilmiıtir 

Abdullah ile karısı dün vapurdan çı 
karlarlı:cn yakalanmışlardır Uzerlerin 
de bulunan altın ve gümüşlar mGıey~ 
gönderl!mi$tİr. Burada yapılan tetki· 
kat ııonunda altın l!lvhanm çok eski 
bir devre ait gayet kıymettar bh 
~ey olduğu ve kıymetine p:ıha biçil 
mesi imkliru bulunmadıfı anlaııılmış 
tır. 

iaş .. lcrilE: mQkellef bulunduğu akra- Poliste : 
bal ırından ehil olan kimselerin alın-
masını. çalışılacaktır tstiyenler para 
yerine buğd:ıy, mısır, çavdar, un, sa- Aziz 
bun ve gaz gibı şeyleri Belediye En
cü:nenlerinln takdir edeceği rayici u 

aşa erasında 

eh lar Ya dı :iya• Ozerınden nakit yerine verebl
lec<>klcrdlr. 

Köylerde yapılacak yardım, lat1c, 
lsktın ve ziraate yardım şeklinde o
lacı.kttr. Askere gidenlerin tarlatan 
silrılleccl ve her UlrlU zirai yardım 
yapılacak, yahut askere gidenlerin 
ailelerinin iaşe ve iskdru taabüt edi
lecektir. 

l\filli Müdafaa Vekili 
Şehrimize Geliyor 

Ankara, 15 (TAN) - MtlU MCldn
fna Vekili Saffet f.rıkan 10.25 cka
preslle bu akşam 1stnnbula hareket 
etmiştir. 

Terfi Eden Hakim ve 
l\liiddeiumuıniler 

Ankara, 15 (TAN) - H~klm ve 
müddeiumumiler nrasındakı yeni ta
yin ve ııakll listesi yüksek tnsdlkten 
ç.ıkmı~ır. Yann aldkadarlnra tebliğ 
e-dllecektir. 

Hava Har leri 

(Başı 1 incide) 

,.nrelerlmlz Hamburg'dn. Emden'de 
ve Held.:r'deld denız tezgtıhlnrını, 
Göltjngen, Lclngcıı ve Hanovre'dc 
dc."Tlıryollarıru ve bırçok fabrika ve 
tayyare meydanlarını bombalamışlar
dır. Dört tayyaremiz üslerine dön
memiştir ... 

HARAP OLAN FRANSIZ 
LiMANLARI 

Londra, 15 (A.A.) - Fransız ı;a
zctclerı, İngiliz tayyarclerlnln son üç 
gUn zarfında l<'rnnsanın Mıınş sahil
lerinde çok b{lyCik hasarlar tevlh et
liğini teslim ediyorlar Bir gazeteye 
gört., Cherbourc Umanı artık bir yı
ğın harabeden başka bir şey değlldır 
Diğer bir Fransız gazetesine göre de, 
ln~ıllz tayyareleri Boulogne ve Dun
kcrque'de de hasarat vukun geUr
mişterdlr 

INGILTERE UZERINDE 

Londra, 15 (A.A.) - Bu sabah 
(Salı) neşredilmiş olan rcsmı bir teb
liğde şöyle denilmektedir: 

.. 14/15 lıktcşrin gecesi, Londra Ue 
Mekezl tngiltcrenin diğer blr echrl 
dOşman hOcumlarının bnşlıcıı hedef
lerlııJ teşkil etmiştir. Bu bOcumlar, 
evvelki geceki hQcumlar derccesınde 
gcnJş mikyasta olmamıstır. Bu ikı 
mıntakada yangınlar çıkmıştır, Bir 
takım evler ve sanayi mUcsseselerlne 
ait binal:ı1 lıasnra uğramıştır Biltan 
yangınlar süraUc bnstırıJmıstır Lan· 
drr,da ve varoşlarında blrkaç kişı öl
mfi: ve yaralanmıştır Merkezi tnsll· 
tcrc.'<ie kO.ln olup yukarıda zikri geçen 
şehirde yaralananların miktarı fazla 
değildir Ölenler de nzdtr İngiltere 
Kontlukları Ue Galles me~cketlnin 
bazı noktalarını. yüksek lnfildklı bom 
balarla yangın çık:tran bombalar a
tılmıatır. Bu bapta elde edilen ma-
1funat, hnsarat ve telefatın ehemınl
yetsız oldut'Unu bildirmektedir 

~ ·"--
ALMANLARA GORE 

Berlin, ıs (A.A.) - Tebliğ: DUn 
gündüz Londra ı;chrlne ağır bomba 
ıarla hücum edilmiştir. GündGz hü 
cum!arı gece hüctımları ile tnkviye e
dilmiıtir. Hyde - Park'la İndia Dok• 
araıımdaki mıntakada şiddetli yangın· 
ıar çıkmıştır. Thames nehrinin iki ta. 
,.atından alevler fışkırmakta idi Lon 
dranm Şimalinde bombalar bir tayya
re meydanındaki hangarlara isabe• 
~derek bunlan tahrip etmiştir. Ccno. 
bi •e Merkezi lngiltcrede demir yol
larma hlicum edilrn.iı, bu arada c;ok e
fır çlpta bombalar kulla"lılmıştır. 

Evvelki gece Kcmerburgazda Aziı 
Paşa mer'asıoda Maymun deresi mev 
kiindeki fundalıklarda yangın c;ık
mııtır Dün ııabaha kadar devam eder 
yangın 1 mllyon 3SO bin metre mu. 
rabbalık bir sah:ıyı tamamen kül et· 
tikten sonra söndiirülmüştUr. Ateşin 
neden c1ktrğı tahkik edilmektedir. 

Vali dün beyanatta bulunarak, Pa· 
:r:ar cUnG HeybeFadadıı bir kiicilk lur 
dalığm yandığını, ıs kad:ı.r çamın da 
yapr:ıkJarı karardıfını. hlldisı:nin ızll, 
ma deeer tarafı olrno.dıfıru ııöylemiı;
tir. 

İKİ KtŞf KAYBOLDU - Kadı kay • 
de Tepe sokağında 3 numaralı evde o. 
turan 27 yaşında Sabahattin ile gene 
Kadıköyde Çeltiklı sakatında 100 nu· 
mnrada oturan 14 yaşında Cenap Pa· 
ıar günü Haydarpaşadan bir sandaln 
binip der.ize açılmışlar ve bir dnh8 
dönmemişlerdir. Akıbetlerinden endi. 
fe edilmektedir. 

iür!dyenin Vaziyeti 
<Başı 1 ıncıdeJ 

yol, ne toprak almak, ne toprak 
vcrmektır; bu yol, beynelm.lel 
emniyet, refah ve tesanüt niza
mını tesis edecek bütun teşeb
büslere yardım etmek, ve boylc 
bir nizamdan hak müsavatını 
ve lstikJitl masunluğunu ~sas tut. 
mak mhısar ve tahakkum yerme 
karşılıklı fedakarlık ve unlaşmll 
prensıplerının muzaffer .llmasımı 
çalı~mnktır Milli kalkınma guy. 
retler1mıze sekte vurabilecek her 
türlu ihtilhflardun uzak kalmayı 
tenzih cttık; fakat, milli ttalk;rı. 
ına içın tam ve mutlak istiklalin 
şart olduğunu hiç bir zaman 
unutmadık. 

H11; kimse. nazik coğrafi vazı· 
yetimıı icaplarının bizim yaptı
ğımızdan daha iyi yerine gctirı
leccğin1 iddia edemez. 

Bu harbin belki de en mü. 
hım devresini teşkil edecek o. 
lan kış mevsimine vaklaşıyo· 
ruz. Hildiseler. bu mevsimin 
-:!ahi sükunetle geçeceği hakkın· 
da teminat verilmesine müsait 
·!eğildir Henüz bölgemiz sulhiı 
'1Ün tehdit altında bulundul!unıı 
lair kati deliller de voktur. Ne 
lndlselere ne de onlann yarın 
·i seyrine biz hakim değiliz. Ha· 
·im oldui!umuz c:ev c:lnirlerimi2 
aklımız. vazife nhlfıkımızdır. Hk 
'1 r kôc:es1ndr" gedik vermek ıh. 
timali olmıyan bir cephe halin· 

t'V z H ııdutc;uz bir itimat ile 
Milli Şefe bağlıyız. Halk ve or
du, ona bakıyor, herkes biliyor 
ki o, hı. milletin bir damla ka. 
nını her türlü kıvmetlerin üstün
de tutmasını bilir, fakat, elindeki 
milli emanetinin de istiklal ve 
toprak bütünlüğünün mutlak 
kati \re tam müdafaası olduğunu 
daha iyı bilen Reis ve Başbuğu· 
muzdur Sükunetle saflarımızda 
' alalım. Rivayetlerden. savia lar 
ian ve telkinlerden uzak ızözlr 
·fmizi Ankaraya cevirelim E~<,, 
ı.,ir '?tin vnz;femfai yapmıva en~. 
-ılı"""lt hH"lim ki bu mi11Ptin 
hayat, şeref, refah ve namu 
c:u için tek çare her türlü fedn 
1dirhklan ı:röze alarak canla 
rnalla, maddi ve manevt bütün 
kudretimizle bu davet sesine 
doiru kosmaktır. 

