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GONLOK 

Nakil Vasıla/arı l çin 
I ş Mükellefigeli 

Kanması Kararlaştı 
, 

Bu Vasıtalar, - Nafıanın Lüzum 
Söstereceği Yerde Çal.ştırılacak 

retleri Nafıa Vekaletince tayin olunur. Nalıa 
Vekaleti, mecburi çalışmıya tabi tutacağı nakil 
vasıtalarının nevilerini vilayete bildirir. Vila 
yetler mahallin zirai ve iktısadi hayatını sekte. 
ye uğratmıyacak şekilde Nafıa Vekaleti emrine 

tahsis olunabilecek nakil vasıtalarını birinci 
maddede mezkur iş yerlerine sevkederler. Na. 
kil vasıtalarının sevkedildikleri mahallerden iş 
yerlerine kadar gitmek için geçirdikleri mfüf. 
dete ait kiralan kiralıyan tarafından tediye 
olunur. 

Bu karar, VekJ11er Heyetince tasdik edilmiş 
ve bugün meriyete girmiştir. 

Saf ıs Ol isi ,, 
Tesis Ediliyor 

Sümer Bank Fabrikalar.nan 
Mamul Eşyası Tek Elden 

Her Türlü 

Satılacak 
Ankara. 16 (TAN Muhabirin

den) - Hükfunet, memlekette 
her türlü gıda maddeleri ve di
ğer emtianın mübayaasında sıkı 
bir kontrol temin etmek üzere 
tetkiklerine devam etmektedir. 
Bu arada Sümerbank pamuklu 
ve yünlü fabrika.lan mamulat 
ve mensucatını, iplikler de dahil 
oldui{u halde, tek elden satmak 
üzere bir "Satış Ofisi,, tesisine 
karar vermiştir. 

Bu Ofisin merkezi İstanbulda 
olacak ve faaliyet sahasına göre, 
diğer büyük vilayetlerimizde de 
peyderpey şubeleri tesis oluna.. 
caktır. Bundan sonra Sümerban
kın bu fabrikaları aynca satış iş· 
lerile meşgul olmıvacak ve her 
türlü mamül eşyasını liu Ofis 
vasıtasile tevzi edecektir. Bu su
retle müstehlilderin ihtiyacım 
daha iyi bir şekilde karşılamak 
imkanı hasıl olacaktır. 

Stefani Aiansı INGIL TERENİN 
Kendi Haberini Günlük Masrafı 
lnkCir Ediyor 9 Milyon Sterlin 

" Po .. Ordusunun 12 

Adaya Nakli Meğer 

Düşünülmemiş Bile •• 
Roma, 16 (A.A.) - Stefani 

bildiriyor: Stefani ajansının dip. 
lomatik muharririne atfen Po va
disinde bulunan ordunun 12 A
daya nakledileceğine dair Türk 
gazeteleri tarafından neşredilen 
haber telaş verici bir haberdir. 
Ne Stefani ajansı, ne de diplo
matik muharriri böyle bir şey 
neşretmemiştir. Evvela 12 Ada. 
nın takviyeye ihtiyacı yoktur ve 
Po vadisindeki motörlü bir ordu, 
hareketindeki büyük sürat evsa
fını kaybedeceği küçük adalarda 
faydalı bir surette kullanılamaz. 
Askerlik fenninden mahdut ma
lumatı olan herkes bu haberin 
gülünç ve manasız yanlışı hak· 
kında bir hüküm verebilir. 

BİR TEKZİP DAHA 
Roma, 16 (A.A.) - D. N. B. bil

(Sonu, Sa. 2, Sü; l) 

Avam Kamarası, Bir 

Milyar Daha Harp 

Masrafı Kabul Etti 
Londra, 16 (A.A.) - Bir saat

ten az süren müzakereden sonra, 
Avam kamarası, harp masrafla.. 
rıru kar.:;;ılamak üzere bir milyar 
sterlinlik munzam tahsisatı ittL 
fakla kabul etmiştir. Maliye Na. 
zırı Kingsleywood, cumartesi gü~ 
nü biten son dört hafta içinde 
vasati masrafların haftada 64 mil 
yon sterlinge baliğ olduğunu, ya.. 
ni gündf.• tahminen 9 mılyon sar
fedildiğini ve bunun ise Temmuz 
ayına nisbetle günde bir buçuk 
milyon fazla olduğunu izah et
m.ıştir. 

Günde yedi buçuk milyon sterlin 
muharebe işleri için sarf edilmektedir. 
Maliye Nazırı demiştir ki: 

"Bu kadar az bir zamanda masrafı_ 
mızın iki misli artması harp gayretle
rimizde gösterdiğimiz tera~i hakkın
da cesaret verici bir delildir. Bu mas_ 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 5J 

Hintli askerler den bir lmlP ınanevrada 

, T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş 1888 • Sermaye 100,000,000 Türk lirası 
Bankanusea kumbaralı ve ihbaraız usarnıf beıaplannda eo az 5tı 

lirası bulunanlara ıenede 4 defa aşaitdaki ikramiyeler verilir 

SiYASi HALK GAZETESi 

4 adet ıooo ı 4 adet 250 ı ıoo adet ıo ı •IO adet 20 

4. 500 40. 100 120. 40 ---• 

PARA BiRiKTiRENLERE '28800 LiRA iKRAMiYE V!RI~ 

Stettin'de Suni 
Petrol Depoları 

1 Ateşlendi 1 

lngiJiz Tayyareleri, Bir 

Kaç Hücumda Tam 
isabetler Kaydettiler 

Londra Üzerinde 

Almanlar 250 Tayyare 

ile Hücum Ettiler, 200 

·Ton Bomba Attılar 
Londra, 16 (A.A.) - Reuter: 

İngiliz Hava Nezaretinin tebliği: 
Ingiliz bombardıman tayyare. 