16-10-940 
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Ankara, 15 (TAN Muhabirind 

Memlel:ettc muhtelif yerlerde açı 
yerli mallar pazarları için İktJ!;&t 
kllleti, Koordinasyon Heyctindesı 
di yiız bin lira tahsisat fotcmiııtlt• 
tnhslsat alındıktan sonra, per 
mübayaa usullerinde halk lehine 
him tenzilit yapılacak, yerlı mA 
lcr werinde ıhtikar yapılmasına 
bir son verilmiş olacal:ur. 

D'ğer taraftan Tio ret Ve 
Fiyat Mürakabc Komisyonlarının 
kilitlarını takviye yolundaki 
lıklarını ikmal etmek Gzcredir. 

Vckfilet, evvela İstanbul, lzmit 
Ankara gibi büyuk :;chirlcrdeki .. ,.~, .. 
killıtı genişletecek, ondan sonra ı 
derecede ehemmiyeti miz yer 
yeru teşkilat vücudc getirecektir. ___ ., ___ . 

Başvekil, Yeni Çin 
Sefirini Kabul Etti 

Ankara, ıs (A.A.) - Baıvckil 
tor Refik Saydam bugün saat 11 
Başvekalette yeni Çin Elçiııl 
Peng - Çun'u kabul etmiştir. 

Ankara, ıs (AA.) - Çinin 
Ankara Elçisi Cang - Pcnc - Çao 
gün öğleden önce Ebedi Sef Ata 
muvakkat l:abrini ziyaret ederels 
o.;elenk koymuştur. 

Sayım a rrb fı',..,.. 

Gözden Geçi i 
Sayım barosu lwılan, dQn 

tci!ııılex yaparak hazırlıkları 
g~!.rmişlerdlr. İstatistik Umum 
dilrü Ce!IU Aybar, bugün bütGıl 
yırn memurlarına hitaben 
bir konferans verecektir. 
• He· hangı bir sebeple şclırtD 

kaı; semti dıf:erlerlne nazaran 
lşindt: gecikecek olursa, bu 
;>olls ve Jnndnrma marifcWe 
semtlerle irtibatı keslldikten 
haı k.ll. dışarı ı;ıkmasın:ı mUsud' 
dilccektir. ------

ün Gelen lngili 
(Başı 1 l 

lik bir İngiliz kefilesi buJunı ........ , 
tadır. Bu meyanda İngil 
Bukreş elçıliğı hava. denı1 ve 
ra ataşeleri de stİanbula ;{ 
1ngiltert> seforethanesıne mı 
olmuşlardır. 

Yolcular Romanyadnn a 
çok sıkı bir kontrola !Abı tutulm 

Memurlar, hcrkesı çınlçıplak 
muşlar ve iç çamaşırlarına v 
kadar aramışlardır İngiliz •e au..-_.,.... 
kan gazetecilerinden mürekkep 
bir grup, bugünlerde Bükr~ttD 
v~vo gec:eceklerdir. 

Romanyadan gelen yüzlerce 
I!ltanbulnn muhtelif otellerıne 
mıştlr Beyoğlu otenerı hemen 
men dolmui vaziyettedit' 

Zeki 
ruhumı Pcrş mbe 
$Bat l' ıe Tcşvıklye camilnde o 
cnıt mevlCıdıı merhumu sev 
tcfriflerlnJ rica ederun. 

Eıl ve çocuıcl ... 

Romanyada 
(Başı 1 incidel 

sebctlerlnl bozacak haberler ifd 
mektir. 

BEYANNAMELER 
DAGJTILIYOR 

Biikrcş, 15 (A.A.) - Reuten 
Alman heyeti lizalan abnlinin 

h ne olarak rahatça Romanyada 
le mckı°edir. Romanyada hala ııı 
müstakil unsurların süratl~ afll 
kanmaktadır. Bunların yakmda, 
man heyetinin gelmesine memn-•--. 
sizlifini gösterenler için Gesta 
hazırladığı üsera kamplanna ka 
ması muhtemeldir. 

Lejyoncul:ıra hitaben 
ll:ıynaktan beyannameler tevzi 
mcktedir. Bu beyannamelerde 
liyor ki: 

''Lejyon rejimi. Transilvan~ 
rısınm ve Cenubi Dobrucanın t 
den, ittifakların ve bilhassa eski 
manya hudutları boyundaki dott 
!eketlerle olan ittifakların bo 
dan başka bir şey yapmamıştır.,._~ 

Alman lktısadf sisteminin tatDI""', 
zenne aııaiı neviden ve eskı81~~ 
misli ~iyatt;ı ekmek c;ıkmağa ~ 
ve bir karnmame ile de et 
haftada liç güne indırilmiştir. 

Halk yakacak ve yiyeceği ç~ 
ek fiyatla elde etmekte ve 

nnnat eyaletinden getirilen bol 
ınc nr-vidf'ıı tereyagını bu -ıma 

dırlar. Banat eyaletindeki Al.ıdfl 
allıyctı bütGn gııla madrlelerıDİ 
''"ıvaya gönöemıektedir. _-c1 

• ANTCJNESCU'NUN NUTI\" 
BOkreş. 15 (A.A.) - Roman,a 

ıcfımetl namına Almıın askeri b .--.. --... 
şer~flnc verilen !Jyafettc, 
Ar.tonescı ve Bnşvckıl MuavlJd 
rln Sı..ma ıle Alman, İtaJyan _._ .. _,.. ...... 
Japonya ve İspanya Elçilerı ve 
çok Romanya zablUert tınzır 
muştur. 

Genernl Antoncıscu bir nutuk 
llyereh. Almar askert heyetinin. 
manyanır. dııvetl Qrerine uı41·ırt11~ 
bulunduğunu tebarüz ettlrndf 
'memlekt:tin emniyeti ve _..,.. ... ,.., 
yenı csaı:lara gore •ıılahı için 
olvük bir ordunun tecrübeslnd.., 
ttfado etmek. büyillt bir narı> 
ylinlı fcnnf imkAnlarını elde • 
taşebbil~ etmek h:ıkikl ve ısnt>edi 
vntnnperverJlktlr" demiştir. 

BQkreş, 15 (A.A,) - Red 
tebl•ğe göre. dQn Balcol petrol 
ııesınde çıkan yangının vukua 
diğı hnsaı 8 flA 4 milyon ley 
tahlriliı edilmektedir. 

DilI Bilkreşe 60 Alman J>ilotd 
mı~. 
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Handacak? 

Yazan: Sevim SERTEL 

' ör Kadın ve 9 Yaşındaki Çocuk • 
Samanhkta Bulunan Bebek 

1. ngilterenin ufak bir kasaba
sında geçen bu vaka, iki kü

çük çocuğun cesaretine aittir: 

Takvimden 
\~bir ~aprah 

Aman Bu Bahsi 

Açmayın! 

F arzedeliın ki eski dostuı 
Osman Cemalin dağarcı 

ğından çıkardı~ istek yerin~ eel 
sin. Bir muallım ve bir munek 

ı" ~ertzde ve 
al 

ır 1 ~ r na 
'(,lk 

İtalyanın bugünlerde Yugoslav
yaya müracaat ederelt, Po 
ordusunu Yugoslavya araz.isi i
çinden ve Yugoslavya demir
yolları ile Makedonyaya sev
kctmck. için miis::ıade lstiyece
ği tahmin edilebilir. Bu mül&
hazay3 hak verdiren bıız.ı delil 
ve emareler mevcuttur. 

~ rııı: Omer Rıza Doğrul 
ıe ~~nn teuliğlcrinin bir kaç (Askeri muharririmiz yazıyor) 

~ tıdur Akdcııizdc vuku bul. 4
1l anlattığı deniz harbi:ıjn 

~i. hakkında lngiliz~erln 
,; ~tıkleri tebliğler, bu mu~n
~ tı ~ lngiliz donanması lchın
ı.n$1l~cde verdiğini bildiriy~r ve 

. onanmasının Akdcnızde-
1~..ıtitniyctini teyit ettiğini an-

:ı Ot, 
~il· 

~ b 1~ donanmasının Ak~e~i~ 

ussolini, Brenner'de Hit-
ler'e veda edip Romaya 

dönerken bir kaç gün şiamli İ
talyada kalmış ve 1938 senesinin 
İkinciteşrin ayındanberi Po mırı. 
takasında tahaşşüt eden ordu cü
zütamlannı teftiş etmiştir. Bir 
hafta sürmüs olan bu teftiş, İtal
yan Harbiye' Nezareti müşaviri 
General Soddu ile Genelkurmay 
reis vekili General Roatta'dan 
maada, Romadaki Almanya, İs. 
panya, Macaristan. Romanya ve 
Bulgaristan ataşemiliterlerinin 
refakatlerinde yapılmıştır. Yu. 
karıda isimleri geçen İtalyan ge. 
neralleri Brenner konuşmaların
da askeri mütehassıs sıfatile ha
zır bulunmuşlar ve Mareşal Kei. 
tel'in riyaset ettiği Alınan askeri 
heyetile müzakereler yapmışlar
dır. 

~talyan motörlü kuvvetlerine m«>nsup hlr kıta geçit resminde 
V ugoslavyanın garp hudut- Yugoslavyaya müracaat eder~~ 
1 larma yakın yerlerde ta- Po ordusunun Yugoslavya a:az·sı 

haşşüt eden ba kuvvetin ne gibi içinden ve Yugoslavya demıryol. 
vazifelerde istihdam ~dileceğı larilc Makedonyaya sevkine "_Bel 
meselesi. Brenner mülakatından grat hükumetinin müsaadesını., 
ve bilhassa Romanya hadiselerin. isteyecektir. 
den sonra, ask.eri mütehassısları • 

9 yaşında bulunan küçük Cini. 
: yı geçen gün annesi bakkala ek
mek aldırmaya yollar. Cini, ~a
keti elmdc geriye gelirken bır
denbire alarmlar çalar, mütı:akJ: 
ben hemen düşman tayy.ırelerı 
ba~hırının üzerinde görünür. Ma
hallı=lerinin bir çok sığınağı var
dır. Herkesle beraber Cini de o
raya kaçar. Fakat, tam kapısın
dan içeri girmek üzere iken şu 
havadisi alır: Hükumet tarafın
dan hücum esnasında yardıma 
muhtaç olanlara bakmak için se
çilen memur, birkaç saniye evvel, 
çöken bir evin altında ölmüştür. 

subaya söyledim. Onun arzu.su 
üzerine kaşla göz arasında bu 
küçük madeni oyuncağı ona ge. 
çirdim. Beklenmiyen bir gürül
tü çıkardık. Bize doğru gelen 
muhafızın kafasına bu maden 
parçasını indirerek hepimiz kaç
may'.l başladık. Tam sekiz gün 
gündüzleri saklanıyor, yalnız ge.. 
celeri yol alıyorduk. Terkedllmış 
evlerde bulduğumuz artık şey. 
lede geçiniyorduk. Gene bir gece 
bir arsadtı rastgeldiğimiz bir yı
ğın arasında yiyecek ararken bu
radaki samanlar üstünde bir şey. 
ler kıpırdamaya başladı. Bu, bir 
kaç aylık bir bebekti. Hemen 
müfreze çocuğa vazıyet etti, su
bayımızdan aldığımız kumanda 
şu idi· 

kide lüzumumuz olduğu için Ti 
bet rahiplerine baş vurarak M!' 
allim Naci ile Süleyman Nazıf 
mezarlarından çıkanp bir heyet 
huzurunda köşeye oturtalım 
Bu bahsi Osman Cemal kurcala. 
dıf:ı için iki lisan hocasına tefrl· 
fatçılığı da o yapmalı. 

- Ulu üstadlar! işte bBtün 
gazeteler, mecmualar ve kitap
lar ••. 

Ustadlar rasgele gazetelen ba. 
karlarken ellerine bir gazetede 
tefrika edilen Murat Sertoğlunun 
edebi dediği roman tesadüf ede
cek: 

~ 4 fa!lliycti sırasında lngı_lı~ 
tlerı de bir taraftan Omkı 

fi~~ ıliğer tarnftnn Lib~adaki 
1 aı:ı Üslerine taarruzlarına de
.ı ~tdiyor ve lngiliz tahtclba
;p lılı 1 ltalyan sahillerini boın-
tAlt~an ediyor. Afrikanm i~le. 

~;dA.)'~ İngiliz han faaliyeti ise, 
'~ ~i . tebliğlerinde miihim bir 
1 _1Jıs1 ~"al etmektedir. 
w• t{ll knrşı yapılması bckle-
J.aııı 11'l an tnarruzu ise henüz 
~lııı '%ıştır. Gerçi Libya hu

~(ıila11 daki Italynn kuvvetlerinin, 
~ •ıı ın~rkezi olan Hartuma 
d . Ya a Pılacak bir taarruzun 

. :asını beklediği iddia cdili
~ltaı, halynn ordusunun 

ı 13tandan pek te ayrılmak 
le ,~c~eği de bu iddiaya karşı 

aı ruıuyor. 
!dtl Clrhrılann Mısıra karşı taar. 

a;ı:ıın gecikmesi, Mısırdaki 
tıı ilanın mütemadiyen kuv
tıı l'tı.tsj ve Mısırlıların oTdu
t, b~ıırlamak için sarf ettik

~ h11d alıYetlcrin ilerlemesi ına. 
.tA~a~~dır. Bu da ltnlyan tanrru
ır~.., lldığı znmnn karşılaşacağı 
ıı5~~lltetin kırılmnz bir ;iiddet 
'll'~~ ltsı demektir, 

:f~: 
~~ 11ı:iltere ile Romanya müna. 
~~l 8CbetJeri buhranlı mahi
~rıd' lrı ~tıhafo7.a ediyor. Anla!1•· 
,iti ~e ~·l~ere hiikumeti, Roman. ::1 l'tı!l'~inast"bctleri kesmek sa-
.. t'iııs:~ı Biikrcştcki Sefirine 
Jj~le 1.r. İngiliz Sefiri, müna

~ ıtı11dti_ kesmekten başka çare 
~ llıQ ·~•nn hükmettiği -ıamnn, 
~e binı 11asehetler kesilecektir. 

~I 0rtınsinin hadiselerin pen-
arı:ı ' k 111rı Ilı sından kıırtanlabilcce 

/ı~ltı~t:ıfanti kurtarmak için. he.r 
ı ~rı istifadeyi icap ettır~ı
tıı~ <ırı dikkate alırsak; in
~~ b nırı münasehctlcrini kes. 

e) İlıilıs11<;undn istical gösterme
a I 1111 n hikmetini anlanz. Çık-

1i, \!.tandan ümit kesilmediği 
ı~ ~loınntlar dn knti imkan. 
~i ~ llrşı mdn kalmadıkça, ü

~sın l ef !' e:ı er. 