!erinin dün gece yaptıkları baş
lıca hücümlar Kiel ve Hamburg
da deniz üslerine tevcih ~dilmiş 
ve buralarda gemi ve tezgahlara 
büyük çapta ağır bombalar atıl
mıştır. 

Başka bombardıman tayyarele 
rinden mürekkep filolar da Gel
senkirchen, Magdeburg ve Sal
zerbergen'de bulunan petrol 
tesisatına hücum etmışlerdir. 
K1el civarında da iki petrol de
posuna isabet olmuştur. Sch. 
werte Krefeld, Hamm ve Soest 
eşya garlanna hücum edilmUjtir. 
Nordhausen ve Halle'de demir
yollar; hasara uğramıştır. Fena 
bava dolayısile ilk hedeflerıne 
gıdemıyen diğer tayyareler müte
addit endüstri hedeflerine, cep
hane ve tayyare fabrikalanna, 
elektri11. santrallerine taarruz et. 
pıişlerdir İngiliz hava kuvvetleri 
Manş limanlarına ve Grisnez 
burnundaki topçu mevzilerine 
karşı hücumlara devam etmiş
tir Tayyarelerimizin hepsi üsle
rine dönmüştür. 

M'üTHlŞ İNFİLAKLAR 
Londri, 16 (A.A.) - JngiJfz 

tayyarelerinin evvelki geceki a. 
kınları hakkında Hava Nezare
tinin İstihbarat Servisi şu malu
matı veriyor: 

Almanyanm en mühim aun'i petrol 
labrikalarmdan biri olan Stettin civa .. 
rmdalri Politz fabrikasına o kadar şid 
detli hücumlar yapdınıştır ki alevlerin 
Berlinderı yani 130 kilometrelik bir 
mesafeden görülmüş olduğu tahmin e
dilmektedir. Saat 22 den a:ı sonra fab 
rikanm kazanlann bulunduğu binalar 
üzerine tam isabetler kaydedilmiş ve 
bir çok şiddetli infilaklar işitilmiştir. 
Parlak alev sütunları büyük irtifala?"a 
yükselmiştir. Hücumlar tekrar edilmiş 
ve bir çok yangınlar çıkarılmıştır 

Bunların bazISr o kadar şiddetli ol
muştur ki, petrol depolannm parça_ 
!anıp muhteviyatınm tutuşmuş olduğu 
ıanned;lmektedir Saat 22,45 te hede
fin Batı - Simalindeki krsmma bir 
isabet daha kaydedilmiştir Binlerce 
kadem yüksekliğe çıkan dumanlar ci
varı kaplamıştır. O esnada yangm, ke 
sif dumanları yaran alevleri • Londra, 16 (A.A.) - Amiralhk da. 
ıresinin tebliği: Dün gece deniz kuv-

(Son u. Sa: Z Sil: 5 • 

Sayım Günü 
Nelere Dikkat 

Etmeliyiz? 

l 
Hava Kurumunun Etimesuttakl tayy ııre mektebinde staj gören gençler, :ıntrenm~larını bitirerek ban or~ 
dumuza iltihak etmişlerdir. Bu milna <>ebetle evvelki gün Ankarada bir merasim yapılmıştır. Bu resimde Türk~ 

kuşunun kız muallimlerini Kuruma yenl intisap eden talebelerle bir ara da görüyoruz. 

Romanyada 

Gnl. Antonescu . . -Y enı Bır Aleme 
Katlldık, Diyor 

Alman Tayyareleri 

Yine Bükreş Üzerinde 
Uc:suşlar Y aptıfar 

Bükreş, 16 (A.A.) - Reuter: 
Bir çoğu mühım hatlar üzerinde 
olmak üzere 65 yolcu treni, bu 
gece yarısından ıtibaren ay sonu. 
na kada: işlemiyecektir. hu ted
birin bildirilen resmi sebebi, de.. 
miryollarını. askeri tekalif dola· 
yısıle epey zamandanberi teah. 
hura uğrayan iaşe nakliyatını ya
pacak marşandiz katarlarına ser. 
best bırakmaktır. Yalnız ~u cihet 
kayda şayandır ki bu tedbir, Al
manların çok yüksek petrol a.. 
lepleriıP ve buna mukabil harp 
malzemesi irsalatı ile aynı za
mana düşmektedir. 

Aralarında bir kaç N esser
schmid t de bulunmak üzere hafta 
içinde gelmiş olan Alman tayya
releri dün ·gece Bükreş üzerinde 
uçmuşlardır. Alman bahriye be. 
yetı azası Bükreşe gelmiştir. 
ANTONESCU'NUN SOZLERI 

Berlin, 16 (A.A.) - Völk.ischer 
Beobachter gazetesi, Rumen devlet 
reisi Genera. Antonescu tarafından 
Büitreştekı muhabirine verilen be
yanat. neşretmektedir: 

'Eskı rejime karşı tereddüt etme
den en çetin mücadelelerden birine 
tevt-ssill etmek şerefi yenJ nesle na
sip olmaktadır. iste yaptığım ve her 
türl .. engelleri kırarak Rumen cemi
yetinin tabü ve kati bünyesi yaratm
cıya ve ''Rumen,, kelimesinin mil
n:tsı bir gerçek haline gelinciye ka
da: devam edecek olduğum mücade-

Akdenlzdeki fn.giliı filosu Başkuman
danı Amiral Acunningham 

ln9iliz Harbiy~ 
Nazırı Eden 
Mısıra Geldi 

"Liverpol .. Kruvazörü 

Hasara Uğradı 

Balkanlarda 

Bulgaristan ve 
Yu9oslavyada 
Nazi Faaliyeti 

Sofya ve Romada 

Yapılan Temaslara 
Ehemmiyet Veriliyor 

Sofva. 16 fA.A.) - Bul~ 
BaŞVekili ve Maarif Nazın Filo
fun daveti üzerine Alman Maa. 
rif Nazın Rust yanında Alman 
Hariciye Nazırı Von Ribbentrop 
un hususi mümessili Orta Elçi 
Tvnrdov~ky ve Maarif Nezareti 
erkanından bes kişi oldu~ hat 
de. bu{!Ün Sofvava eelmistfr. A 
man Nazın Sofyada birkaç gün 
kalacaktır 

Bulgar (!azeteleri, Alınan Na
zırını sP.!amlamakta ve bu ziya. 
retiı~ tam Bul!!ar Ziraat Nazın 
Romad& iken vukuunu, Bulgar 
milJetini mihver devletlerine 
baj!lıyar. rab1talann veni bir te.. 
zaİlürü olarak tpfsir etmpktedir 
ROMAOAKİTEMA~LAR 

Lo d 16 'AA) 
_ H b Roma , 16 <A.A.) - Bu1ı?ar ZL 

n ra . . a er a- N B · f Ch. · 
lındığma göre İngiliz Harb iye raa1 ~zm .a~rıano ,~, sa. 

' . . raVlnda Harıcıye Nazın Kont 
Nazırı Eden Mısıra 'telmıştır. c· b . ··ı k V 
Orta Sark kuvvetleri Baskuman ~~ano ve.- unu mu ~ 1~ •. ene 
d G 1 S. A h .b ld W dık saravında Duçe ıle ı.rorusme 
anı enera ır re ı a a-
l ·ı ·· ·· .,,. d"lm k terde bulunduktan c:;onra. Enter 

ve 1 e ızorusece,.,ı zanne ı e - 1 z· t E t"t•· ·· d 
ted . Ed Ort s kt b 1 nasyona •raa ns ı ıısun ( 

ır. en a ... ar a u u- k d. f. ı· d "l · 
nan fne- 'liz ve müttefik kuvvet-! en ı sere ıne . ter ıp e ' mış o 
l · t fti ed kt" lan kabul resmmnP bulunmuştur er1 e ~ ece ır. 

~tOF.TLİ HAVA HtJCUMLARl YUGOSLAVYAnA 
Kahire. 16 (A.A.) _ İn~iliz Belırra~. 16 (A.A;) - "D. ~· .!3·" 

hava k tl · · hl" •.. t . Başvekıl Svetkovıtch Sah gunu Al 
. uvve ennın te ıgı. ngl- man ekalliyeti ışefini kabul etmiş v 

lız bombardıman tayyareleri 13. Yugoslavyada bulunan Almanlarm mı 
14 Teşrinievvel ~ecesi Binı!aziye talebatı hakkında kendisiyle görüş 
bir seri hücumlar yapmışlardır. müştür. 

(Sonu Sa: 2 Sil: 3' (~onu. Sa: 2 !=:U: 6) 

Pazar Sab~hı Beşten 
Sonra Sokağa 

Çıkmak Y ::>saktır 

'j le bu mücadeledir.,, 
Yahudi meselesinin cezri :ıekilde 

halledileceğini söyliyen General An
tSnn •• ~n 

GÖRÜŞLER· Sene1erce ve sonelrrce hac;ını 
esaret yularına sokmamak i. 
c;in bir zenci çevikliği, hiir a
dam mukavemetile ~öl!5iinü 

mitralvöze siper eden Afrika· 
Jmın, Fransanın hürriyetini 
müdafaaya yeltenmesine de 

Umumi Nüfus sayımı, önü.. 
müzdeki Pazar günü yapılacak
tır. Bu muazzam işin tam bir in
tizam dahilinde başarılabilmesi 
için bütün vatandaşların aşağıya 
hulasa ettiğimiz başlıca noktala
n göz önünde bulundurmaları 
faydalıdır: 

1 - Sayım, Tilrkiyenfn her tara
fında sabah 8 de başlıyacaktır. Pazar 
günil sabah saat besten itibaren so
kağa çıkmayınız ve sayım memurla
rırıı bekleyiniz. 

2 - Sayım memurları geldiği za
man, evinizde kimler bulunuyorsa; 
yalnız onları yazdırınız. Eğer aile ef
radından biri o sırada diğer bir semt
te, veya diğer bir şehirde bulunuyor
sa, yahut askerde veya mektepte ise, 
onu yazdırmayınız. Yine o gün evi
nizde aile efradından hariç biri var
sa, yerli, yabancı, misafir, hizınetçj 

kiı-1 olursa olsun, onu da kaydettiri
n.iz. 