·~ ekzip: 
~\f~ ~lınarkalı bir gazetenin 

Po ordusu General Vercellino
nun umumi kumandanlığı altın.. 
da altı tümenden mürekkep baş. 
tanbaşa motöriü iki ordu grupun. 
dan ibarettir. Birinci grup Tri
este, Pasubio ve Torino tümlerin
den müt~ekkildir ve ağır motör. 
lü harp teslihatile mücehhezdir. 
İkinci grup Eugenio di Savoia, 
Emmanuelle Filiberto ve Prens 
Amedec Huca d'Aosta tümlerin
den müteşekkildir; hafif motör
lü teçhizatı vardır; karargahı 
V dine şehrinde ve kumandanı 
General Messe'dir. Bu ordunun, 
teskilfıt ve teçhizatının derece ve 

:. . h nevine bakılırsa, bır taarruz a.. 
reketinde kullanılmak üzere ha
zırlandığına hükmedilebilir. Fa. 
kat bu taarruz nerede ve hangi 
düşmana kar~ yaptlacaknr? 

yeniden meşglil etmeye başla-
mıştır Po ordusunun, menşe iti- 'U anaatirnizce, bu son tah-
barile, yani Arnavutluğa yapı- 11'. mine hak verdiren bazı 
lan ihraç hareketinden bir kaç delil ve emareler mevcuttur. 
ay evvel teşkil edilirken, o zaman Brenner mülakatından ve bil
ki vazüesi, Yugoslavyanın Dal. hass4 Romanyanın Alman ordu. 
maçya hudutlarına karşı tehdit ları tarafından işga1inden sonra 
edici bir hazırlık vaziyetinde bu- İtalyan gazetelerinin Yugoslav. 
lunmak; bu suretle ihraç hareke- yaya karşı lisanı b irdenbire de
tine karşı o zamanki Yugoslavya ğişmişt.ir "Stampa,, nın Belgra~ 
Başvekil: Stoyadinoviç'in gafleti. muhabiri "Yugoslavyanm ycnı 
le siyaseten temin edilen Yugos. şartlara uymak hususundaki ~C
lavya bitaraflığını - ne olur, ne zi,. um.·anı altında gazet~sı~c 
olmaz zihniyetile - bir de askeri uzun bir makale göndermıştır. 
bir tazyik tedbirile bir kat daha 1 Bu m~kalede Yt..goslavya hü.ku
sağlam& bağlamaktan ibare~ti: meti ve balkı, demokrasi zih~ı~~ 
Şimdi aradan hemen hemen ikı t inden ayrılmamakla ve Buyuk 
seneye yakın bir zaman geçtiği 1 Britanyanın nihai zaferine ü~it 
halde Po ordusu daima Yugoslav-! bağlamakla itham edilmektedır. 
ya hudutlarında tutulmuş ve mü. I Vakıa İtalyan matbuatında Yu. 
temadiyen takviye edilmıştir. j goslavyaya karşı umumi taar~.uz, 
Bundan sonra bu kuvvetlere ne henüz başlamamıştır. Fakat dune 
gibi vazüeler tahmil edilecektir? kadar İtalyanlarca kiyaset ve di. 

Bu suale cevap arayan askeri rayeti methüsena edilen Yugos
mütehassısların fikirleri ikiye ay I lavya hi.lkfımetine karşı "Stam. 
rılmaktadır. Birincilerine göre 1 pa .. sütunlarında neşredilen bu 
Po ordusunun bundan sonraki ı ilk ithamlar. Adriyatik denizinin 
vazifesı _ münasip anın hulfılün- öbür sahillerinde neler haz1rlan
de - Dalmaçya üzerine yürümek l makta olduğunu sarih bir surette 
ve bu suretle Adriyatik sahilleri. j?Östermektedil" 
nin işgalini tamamlamaktır. İkin- =--------=====-=-=-..,,,....._ 
ellerine göre ise bu ordu daha U
zak Şark memleketlerinde kul
lanılınak üzere hazırlanmıştır. 
Bunlara göre İtalya bugünlerde 

Q 

Verem Tozlarla GeHr mi? 
Verem mihoplan, hemen daima ı fa btılapr demi~lerdi.: 

denilecek kadar ço'lr: defa, insana ne- Bu ııuariyeye esas. olarak yapılan 
fes yollarından gelir. Teneffüs ettiği. tecrübeler, epeyce eski zamanda has
mi.z: havada da bu mikroplar kendi talarm bazı hastahanelerde yere tü.. 
kendilerine bAsıl olmazlar. Oraya da lı:ürmeyi Adet edindikleri yerlerde 
açık veremli denilen baatanm akci- yapılmı:J ve öyle hastahane koiuşla
ğerlerinden gelirler, Kapalı verem nnm zeminlerinden alman kirler mah 
hastası hastahğmı başkasına bulaştı- sus kunıtularak incecik toz haline re
ramaz. Açık veremli demek te öksii.. tirilmiş, sonra bu tozlar verem has.. 
ren, tıksıran, balgam çıkaran hasta tahğma karşı. pek hassas hayvanlara 
demektir.- Fakat bir hastanm ııöi- oırmga edilmışti. O hayvanlann ve
sünden ö"'lcsürükle -yahut salye ile-- rem hastalığına tutuldukları ,üphe
çıkan mikroplar salim bir insanın ne- sizdir. 
fes yollarına nasıl girer? Fakat, berbanct bir hastanm yere 

~ 'ıl. lt~rlin muhabiri, Alman-
1!1·, d~ı:ı oınnnvnyı h;aa] kcyfiye. 
o' J datı: 1 ~al kuvvetlerinin. sayı
:;ıo ''l'~t ~Şgalin hcdeflerınden 

1 ~ ~l1:11't,}
1•~1iğini haberdar ettiği. 

· e& ~ ~a ~ıne bildirmi,. 

Bunu da izah etmek için, yakın tükürmesi -biç olmazsa hastahane. 
vakte kadar tU nazariye muteber sa. lerde ve eTlerdc- pek nadir görüle
yılırdı: Veremli hastanm ağzmdan çı- bilecek bir ıey olmakla beraber so
kan mikroplar sokaklarda )'a.hut ev- kaklarda biJe •erem mikroplarmın a. 
lerdeki ınobilyelerin üzerinde, od.ala- ralanna karıştığı maddelerin incecik 
rm zemininde türerler, pek ince toz toz olacak kadar kurumaları ve hava
baline gelirler. Hava cereyanı o ince ya karıtmalan pclc güç bir i1tir O 
tozları bulunduktan ' yerden kaldırır, maddeler incecik toz oluncıya kadar 
havaya karıştırır, başkalan da o ha- aralarmdaki verem mikrobunun da 
vayı teneffüs ederken... -hele tozlann bulunduiu yer güneşli 

Geçenlerde Amerilı:a.h helrinıler da.. o~ıına- canlı kalmalan pek şüpheli
ha ilerisine gitmişlerdi: Veremli bas- dir. 

Yurttaş: 
ıcoıtıırıo uluılanıı. Ueri cemiyetlerin 

hepsinde aOfua le! dalma ilk pllnda ullT 
Palı:at hl, bir memlek•tte aU(ua meaelcai 
TQrlı:lyede oldutu lı:adar 6aemll defildlr. 

d~ 6'1ll', "-lansı bu haberi tekzip 
(ı...:ıırıı~ 

~ ~\ l\.J kalt gazetenin muha. 
t~ ~~ "llıan kaynaklnnmn ver
fl bit"~ YaYınnk istedikleri inti
~ t ~rtıf!t etıniştir. 

Bu itibarlı Devletin ntıfua uyım.ına 
.erdiıfi ehemmiyet, atıfwı maıeleaia!A 
ehemm{J'etlndeıı dopalı:tadır. 

BASVEKAL&T 
Iırtatbıik Umum Mtıdtır~ 

Bunu duyan Cini, yalnız \tendi 
canlarını düşünerek sığınağa gir· 
mekte olan halkın arasından sıy. 
rılıp, gerisingeriye kendi mahal
lesine koşar. Zira, bu yardımcı 
memur ölünce köşebaşındaki ev
de tek basına oturan Madam Vil
son'a kim- yol gösterecektir? Za. 
vallının iki gözü de kördür. 

Cini. hemen onun evine gider, 
kadını. bombaların tevlit ettiği 
sarsıntıların tesirilc düşmüş ol
duğu yerden kaldırır. Koluna gi
rer ve yavaş adımlarla evden çı
karlar. Tam 10 dakika önlerine, 
arkalarına düşen bombaların ara. 
sında başlarına yağan ateşin al
tında hiç istiflerini bozmadan 
yürüdükten sonra, nihayet ma
hallenin sonundaki sığınağa gelir 
ve içeri girerler. 

Şimdi. Cini'ye ihtiyar ama ka
dım düşündüğü ve tam 10 dakika 
düşman ateşinin altında yürüye. 
bi1ecek cesareti gösterebildiği i
çin bir Kral J orj madalyası verL 
lecektir. 

Bütün İngiltere, bu kahraman 
çocuktan iftiharla bahsetmekte
dir. 

* * 
1. kı aylık bir maceradan son. 

ra, ancak geçenlerde İngilte
reye dönebilen Şirley başından 
geçenleri şöyle anlatmaktadır: 

"Arkadaşlar, oyalanmaya gel
mez, yolumuza devam. Her biri
miz çocuğu yirmi dakika taşıya. 
cak, sonra yanınızdaki arkadaşı
nıza vereceksiniz, arş!,, 

Beş gün, beş gece yolumuza 
bu şekilde devam ettik. Aksi gi. 
bi küçüğe yiyecek bulmak ta 
güçtü Yollarda rastgeldiğimiz 
başıboş inekleri sağıyor, böylece 
vaziyeti idare ediyorduk. Sütü su 
matrasına sağtyorduk. Bir gaz 
maskesinin borusunu da çocuğun 
ağzına sokuyor, sütü de matra
dan maskeye, oradan da bunun 
borusu vasıtasile yavrunun ağZI. 
na akıtıyorduk. 