3 - Hastalar, çocuklar ve çok lh
tiynrlar müstesna olmak üzere, her
kes sayım memurunun kar~ısına çı

(SonU:, Sa: 2, Sü: 6> 

.......... 
Y arm Başhyoruz 

GESTAPO 
Yabancı memleketlerde Al. 
manya hesabına çalışan Be
şinci Kolu Gestapo idare 
eder. 
Beşincı Kolla mücadele için 
Gestapo'nun teşkilatını, na
sıl çalıştığını bilmek lazım
dır. 
Gestapo, dünyanın en kuv. 
veth emnıyet, propaganda ve 
tedhi~ teşkilatıdır. Bu teşkL 
ıatı bilmek her Türk vatan. 
daşınm vazüesidir. 
·'Gestapo,, teşkilatına ve fa
aliyetine ait azı silsilesini 
yarından itiOaren TANda 
takip ediniz. 

TARiHiN 
GARiP 

CiLVESi 
Yazan: SabihaZ.SERTEL 

Belc;ika Kongosu, İngiltere. 
deki Belçika hükilmetine. Bel. 
(ikanın hürriyetini, istiklfillni 
kurtarıncaya kadar döğüşece. 
ğini bildirdi. 

Emperyalist kuvvetlerin 
Kongoya ayak bastığı gün, 
vnhsl ormanlarda okla bikri. 
ye-tini korumaya cahşan müs_ 
temlekenin, günlerin birinde 
metropolun hürriyetini müda. 
fnaya ~rişmesine, ko1ıenin sa_ 
dııkatinden ba'ik& bir isim ver. 
mek 18zım... Efendi değiştir. 
mek korkusu .. 

Kamerun, hür Fransız kuv. 
vetlerinin kumandanına kuca · 
ğmı açan ilk rnflstemlekedir. 

esirin usakhğı de:vip gecmi:ve. 
lim... Avrupa. Asya. Afrika, 
Amerika kıtalannda bir su. 
perimperialisme devri acmak 
istiyen istilanın, müstemleke 
kadar metropol da kurbanı• 
dır. Buna ancak esirlerin bir. 
lesmesi sıfatını \•erebiliriz. 

Müstemleke, emper:valiz.m 
zincirlerinden n~·aklann1 kur. 
tılrnıak isterken. o;unerfmJleri· 
alisıne ~votininde hno;ını kG. 
partmamak icin, efend'<~inin 
hün-ivetini kurtımncıva knrlar 
dötfiqneyi vaadedivor. Müs
temlekenin bu cf'ladetfne ba· 
kınca insan. on dokuzuncu a_ 
sırdan hul"iine kndar ePlen ta-
rihi ~örllniin önftne l!'rlf,.h•or, 
kafasında ne dü<:ifnit~e ılii· 
şünsün. buna ant'ak tarihin 
garip cilvesi demekten kendi. 
ni alamıyor. 



2 TAN 
.................................... ·-··----- fGôNO.N .. M.ESELE.s"i°f 1 Mahbuslar 
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1 . ·····························-· ..... -
Keçiboynuzunun Hassası 

Yazan: ULUNAY . ............ Yazaıı: Naci Sadullalı 1 Başhyorlar 

Y M h t p p 11encler. ı Paşa bu kara kuru yemi&i geveliye. 
anb:ıstı c me 8 

• rek atını özengiledi. 
d b . k nafmda mlizul otu 

en crı 0 
• d U ha,cmi Kafesin arkasında Valide Suttan. 

or ve başrndak• ha cm . 
. .

1 
k 1 · k"hyası -.'kla kara- la Padışah bulunduğu için 

lıyeb ıne c;ın .. ı · 
d "·'Azul de o sa bır kubbe altı Vezirleri iri kallavilerile sec; yor u ... 

ezir kona&ı ıc;ar.atarı, dışata. mezar taşları gibi ayakta duruyorlardı. 

1 
gıd•,ağalaı ı ki1 er..:ılcr, tablikir- Nihayet dilsizlerden biri meclise gire

se!.lı:ırilar gib· kıyamet kadar a. rek işaretle paşalarm oturmalarmH c!a. 
~la dolu idı. Bnnlan sızıltrya mey- ir olan irı!deyi tebliğ etti. Mezar t:ış. 

vermeden idare etmek, ümitle a- 1 lan birdenbire yerlere kapandıktan 
•m•k ıuç iftl. sonra diz çöktüler. Vezirlerin en in
Ne zaman bir vezir alaşağı edilirse demlisi olan Sallaba, Ahmet Paıa ih. 
ihyanın c;~ldığı yem borusu ile bütün tiyarlıktan kafasını titrete titrete güç. 

iyet urnıde düşerler, Efendilerinin beli içtimaın sebebini anlatabild;. On
Muhril Hu.mayuna) nail olaeairru dan sonra Boğa SUleyman Paşa ht<jlıya 
ıuıederlcrdı. hıılrya lifa başlndr. Mühür kcndisinr 
Bazan konuşurken bu endlıesini verilirse din ve devlet düşmanlarını 
li ediyordu. Bir eun dayanamadr: mahvedeceğini söyledi. Arkadan Ma. 
:- Devletlli efendim. dedi, Bizim nav Hı.iseyin Paşa söz aldı. O da kıhcı-
1 miz ne olacak? Sarraf Hayimaçi nı çekip Kızıl Elmayadck gideceğıni 
abı dikti. Eski borçlar öderuned;k.. anlatırken menzul Osman Paşa itiraz 

en ıonrı bir akçe veremiyecefini söy- etti: iki bacakları kötürüm otdufu 
yor. Bu vezir dairesinin idaresi taşr- halde hllli gözü Sadarette bulunan 
a ıu ile detirmen dondürmiye ben. Osman Paşa o kadar cerbczelilc e·ti kı 
ıyor. h.erkes.1 eölgede bıraktı. Bu aralık içe