Nihayet, güçbela Havr'e var
dık. Ve küçüğü oradaki Fransız 
makam.atına teslim ettik. Biz de, 
canımızı İngiltereye dar attık. 

YEN! NEŞRİYAT: 
Olmez hatıralar - lbrahiaı Kecdet G3ker 

tarafından yazıl=ı bir audir. 
Bayındırlık lıleri deraial - f inci 71bD 

1 üncü aayıaı 'ıkmııur. 
T~dni klinlfi ve laborat11an derslsl 

36 ıncı urııu neıredilmlttlr. 
Dadaloilu - 19 uncu uır Colı:oroYa •u 

ıalri hakkmda Taba Toros tarafmdaa :va· 
cılmıt bir eserdir. 

Adllye cerideal - Sl fnd aeneslnlıı 9 aneo 
ıayısı ne3redllml3tir. 

Çrfır - ilim, fikir, ••aat mec:ınııumnı 

s ind senesinin 9 unca urı•1 ç1lanı1tır. 
Ullı:il - Halkevlerl ve Halk Odalan der-

ıisidir. 92 lnel ıarıaı çıkmııtır. 

Almanlar, Fransa üzerine bü
yük taarruzu yaptıkları sırada 

1 
biz, Abevil civarında bulunuyor- lllTI'1'•f~·lH..&.•""..:.. 
duk. Bozuk dağ yollarından rica. 
te uğraştığımız bir akşamdı. Güç.. 
lükle ilerliyorduk. Birdenbire ka
ranlıkta ayağımın altında bir 
şeyler parladı. Bu, bir Belçikalıya 
ait düşürülmüş bir rbvelverdi. I 
Evdek: küçük oğlan kardeşime 
iyi bir hatıra olur ümidile cebi
me attım 

- Bu ne? Bedbahtiyet ıae de
mek? 

- O bir şey değil. Şundaki 
(zab te'lif) e bakın. 

- Aman! Ya şu (ıtnabl mti. 
mil) e ne dersin? 

- Eyvah! (tenafür) e ilkkat 
edin. 

- Ya şu sebkü raht hata. 
sma ne dersiniz? 

- Şu cümleyi dlnleyiıı: "Oyle 
ki bu muallim ve milnekkldin 
elindeki kalemi bu gibi gündelik 
yanlı~lan tashih için icabında 
biraz -s da kırbaç vazifesi görsün.n 

Burada ya ''elinde.ki,, ni bl
dırmah; yahut ''kalemi., yerine 
"kalem,, demell Dahası var. Bu
rada ''yanlı~,, kelimesini kullan
mak yanlıştır. Buna ''Yanlışlık., 
demek icap eder! 

Bu kısa dersten sonra bütün 
yaşadıkları devirlerde en uf ak b~ 
sarf ve nahiv hatasını hazmede. 
meyen ik1 üstad yavaşça kalka. 
caklar ve bütün matbuat men• 
suplarının meraklı nazarlan .ı.. 
tında kapıya doğru yürüyecek. 
ler. O zaman herkes Ham.idin 
(Tezer) inde olduğu ıibi soracak: 

- Nereye gitmek istiyorlar? 
lkic;i birden cevap verecekler: 
-Ademe! 

Takvimci 

YARIN 
AKŞAM 

L 
A 
L 
E 

Sinema
sında 
Tel: 

43595 

Derken efendim, ben bu mu
radıma ermeden Almanlar, bi .. im 
on beş kişilik müfrezeyi esir et.. 
tiler. Elimizden silahlarımızı al
dılar ve bizi bir ahıra hapsedip 
başımıza bir nöbetçi koydular 
çekildiler, gittiler. 

, 
1 

Bugün matinelerden itibaren UM 

Şehzadebaşı T U R A N Sinemasında 
Mevsimin İki büyük filmi birden 

H"H 

Gece öyle geçti, ertesi sabah, 
ceplerimi kanştınrken ellerim 
sert hır cisme çarptı. Bu, ceple 
astar arasında kalmış bizim ma
hut rövelverdi. Bu sırrımı bizim 

'M~ -~ A 
a 1 iL 
o IE 

1-PANAMALI KIZ 
LUC1LLE BALL - ALLAN LANE 

Panamanm gizli ve esrarlı yerler!nde geçen bilyilk macera 
ve heyecan filmi 

2-NEŞ'ELİ SAHA 
LUClEN BAROUX - BETTY STOCKFELD - ALERME 

:ı bi üç büyük artistin oynadığı ve mevsimin en gülünç fantazi komedisi 
RAMAZANDA HER GECE 'I Tiyatro, Sinema, Varyete, Cambaz, Solo ve yeni Komediler. 

Hatlı: San'atkarı N A Ş t T ve arkada~ları 
Okuyucu S U Z A N YALAR, MİÇE PENÇEF Varyetesi 

P t R t F A N 1 N t N E S R A R l Komedi 3 perde 
Gündüz sinema 11 den itibaren başlar, geceleri sinema 19.30 da ba~

l:ır 21 de biter. Tiyatro 21.5 gece başlar, Sinema '"T'ivatro bir bilt!tle sev-
~l\~ıt~d? da, aslı olnuyan bir 

od,.. . ~ imiş. 

talara mahsus bir sanatoryomun r.t- Herhalde verem mikTobunun böyle 
kınında bulunan mana• diikJdnlann_ tozlarla ıelebileceği mümkün olsa bi. 
daki yemiıleri mikroskopta tetkik le. bu ihtimalin pek nadir olduğunu 
etmişler •e yemişlerin kabuklan il- kabul etmek ı:arııridir. Zaten o naza
zerinde -aanatoryomdan ıeleu ha- rlye bnıldu.lrtan ıonra. yapılan tec
vanın getirdifi- verem ınikroplannı rübeler veremli bastalarm bulunduk. 
bıılmııılardL Bunnn üzerine de o ma.. lan yerlerde tozlar arasında verem 
nav dük'kanlanndan yemiş alan salim mikroplan pek nadir olarak bulun
kimıeler o yemifleri yiyince, bstah- muştur. 

6Jm _____ , 
' redilir. Telefon: 2212" # iL M 

iL IO •Dv .._ _________________________________________ ....... ._._.. .... ..., .......... ,... ... ________ _ 

~~ ~kaYl-:e}!uc~QrQm. ı· ;;::..:.• ~ ·:.:•;..:.• ~ • ~~~~ o:~::~orum; 
.. de "' '-.,J .& .& ......_, ~ onu anlı-yamıyorum. O lki varlıktan 

td,~ Vııslliden boşanmak !stl- ı hangisi. kötü iblls mi, yoksa cömert 
_,I• l ti Yazan : ANNIE V IVANTI ~ eı- mi, h--...ı..ı ıl Prll 
.; tıl "ı'On.nacaksınız, Bu işi ben dQ- Çeviren: RÜVEYDE al NANOGLU ~:~?e '"-'O..... as uko!'tu 
,,,~ ~ • •• • • .. • • .. • • .. .. .. .. • • • Belki, o birçok aeyleri silen ve bir 
:o r ~ t\ıı.rı a 11.nncm ne der? leden sonra bize gelir görmeye alış- çok şeyleri aydınlatan bu karanlık 

/. • 111lııenızı ben düşunürllm. mıştık; sonralan her sabah ta; niha- ıstırap ve hapislik yıllan geçtiğı za-
l~y1 b3"ada, Donııto PrilukoU'un 0 ·•--

-1) ~~t:tt Ueıı ve her şeye yeten dü- yet her akşam da. nsuz sokağa çı- man, bir gün ona rası.uusam, onun 
• t11. ,, rı n ulnc-rnadığı biç bir §CY kılmazdı. Ona okutmadan hiç bir hazin yüzünde, o uzak devrin kuv-

.ıı ~ <:ıen k ..,,... mektup yazılma .. dı vetll ue merhametli Loı..-~in'ini 
L "~tt enctısıne. gözyaşı döke- .. · ~ ~· 
.e~ ~,. A• eye kadnr mlnnetı.ardım. Tyoka bir oyuncak kırdığı zaman, tekrar bulacağım. 
rıcı· hY ı~ı. bılznem siz.e no.sıl ~ek.kür Perrier bir hesapta aldatıldığı uunan, 
ff ·-rıı11 ~~ırn ben bir anonim mektup aldığım za-

:flt 1tı' ,, itc:ıtt, man, bunların hepsi Priluko!f'a bil-
i> "'>u .. <:ı"~ dirilirdi O _, .. ~ '-.ru .... t~ckkilr etmeniz ~nl ben · • ,.__ d h--'-• 

.,il' """'> - Ben dQşQn .......... ., er, .. _... 
)~ diyordu. cebine kordu. 