- Hele gidi çıfıtrn yediği herzeye nye dılııiz girerek başından yuk&ekte 
ki Ne deyi nibekirı söylettin? tuttuğu bir Hattı Humayıınu Sall:ıbaij 
- Efendim, biz borçlu, o alacaklı. Ahmet Paşaya diz c;ökerek uzattı 

ula ıöze dılim varmaz ki... Hat şöyle yazılmıştı: 
- Bugünlerde yine bir değişiklik o. "Mehmet Paşa !altının d hi reyi so. 

iı kulağıma erişti. Sahibi devletin rul11un . ., 
erdanrnr Kara Alinin kemendi okşı- Herkes Yanbasu Mehmet Pn.şa?.'8 
acak. döndil. Paşa mütemadiyen . lrlib rkilnun 
- Acaba yerine hangi devletlQ ge- yan cebinden çık rdrğı keı;t oynuzu. 
ek? · nu kemirmeie uğra,ıyo.~d-~. 
- Daha belli defil Valide Sultan ıı· iki defa aizmı bw:uştürerek: 
ezirleri kubbe altmda toplayıp ko. _ırKec;I boynuzu denile~ ~uru ye.-
uıtu~ac.ak, kendisi de kafes arkasın.. m' ten c;oktanberi yememıştım. Dedı. 

d 1 k H 
11 • • d' Müba k !n ıyece • angisini devlet umu- Buciln gelırken ımren ım. re 

u .. ıdareye muktedir gorürsr ona öyle hassah ki insanın gözüne fer, dL 
hurü verecek, zine kuvvet veriyor. Bu nesne nerede 

Kihyanm gözleri parladı: yetioir? Bunu paşa kardeşlerimden 
- Aman DevletlGm. dedi. Mutlaka sorarım! 
bbe altma davet edilmeniz itin ne Herkes biribirine baktı, Huzurda 
pmak lizınısa yapalım. oldukları için gülemediler. Yanbastı 
Mehmet Paşa: Mehmet Paşanın bu bunakça 15.frna 

"":- Tela~ etme. Dedi. Kızlarağnsına memnun oldular. Çünkü artık onun 
m eslcı tclhisci ile h•ber ilettim. kendilerine rakip olamıyacağı mu

ü~rütlü bir enfiye kutusu da hediye hakkaktr, 
m, Kubbe altı toplantısında ben Konağa döndiı1tleri zaman kahya 
bulunacağım. hemen dendisinin huzuruna girdi. 

Boynunu bükerek: 

P aşanın duyduiu haber doğra - A Paşam! Dedi. Ne halde oldu. 
çıktı. Bir kaç gün sonra Sa~-. iiumuzu biliyorsun. Tam kendimizi 

amda 
··hür aldırıldı ve kendısı gösterecefimiz zamanda bu kahrolası 

n mu . k .. keçi boynuzu nereden aklına geldi? 
ı miillrü musadere. c_~ıl~e ~=~~~ Yanbastı Mehmet Pap: 

birisi getırı ncıye - Budala! Dedi. Senin aklın bu ka-
ıtancıbaııı hapsine verildi. Ertesi da 

konaia bir çavuı gelerek Mehmet r erer. Mühür yann bana verilecek ı 
kubbe altı toplantısma davet Ertesi gün Yanbastı Mehmet Pa. 

Konakta herkesin yüzü gülüyordu. 
.. klhyaıı ve maiyeti ile yola çıktı. 
Abaraya g'eldiler. Bir bakkal dük
ının önünden gecerken Mehmet 
.. hayvanın dizginini çekti. Sağında 

"yen kihyasma: 

eaya Sadaret mUhürü g8nde. 
rildi ve keçi boynuzunun hassasr da bu 
suretle hakikaten anlaşılm~ oldu. 

C chirlcri, kasabaJı:ırı, köyle
~ ri mahalleleri, n ailele

rih.. .• ıillctleri virnneve döndüren 
harp, barbar olmayan ve tıpkı 
sırthınlar gibi kanın a'kışmı seY
rctıncktcn vahşi bir zevk ala!'l~
yan medeni milletler için gonı_ıl 
rı:1.asile göze ı:ılınacak hoş b!r 
macera değildir. t'akat aç bır 
emperyalizmin tasallutu, .. ıı:ok de
fa. bu kanlı macerayı, gozt: alın· 
ması farzolan mukaddes lıır. ".a
zifc Juılinc getirir: Bunun ıçın. 
dir ki bugünün şartları içinde, 
şuurl~ milletler, hiidi~.eleri n_ ken
dilcrme her zaman boyle hır va
zife düşürebileceğini hesaplaya. 
rak davranmak ihtiyatını göste. 
rirleı·. Bu vazifenin başlaması, 
milh hassasiyeti şuurlu bir mem
lekette. bütün ihtilafların bitme
si d«vncktir: Artık tek düşman, 