~!~~-~ilkten bunu daşQnür g!kün- Sdzü de boş söz. değfld.i, Oyuncak-
rd- ~. lıa1:ı:1taaucrımlc, boşarunamla, lan düzeltir, be.sapları yoluna kor, 

( •ı..r; ltı.la, 0 lumla, hiz.met.çımle, anonlnı lftıracıları keştedip cezalan-
J ~ !lı4 hh ld dırırdı, Kuma., kararlı ve zeki idi. 

1011 ı.. Q • sı ntimle meşgul o u. .., 
1 ıı:.~1 1,_enderı ınlnncttarlık istemedi. Ben onu iyi, kuvveW ve merhamet-

; ~ "'at ed b k bir ıı de sanıyordum, 
ı.. ~ıttı ıp susmaktan aş 8 o devirde ö,,le olmadığını kim dl-
-~ tıqıı. Yoktu. "' 

1 
ı\. l.JJ. t;. btr mütareke devresi ol- yebilir de' 
e\~f.' lflan ıçınde, arlık o, benim Venedlk mahkemesinde. Mkedeıı 

~ ~nııı ıi1:ğıldı, ne de Wclls yıla- morarmış yüzünü bana çevirdiğini 
l,, lôv Ilı ltaf.ımın lçinde o, "ser- gördüğüm, kaW ve mürteklp, kor

:ıı ltıı~lye ile kurtarıcı. komisyon- kunç Prilukot, o uzak günlerde kü
~~ü ııınan karışık biri idl. çük Tyoka'nın bozuk bebeklerini ya
~llıden lstcdiğım her !yillk, pan ayni Priluko! muydu? O, beni 

~~ ba,.~.benı ona bağlayan bir yeni biraz solgun görse; kederlenen adam 
t>...., mıydı? Ellza'nm onun için. iki naa, . 

ll'1eıı ondan mQtalea ve yardım is- muslu yorgun elini kavuşturarak: 
oı!OrdQ hıı; bir §Cy yapamam gibi - Quand il entre, fi mO ııeınble 
''olta · que e'est Lohengri.nl 

' l":Uza, ve ben, onu her öğ- (Geldit;ti zaman onu Lihengrin •-

Arada, ~ ve boyundunıklamnış, 
kendimi yaşamıya terkediyordum. 

Yalnız iki şey bana azap veriyor
du. Biri, Tyoka'yı kaçırmaları kor
ku.suydu. Öbürü, kimseye söyliyeme
diğim işkence edici bir sırdı, ''Ka
palı kapıların verdiği korku,, idi. 

Ne zaman kendiın.i bir kapalı ka
pının önünde yalnız bul.sam, o kapı
yı açm1y3 cesaret edemezdim. O ka
pının arkasında Bozevsky'yi bulaca
~mı aanı.rdım, Bu, aabil, miltbil ve 
korkunç bir ti.kirdi. Kanidi.m ki, ka
pıs- 6nQmde kapalı olan her kori
dorda, her b~ odada, hareketsiz ve 
bekleşen, o vardı. Aparumanın bü· 
tün kapılan açık kahnalıydı. Şayet 

kapalı bir odada yalnız kaldığım o
lursa, zili ç3lar, çağırır, bağırır ... Ve 
eğer herkes dışanda ise, kimse beni 
izitmezse, soğuk terlere batmış, o 
kapalı kaplDln dehşet verici esrarı 
ön<lnde, döşemeye çivilenir kalırdım. 

(DEVAMI VAR) 

Hapishanelerin ltorlı:unç dehli.%
lerini inleten, Demir lı:afctıleri 
sarsan. beni çıkar feryatlarını 

işittiniz mi, bunlano hepsini 

Maskeler Aşağı 
Bao Rollerde: 

BUCK JOHNES -
RUTH CO~'IAN 

Amerika polis te~kiltıtmı ıatır· 
tan, memleketleri bir ifet gibi 

saran müthiş Ganester filmi 

BUGÜN 
Matine!erden itibaren 

AL KAZAR 
Sinemasında Başlıyor. 

A 
1 

1 
R 

~ --, _::==- .. 
Bug0n 

Bir daha misli yapılmamış ve 
yapılamıyacak olan. sinemacılı
ğın en muhteşem tarih! filmi . 

POMPEYl'nln SON GÜNLERi 

(Türkçe Sö:zlll) 
Başladı . 

İkinci Filin : 
Esrarengiz filmlerin şahanesi 

M. M OT O' nun 

SON İHTARI 
( PETER LORRE l , _______ _ 

............ s:m ................ .. 
Sinemanın sevimli Çift artisti 

ANN SOTHERN -
ROBERT YOUNG 

Aşka isal eden bütün yollardan ge. 
c;erek boş bir macera geçiriyorlar -
Bilen ve i!=ôliyen bir kadın.- En tatlı 
ihtiraslar arasmda modern bir aşkın 

nefis romanı. 

Çam Sakızı 
( Fransızca ~özlü ) 

Y aruı akşam 

SARAY 
~l ........... llml ........ , 

------------------------------~---------------------•Bu Akşam 

ELEK 
Sinemasında 

KUYR 
y 

NEŞ'E - EGLENCE 

ZEVK - İNCELiK 
•e soneuz bir kahkaha ;;abeseri 

u 
z 

Fransızca sözlü - Raş Rollerde: 
Robert Young - !tlary Astor - Frank !Jlorrmrı 
Ayrıca: Yeni FOKS DÜNYA haberleri 

DİKKAT: Ba ıece iGln Loca kalmamıştır. Numaralı koltukla ~ 
şp,,, 



• ar ••• 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; tabiatin tıpkı hir yavru gı 
bi sinesinde yetiştirdiği ~af ve normnl gıda ile miimkiindüı 
Uer anne tnhintin insanlara bahşettiği bu kudret giizelliğirı 
ıfen istifndcyi geri bırakmamalıdır. 

p A 
Milstahr.aratında bu hassa tamamen mevcuttur. 

Beşiktaş ÇAPAMARKA Tarihi fe<ıisi 191!l 
191:3ımmı11mmmm;ım::mm;!'ilf:m:ıızm-. ... __ ~ 

M. K. P. Cumhuriyet Halk Partisi Reisliğinden: 
ı - 7565 lira 97 kuruş keşif bedelli Mustafa Kemalpaoa Kazası mevcut 

Halkcvi binasının bazı a~sa~ınm hedmiyatı ile ıslahı ve 19335 lira ı kuruş 
liqif bc-delli yine Halkevı bınasmm yeni lı:ısmı inşaatı kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye ko~ulmuştur. 

2 - Eksıltme 22/10/940 Sah ciinü ıaat 15 te Mustafa Kemalpaşa Cüm
burivet Halk Partisi İdare Heyetinde yapılacaktır. 

· s - Bu işe ait evrak ounlardtr: 
Projeler, fiaı cetvelleri,_ C. H; P. Genci Sekreterliğinin fenni oartna. 

mesldir. Taliplc.ı bu evrakı Cumhunyct Hnlk Partisi Bursa VllAyet ve Mus
tafa Kemalpa~a Kaza İdare Heyeti Reisliğinde tetkik edcceklcrdır. 

4 - Taliplerin ~ksiltmeye i~tirak edebilmeleri için 2017 lira 72 kuruş 
muvakkat teminat yatrrmalan ve ıhaleden sonra teminata bir misli ile 4035 
lira 44 kuru~a ibıağ etmeleri ve bu işi yapmağn ehliyeti olduklarına dair Vi
liyct makammdPn ve 1940 Senesi Ticaret Odasına kayıtlı oldukları hakkın 
da ınahalli Ticaret Odalarından vesika ~öst~nncleri ve üçüncü maddede ya: 
zılı eksiltme evrııkını okuyup kabul ettıklerını imzalamaları Usulü dairesin
de hazırlayacaklan zarfla~ı ik!n~~ -ma~dede yazılı eksiltme ıaatinden bir sa_ 
at ön'tc Parti İdare heyetı Reıslıgıne ımza mnkRblinde vermeleri lazımdır 

1nş3at ıh:ııe tarihinden itibaren dört ay çinde ilcmal ve teslim edilecek~ir 
Postada vnkubulacak gecikmeler kabul edileme7. · 

KTOR A ANIYOR ... 
~rrahide çal~mq bir Türk Doktor Asistana ilıtiJaç nrdrr. l•:".:, :"ntq.nda Şioll S•hbat Yu<duna mil~""' otmolori. 

Zonguldak Ame e Birliği~den : 
Kapalı Zarfla Eksiltme Iliıru 

1. _ Eksiltmeye konulan iş Zonıuldakta amele birllci hastahane yıınmda 
.u ve elektrik, çamaşırlık ve matbah ve sıhhi tesisatı havi "betonarme demi
ri malzemesi birliKçe verilmek şartiyle., çamnııırhane ve matbah ve polikilinık 
~abdır. 

2 - Keşif bedeli 23257 lira 14 kuruştur. 
1 3 - İlk teminat ı 744 lira 28 kuruştur. 

4 _ Eksiltme müddeti 3 .10.940 tarihinden itibaren on beş ıtlndilr. 
S - Eksiltme 18.10.940 Cuma günü saat 16 da Zonguldaktn amele birliği 

tralonundn birlik faııl heyeti tarafından yapılacaktır. 
6 - ·Talipler eksiltme şartnamesini mukavele projesi ve bu i~e ait diğer 

biltün evrakı 3 lira bedel mukabilinde Zonguldakta amele birliğinden teda-
rik edebilirler. "9563., 

AtA P L 
YO 
AR 1 

Çok dayanıklı, çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır. 

Satış· Deposu : 

Tahtakale. Uzuncu Ova Caddesi 
No. 12 _ 14 

.. mma.•ma11mi ... m::ii!KDll!m: .. 111DZr:Jmmm_.~ 

Ele <trik Santrah Şefi Aranıyor 

Birinci sınıf bir Anadolu oehrl için, DİC%el elektrik santrallerinde 
şeflik veya muavinlik yaprnı~ te::rübeli, işletme ve tamirat hususunda 
ehil bir santral şefine ihtiyaç vardır. Taliplerin ehliyetlerini mlisbit ev- ' 
rak suretleri, tercümeihal, referanslar ve kabul şartlanru bildirir bir 
mektupla İstanbul , Gnlata P. K 1449 adresine d"'rhal müracaatları 

.... ----·, 1 KAYIP: Beyoğlu dokuzuncu llko-
• • kuldan aldığım nakil llmiıhaberinl 

Em~""dş•in TallVlml knybctUm Ycnlsinı alacağımdan hilk 
rrıü kalmamıştır. - 7211 numaralı Fe· 
rltıan Özatakuı. Ramazan: 14 Çarşamba 

İftar 17 28 • İnı nl;: 4,3'1 KAYIP: BeyoJ1lu birinci nkokulun. 
~ ' ..,,_...-
EMLAKlŞ alıcı ve sa.tı~ılarır. dr.n 927 senesinde aldığım şahadet· 

b 
.... k rehberıdır. nameml knybetUm. Yenisini alaca• 

en uyu ısı N 

1 

ğımdan eskisinin hilkmil yoktur. 
Galatasaray Lıscsı ıcıırş 0 139 kDtDk eayılı Tevfik 

1---.:.l:;ll4:_~1'~f!;l",;,:f;n";;...4•9 .. 0•1
•
0 
__ _. o!I ı u Enver K ı naz 

Rek~am 
Modelleri 

ı ınee cep saatini, ya 

• 
iZ 

ı miistatil erkek kol aaatiru, .-eY8 
ı mfüıtatil kadm lı:ol ıaatini 

12 lira ile alabilirsiniz. 

1 L O 
Saatleri 

TAN 

makınelen çifte nıa~lı ve 15 ta1 u· 
zerinde i'ler mükemmel bir saattir 
Bu fırsattan memleketimizin her kö
~esinde bulunan muhterem müşte
rilerimiz dahi istifadeleri için iste-
ikJeri saatin bedelini Pe!iinen posta ~ gonderdikleri takdirde posta be

d-.:li bize aıd olmak üzere derhal gönderilir Fırsatı kaçırmayın. 
Dürüst işliycn, iyi ve ucuz bir saate sahip olunuz. 

V1LSON markasına .i ıkkat, az para ile çok iş görülür. 
Taşrada acente aranıyor. 

•tT,~ON ~ııateri t-ıtanbul Eminönü 18 No 

,._._. ............... ım:iamlilmlamr:ara:J ... rraıliilliiE'I 

Otomatik Şarjörlü Zımba Makinesi Yaptınlacal< 

lstanbul Hayvan Borsasından : 
B~rsam~~d .. satılan sığır cinsi hayvanların kulaklarına kapsill takacak 

nıomat•k ı;arjorh\ zımba makinesi yaptırılacaktır. 
Pazarlıkla bu işi yapmaya talip olanların Haliç Sütlücesindckı Borsa 

.,,.rkezin~ müra .• atları (9788) 

, ,. • fZ31!1111B!!l!ll!!lım:!!m!!~l'r.J!'ill~~l'!ft!!l!2!!C;mE:~ 

' 

Hiçbir Hacı, Dünyanın Meşhur şekercisi HACI 

BEKtR kadar uzun ömürlü olmamıştır. 
Olümü üzerinden bu kadar uzun seneler geçtiği 

halde, ölmeyen şöbretilc aramızda yaşıyor. 

Ali M 
• • 

H c 1 B E K 1 R 
ll:ıhc.-ekapı - Beyo~lu - Karaköy - Kad1kö;\ 

YENİ 
Oa cadp nnlı .. lıepli dı 

1 Parleıa ao• Noda11. Kuhı 
••ı• orlH111dald rlalilıtca 
JÖrebilirıriaiı , 

Ewelcc ıllilmküıı oldutw 

2 tu.vvw ııdilemi7cn daha 
bafif daha iac• bır puılra . v.ım;:)f? 
(havalaodırılmıt) : dır 

Veni ,,. nefia lıoktı adet. 

3 F1aaaanıa Midı hnaluio· 
dclıi çlçclılcn lıoldamıt 

biulol bulauklıoıı. 

4 
Butüo fii• Mbit dımır 
çiinlıf •· Krtma köpÖrü" 
ılc lıan,tınlmıttır. ~~~:Z· 
Güıal • • F'iolmat •• 

5 rüıırir ,,. yaır.,ur
daa nya tcrleNa· 

, dea lı.etlı)'•• .. iit•· 
ırir olmeL Satın almazdan evvel 

6 Biiyülı modalıf\ İIW~~~ •. ~ HAKiKi RENGiNi 
yeol ,. mlp lıı.tta. • .. ,,)I GOREBILİRSINli 

'- .~ KıılııHıı arta•ıı•dakl dellkteıı 
~.,-M~UN17.ı?7#.ı?7#.tm'..?'.ı?7~J'$W'$~ ~'l'Tl"":ı"'"i~~"!X;'l'!~~~+""'ll?.ll! 

Eskişehir 'fayyare .Fabrikası GeneJ Oirekıorfügunuen: 
Fabrika teknik muhasebe teşkilatında çalr'jtırılmak tizere memur alına 

caktır. Evvelce işletme muhasebe işlerinde çalışmış olanlarla Ticnret Mekte
bi me:runları tercih edilecektir. 

Alınacak memurlara imtihanda gösterecekleri liyakate gore ve 3656 ıı1.> 
maralı kanun mucibince 60 - 170 liraya kadar ücret verilecektir. Taliplerir 
nihayet 25-10-940 tarihine karlar Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel Di 
rektörlüğüne dilekçe ve evrakı müsbitelerile müracaatlan. "9597., 

POKER-PLAY 
bıçakları geldi . Her yerde 
bulunur, markaya dikkat 

ediniz POKER. PLAY 

Deposu: 
.JAK OEKALO ve ŞUR. 