ve tek millet vardır. Ve aynı va.. 
tanın huduttan içinde ya~ayan. 
ların· "tek millet,, vahdetini ku
rahil mcleri ise, hilôistisna her 
vatandaşın kendi glicii ve kabili. 
yctllc mütenasip bir silaha ~anL 
masile miimkiindür: Bunun için. 
dir ki. Şimdi İngiliz kadını tenis 
raketini bırakıp tığına sa;ılnuş
tır. Bunun içindir ki, Anadolu 
kadını İstikhil llarhinde, &ırtında 
b~yundnn ~üyük, ve göğdesinden 
agır mermıleri taşımıştı. Ve bu. 
nun içindir ki bugün, her Tiirk 
kadınının. cephedeki askere fay. 
dalı hediyeler dokuyan kü~ük 
canlı birer fabrika vazifesi gör. 
mesl lazımdır. Propagandası mu
vaffnkiyetle haşanldıl,tt, malzc. 
mesi, faraza Kızılay tarafından 
meccanen dağıtıldığı, ve tc,kiliitı 
faraza Halk Partisi tarafındım 
~urulduğu takdirde, cephe geri. 
sınde, vazifesi, cephedeki kadar 
miicssir ve miihim ikinci bir ordu 
kaz~nmış sayılacağız. f'akat muh 
tekırlerin hu fırsatı da kaçırma. 
malan, ve bu milli vazifede kul
lanr1acak malzemenin bile ihtl. 
kfırına yeltenmeleri ihtimalin. 
den bahsolunuyor. Buna da ra
pan1ar türerse, onlara verUecek 
<'e7anın hu yiizdcn bizim uğrava
cnğımız müthiş zarardan bile· a-
ğır olmasını istiyorum! 

Veba Takyidatı 
- Su Jcazevide ~ördüğüm keci boy. 

değil mi? 
- Evet Papm, Keçi boynuzu. 
- Şundan bina yüz dirhem aldır-. 
Kahya Da~ırdı. Kendi kendine: 

BUGUNKU PROGRAM 
d,00 Proı.ram 
l,OS Mllrik (Pi.) 

ı.u Haberler 
a,ao 1111alıc (PL1 
S,SO Yemek U.tesJ 

11.0J Orlceatra 

11,40 Şarkılar 
19,15 Jı(Qzilı (PL) 

U,SO Haberler 

Ankara, 16 (TAN) - Sıhhat Ve
kaleti Portsait'te veba olduğu için, 

1 evvelce bura muvarldatına karııı ko
.:ıulan sıhht takayyüdatın kaldırıl
masına karnr vermlııtir. 

- Ya aklını kaybetti. Ya büabütün 
dı. Biz can alıp can veremiyoruz. 

keçi boynuza düfllnüyor. 
- Efendim. konaia avdet edelim de 

rtayun, 
Pap gür bir sesle bağırdı: 
- Şimdi al. Keçi boynuzu hassah 

yeml,tir. 

IULGARISTANIN 
omanya Misalinden 
Alacağı Ders 

(BaŞı 1 lncidcJ 
ak kullanmaktadır. 

Fakat yarın Alman kıtalan, 
ulRaristaruı da girmiye haşla
Aı zaman, komşumuzun maruz 
lacağı akıbet, Romanyanın. 

en :farklı olmıyacaktır. 
O vakit Bulgaristan, vaktile 
lkan antantına girme.menin, 

uyük hülyalar peşinde koşma
ve mihver devletlerine da

anmanın mükafatını görecektir. 

* * D ün bir Bulgar dostumla ko.. 
nuşuyord.um. Romanya

vaziyetten sonra gözü açı
dostum: 

- Korkuyorum, diyordu, ka
la verdikleri Dobrucayı, sapı 

e burnumuzdan çıkarmasınlar. 
Filhakika Bulgaristan bugün, 
ıer Btlkan devletlerinden da

çek endişe ve telaş içindedir. 

merikada Askerlik 
için Kayıt Ba§ladı 
Nevyork, 16 (A.A.) - Amerlkada 

1 illi 38 yaşındaki 16 milyon 500 
erkeğin kaydına bugün başlan

stır. Bu münasebetle nutuk söyli
en Roosevelt, demiştir ki: 
"Bugünkü mecburiyet bize dışan

yükleWmlstlr, Dünyayı harple 
dide cilret edenler, topyeknn bar
ve bu ismi icat edenler, bize ve 

ütUn hür milletlere topyckün mü
afaa için hazırlanmak zıı.nırelini 
hmfl etmişlerdir. Biz, bugünün A

merikalılan, Tanrının yardımlle ya
rının Amerikalılarına sulh davasınn 

efakAr bir millet bırakacnğız. Ame
ril<.ı bu m~a Ua silAhlanmnktadır ... 

,AMERiKA DONANMASI 
Nevyork, 1fl (A.A.) - Sıın Pcd
'da bulunan Amcriknn donanma-

rondan gelen blr telgrnta göre, harp 
81 ıosuna mensup 12 den fazla gemi 

al adalnnna gitmek üzere yolda 
~·." nnısktndır. 
bu•ul(ENNFDY DE GİDİYOR 

Va ınıton. 16 (A.A.) - .Hull, A· 

1~a Birleşik devleUerlnln Londrn 
e ilk :F.Jçlsl Kennedy'nln sekiz. on 
~! içinde, istlpre için Vaşlngtona 
pi~cd:fnl biJdınnlştır. 