ISTANBUL Tahtakale Na. 51 

DÜNYAN iN 
EN İYİ 
TRAŞ 

SIÇAKLARIDIR 

~Ell.'1manmmamı::111S1B1Jmtııi~ 

Reyoğlunda: Büylik 

BAKER 
Mağaza lan 

Mevsım mtinasebetile butu. 
dairelerinı zengin çeşitlerlt 
süslemiştir. Sayın mü:~te 
rilerinin ziyaretlerini bek 
ler · 

Erkek, Kaam ve Çocuklara 
Trençkot. Kovcrkot. Lo<len 
ve S den 

PARDESÜLER. 
MUŞAl\IBALAI• 

Erkek ve Cocuklar tclr 
KOSTUMLER 

Kadın ve genç kızlar :çu 
\.fU~AMBALAR MANTf\ 

f,AR Vf> RORLARP.J 

'En son modelleri 

ısmarlama Kostiim. Parctestı 
ve paltoluk 

ı.:N ALA CİNS KUMAŞLA fl 

ffob. Tayör ve MantoluJ< 

Ym'LO KUMAŞLAF 
fPEKLİLER • 

PAl\IUKLULAll 

Bn son moda modellerde 

KADIN ŞAPKALAR) 

Perdel;k ve tefrişat i;in 
rOLLER ve KUl\.IAŞLARll'' 
Pn son ve en zengin çeşitleri 

Kadınlar ıçın 

ı.,.ANTALAR ve 
SAIITIY AN MAMULATI 

adın, erkek ve çocuklar ıçın 
TRJKOTAJ'ın 

.~ngın ve mlıntehap lesıtlerı 
--.c:ııı=mıı:Cll:El• .... _.. 

Elektrik Tesisata 
i LAN 1 

liemlik Belediyesinden: 
ı - Gemlik belediyesinin Gemlik

te Sungipek fabrikasından alacağı e
l<'ktrik Ct!reyanına muktazi olan tcsl
s:ıt mıılzemesj kapalı zarf usulü ilP 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 4/11/1940 pa:ıartesı 
günü saat 15 te Gemlik belediye dai
resinde belediye enciimeninde yapı
lnrnktlr. 

3 - Bu tesısaun !tablo LeJ ıı.ısmı 
h«HÇ muhammen bedeli 7472 lira o
lup muvakkat teminatı 560 lira 40 
kuruştan ibarettir. 

lti 10 J 
BA,NK.ASI ~ TÜRK TiCARET 

lcUPO a.U_·~-~~~":""":11""""' ..,,.l.Jd 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Müdürlüğün 

1 Tedric;ata 4/il/940 Paz.trtesi gilnil baılanacaktır. Alakadar taıebd' 
dırilir. "9867, 

1 

/1412 ____ :1 KÖMÜR SOBALARI 

AVİZELER 11 SAATLER 

j ı AEG elektrik fınnı 
ve süpürgeleri 

1 OSMA 

Havagazı ocakları 

ve elektrik 

TAKSİTLE SATIŞ 

ŞAKAR 
Galata, Banhlar caddesi 59-47 Tel. 42769. Beyazıd, 

ve 
ep_,. No. 28 Kadıköy, İskele cad. No. 33/2 4•••1111!~ 

4 - Bu işe ait pro;c, Keşıfrıame 

ve diğer evrakı !enniyeyı İstanbulda 
Karııkö} cskj Gümrük sokağında Çe- 1 
çeyan hanuıda 18 No. da Yüksek Mü- B 
hendlı. Şchsuvar Menemencioğlundan 1 
her uumın görebilirler. 

5 - Talipler muvakkat ı.emınaı 
~mektup veya makbuzlarını 2490 say -
1 lı k:ıııun hı.ikümlerine giıre ha1.ırlı

yacaklar. kapalı zarnarını yukarıda 
ı ikinci maddede yazılı saatten bir sa-
at e\·velıne kadar makbuz mukbllln· 
de teshm etmeleri Uızımdır. Postada 
olRn gecikmeler kabul edilmez. 

İktisat Fakültesi 
Dekanlığından: 

Fakültemiz işletme iktısadi asıstan
lığ• açıktır. istekli olanların 28.10.94ll 
tarihine kadar veslkalarile milracaat. 
l:ırı. (9824) 

KAYIP: Otomobilime alt 669 nu
mara!. plakay, kaybettim. Yenisinı 
alacağımdan eskslnin hilkmu kalmn 
n115tır. - Umborto Polizio. 

-· ı•ROI' () 41 
KEMAL CENAP 

tuayenehanesını ve- tkametg .. 
ıını, Taksim Doğu Palas Ap 
Stadyum karşısı) nııkletmıs 
•r Tt: 43963 Blrlncı Teşrin 
en itibaren h""ta kabul edeı 

~:a:l:Em~ıD&•~:ıEl!:&mll&M.~ 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
Genci Direktörlüğünden: 
Fr..brık;, motör ve tayyare atelye

sıne aşıığıdı. yazılı evsafı hııi1 olmıık 
üzere !mtihanlı. <35) motör tamircisi 
\"e ( 6 tcsviyecı ustası alınacaktır. 

n ı Motöı •şçilerile tesviyeci usta la_ 
rı'1ın sıınnl okulu mezunu oımnlnrı 

vey;,huı harıçtt. yetlsmis bulunmala
rı ı,ıayıın• tercihUr 

bl Bu sanatk~rlara ımtlhanda gös
terecekleri ehliyet ve llyaknt derece
te_rıııe o:öre C248 - 440) kuruşa ka
dar yevmiye verilebilecektir • 

c) İmtihanlar 21/101910 Pazarte!lı 
gfinil Ec:kiı:ehir tayyare. fııbrika~ında 
yaıııla~ktır 

d) Fabrikaya kabul için imtihıında 
muvaffa)r olmak şnrttır. 

e) Fabrikaca hiçbir taahhndQ ta. 
ııı:nır" '' etmemek ve bütün zarur! 
mııı~rd!lar kendılerlne ait olmak Uıere 
lstekl!lerlı. biı dilekçe ile mektep şa
hadetnameleri ve bonscrvislcrlle blr
liku- fabrika genel direktörlUC:Une 
mü:-acaatları C95nı'I' 

~~~-!191111111Bl!IJ' ... , 

Kıymetli 2 Tek Ta~ 1 
Pırlanta Yüzük 

l'. Blrinciteşrin Perşembe günü ı 
saat 2 de Sandal Bedesteninde 

c:atılacaklır 

~-----.ı.-. .. mw;;# 

llahıp .,. Netrı7a1 MQdlirOı &mıo U.tMA~ 1 
Ou~t"llllr "' Nevl7at T J.S. ·TAN Uathwı• 

Nevralji, Kırıklık ve Biitiin AğI"ılarınızı DerhaJ K 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir T AKLİTLERlNDEN SAKINl:..:.c. 
HF.'I? Vl":RDE 'PULLU KUTULARI ISRARLA İSTEYiN,,,... 

IZILAY C iYE1 
Umumi Merkezinden: 

iKi MiL YON MADEN SUYU 
ETiKETİ BASTIRILACAKTIR. 

,ıünakasa kapalı zarf usuliyle 18/10/9!0 Cuma 
·mat 10.30 da Kızılay Satış Deposu Direktörlü 
icra edilecektir. Taliplerin nümuncsini görmek .. 
niiracaatları ilan olunur. 

latanbul Aallye Mahkemesi 9 uncu Tf PEBAŞINDA DRAM Kii 
.-tukuk HAkimliğindcn: Bu akşam saat 20.10 IJJ 
Beyoğlunda Mis sokağında 14 No. o T e L.LC). . 

dn mukim Burhan Aksover tarafın- lstlklAı caddulndt Komedt IC 
dnn Kadıköyünde İbrahlmağa koşu Bu akşam saat Z0.30 
yolunda Fuat 81'.'y sokak 6 No. da y A L ı u t A 6 1 
mukim Nergis Mel!ıhat aleyhine aç· Her tsırııfP "ltotı011 '911T 
mış olduğu tescili ttılfık dovasınuı j-----------"' 
ynJJılmak!a ol:ı.n muhakemesinde: M .• 
aleyhin ikametgahı meçhul olup dıı
vıı arzuhali ve davetiye ınııhkeme di
vanhanesine tfılik ve gazete ile dl' 
ilı!nat icra edildiği hıılde gelmedi 
ğindcn muhakemenin gıyaben icrası 

ıı.:ıuııarını akşama kadar 
ecıde Viyana oteli Ja 
ıuııyenehıınesinde tedavi 

Telefon 24131 

na ve gıyap kararının gazete ile dt: •••••'!.: 
icrasına ve celseyi fttiyede şahitler ı- ı-
kame ooileceği ve muhakemenin de duğu gıyap kararı makamllll 
15/ 11/940 saat ıs e tayin edilmiş ol· olmak üzere ilan olunur, 