• 12,SO Proıram 

12,U Şarkılar 
ı ı.so lhberlcr 
13,05 Şarkılar 
U,20 MOdk 

• ıs,oo Procram 

J 11,<fS Su 

20,15 R•dl'O ıuete.ı 
20,45 Solo 

21,00 Mildir 
21,30 Konıı~ma 

, 21,4s Orkutca 
22,45 Daııs nıQılfl 

:zs,25 Kapanı1 

Stefani Aiansı 
fBaşı 1 lnddeJ 

diriyor: Sııltlhlycttar bir membadan 
b~ldirildiğlne göre, Stefanl Ajansının 
dıplomatik muharririne atfen Po or
dutunun 12 adaya nakledilmesi ih
tlmnlıne dair Türk gazeteleri tarafın
da» neşredilen haber endişe yarat
mak için çıkarılan yolan bir haber
dir. Ne Ste!nni AJnnsının diplomatik 
muharriri, ne de bu Ajans hlçblr va
kit böyle bir haber neşretmemlşler
dlr 
ANADOLU AJANSININ NOTU 

T!lrk gazeteleri, bu iki tclgra/ta 
bahsedilen hııberl, bültenimizin 12 
İlkteşrin 1940 tarihli nüshasında çı
karı bir telgrafı neşretmek suretlle 
vermişlerdi. Bu telgraf ta şudur: 

Roına, U (A.A.) - Po ordıııunıın Mııaso
linl tarafından ıertlıl hakkında tıfslraua bıı· 
lııııan Stefaııl aJansınrn dlplomaı!Jı: muharriri 
ıu satırları 7aııyorı 

"Hudııtlan mOdalaa vulfeane m<lltellef ol• 
ıııryan Po ordusu manavra lrabl1'7etlnl ve ı .. 
tlsınt aıubarcbc lrııdrcılııl hab bir ordudıır. 

Bu ordıı mlitblt ıureıte aenaldir. 1tal7a, l· 
talyada ve denbaıın aradslndtkl lcıtaatından 
mOıtakil olarak bu orduyu her an ıcrelr ltal· 
rada Ye screlı: denlzaıın araılde en ualr 
noktalara aıesel!I. Amııvutlıılt., 12 Adua, Si· 
mal Alrlkasına Ye Habeıhtana kadar aevlre• 
debUlr ... 

Arşivlerimizde Sf'rİ bir ara,tırma 
yapttlc ve bu telgrafın aslmı bulduk. 
Gördük ki bu telgraf bize Stefani A
jansı muharriririnin noktai nazarını 
bildirdiği kaydı ile D. N. B. tarafından 
vcrilmietir. Yani bu telgraf D. N. B. 
Alman Ajansrnm dijicr Ajanslara ta
mimini üzerine aldıfı bir Stefani tel. 
grafıdrr ve aslında "on iki ada .. keli
mesi mevcuttur. 

Binaenaleyh yalan haber vermek it
hamı Anadolu Ajansma ve hele Türk 
gazetelerine katiyen tevcih edilemez ... 

lngilterenin Masrafı 
!Başı 1 incide) 

rafların daha da artaeağmr ümit edi
yc-rum .. , 

Kingsleyvood, geçen Temmuzda ka
bul edilen bir milyarlık tahsiBStın Te 
riniııaniyc kadar yctccefinı ve eimdik; 
~dişin temposuna naı:arıın yeni kabul 
edilen bir milyarlık tahsisatın Martın 
ilk günlerine kadar dahi kifayet et. 
miyeceğini söylemiştir. 

CllURClllLL'JN BEYANATI 
Londra, 16 (A.A.) - Avam Kama

rasında sorulan bir suale karşı \•ilki 
beyanatı araıında demiljtİr ki: 

Herhangi bir kimscnln bu harpte 
btzim sırf statiı"konun muhafazası için 
mücadele ettiğimiz fikrinde olduğunu 
zannetmiyorum. Fakat, ucüm1e bu 

RAMAZAN: 15 
17 • 10 • 940 PERŞEı'\fBE 

8. D. 1 8. D. 
iMSAK 4 15 AJt6Alıl 17 27 
Oil• 1 ı Sil lfıar ı '7 :l'7 
ikindi 15 OJ Yata• ıa 57 

Eden Mısıra Geldi 
(Başı 1 incidel 

Esaslı demiryolu hatlanna mu
vaffakıyetli isab~ler kaydedil
miştir. Limanda bulunan bir va
pura tam bir isabet kaydedilmiş.. 
tir. İkinci bir hücumda, bilhassa 
rıhtunlnr istihdaf edilmiştir. 
Bombalar rıhtım üzerine düşmüş 
ve yangınlar çıkmıştır. 

Esas dalga kıran üzerine de tam 
iııabetlcr vıllti olmuı ve bir kaç bom. 
ba bir kışla üzerine dil1Mü1tUr. Li
manda bulunan büyük bir gemi bom. 
bardı~an edilmiş ve tam isabet kay
dedilerek gemide yangın çıkarılmıt· 
tır. 

LİVERPOOL KRUV AZÖRtl' 
HASARA UÔRADI 

Londra, 16 (A.A.) - Amirallık da.. 
!resinin tebliii: Akdeniz Baılruman· 
danının şimdi bildirdiğine göre, bun. 
dan evvelki tebliide bildirilen hare
klttan üssllne dönerken, kruvaı:örleri
mlzden bir tanesi, Liverpool kruvazö. 
ril, torpil taşıyan düşman tayyareleri
nin bir hücumu esnaıımda hasara ui
ramıştır. Bu kruvazör, şimdi salimen 
limana varmış bulunmaktadır. Kayıp. 
lar ağrr değildir. Bu haberin verilme
si, geminin üssüne vardrğının öğre
nilmesine kadar tehir edilmişti, 

İTALYANLARA GÖRE 
Roma, 16 (A.A.) - "Teblii .. : Mer. 

kezi Akdenizde vazife gören Toti İ
talyan denizaltısı dun gece Perseus 
sınıfından bir İngiliz denizaltısını gö
rerek ona hücum etmiştir. Krsa bir 
mesafeden tiddetli bir muharebe baş. 
lamıetır. Denizaltımız düşmana top 
ve mitralyözlı;rile ateş açmıştır. Yap· 
tığı bir manevra sayesinde müsait bir 
vaziyete giren denizaltımrz torpilini 
atmıştır. 

Tam isabet üzerine düşman gemlıi. 
provası havaya kalkarak baş aşağı 
dalmıştrr. Denizaltımızın mürettebatı 
nrasrnda zayiat yoktur. 

Roma, 16 (A.A.) - Stefani Ajansı 
Alman kıtalarmm İtalyan askerlerinin 
yanında harp etmek uzere Şimali Af· 
rikada bulundnlhı hakkındaki haberi 
tekzip etmektedir. 

harpde biz yaşamakta devam için rnii
cadele ediyoruz. Bıınu yapmak ikti. 
darnnrz dünyada daha umumt surettr 
tanmdrğı ve bu husustaki kendi ka
naatimiz daha umumtlC1tiğl n.nan 
zaferle, kazanıldliında, ne yapacağmıı_ 
zı daha iyi auan dikkate alacak va. 
ziyette bulanacahz. .. 

KazalardR yapılması kararlaştırılan 
büyük umumt siperlerin birkaç gQn 
.onra inşasına başlanacaktır. 

Beden terbiyesi ~kil~tına mensup 
gençlere gQnde iki !aat siper kazdı
nlması taın:ıvvurundan vaz geçllrnit· 
\lr, Mahpusların siper kazma işinde 
çalı§malanna Adliye VekAleU muva
!aka. etmiştir, Birkaç gün sonra, 
mahpuslar siperleri knzmıya başlı
yncaklsrdır. Temizlik amelesi de bu 
tste c;:ılışr.cakhr 

Rundan başka seferberlik mOdllr
'ül!ü alArm düdükleri isi ile ehemmi
yetle mesgul olmaktadır, Evvelce a
lınan el ve t'lektrikle müteharrik 
düdüklere iltlveten 50 tane dl" benzin 
motörü ile çalınan ıılfırm dildüğü a
lınmııı:ı Jı:ararlaştırılmıetır. 

Piyasada: 

Macaristandan 63 

Bin Lira Alacakbyız 
Macartstandan 63 bin 400 lira ala

cağımız biriktiği için ticari münase
betimiz durgun bir vaziyet almıştır. 

Macarlstana ihracat yapmak için. 
Wncaristandan mal gelmesi lc;ıp et
mektedir. Halbuki son hafta içinde, 
piyasamıza Macar malı gelmemiştir. 

T!lrklyE: - Milcarfstan arasındaki 
tlcart münasebetleri arttırmak için, 
Peştede yarı resml bir heyet bulun
ıruıktndır. Bu heyetin Azası arasında, 
demir birliği umumf Mtibl de var-
dır, Heyet, Peştedeki demir endüs
trısıne mensup kimselerle temasları
na devam etmektedir, Buraya gelen 
haoerlere göre, henüz bu temaslar
dan milsbct bir netice hasıl olama
mıırtır. 

MAKARA BULUNAMIYOR - Pi· 
yasada dikiş mnkinelerinde kullanı
lacak 40 numara beyaz makara bu
lunmamaktadır. Siyah makaralar da, 
20 kuruş fiyatla satılmaktadır, Bu 
husustaki malumatına müracaat et
tiğimiz bir makara fabrikası, kırk 
numaralı maknraların. yerli fabrika
lar tarafından yapılmadığını, bu ma
kıırların birkaç klşl elinde bulundu
ğunu söylemiştir, Tarif edilen yer-
lerden birinde de, makara anyanlara 
bir buçuk aydnnberl bu numaradaki 
makaranın satılmadığı söyl~nmlştlr. 

Ergani Tahvili İkramiyesini 
Kazananlar 

Ankara 16 (A.A.) - llı:ramiyeH 
y{lzde 5 Faizli l 933 Ercanl latikrazı 
tahvillerinin bugün yapılan 15 inci Ilı:· 
ramiye ketldeainde: 

73628 Numaraya 30.000. 152407 Nu
maraya ıs.ooo. 34369 Numaraya 3.000. 
:5043 Numaraya 3.000, 36312 Numa
raya 3.000, 34361 Numaraya 909, 34367 

Numaraya 909, 86260 Numaraya Q09, 
123485 Numaraya 909, 141018 Numa• 
raya 909, 154966 Numaray~ 909 ve ~Y
rıca 289 tahvile 120 ıer lıra ikramıyf' 
isabet etml,tir. 

KISA HABERLER 
L"ııi ti1L'l'fil'1IDE. 
-. Londra, il (A.A..) _ 11 Tetrinleneld~ 

biten hafta lclnde lı&71Ptar ınntardırı Yedı 
ln1:llia 1:emlılı 24,943 tonll1to, liri ııııOttefllı 
1:cmlal ı 2464 tonlllto, bir bitaraf ııremlai: 
a617 tonlllto, cemaa ıo saıılı 31,094 tonl· 
1..1.to. 

Loadrt., 16 (A.4.) _ J,,.ilten MQatem• 
telre Nuın Lord Llord, lı.a•a lrll'l'.,.tlerine 
iltihak etmek bere bası mUtteınlekelerden 
yalııncla blrQOlr c1lıı0umlann ıelecelinl bil· 
dlrmlotlr. 

HİND İS TANDA: 
• Vardha, 111 (A.A.) _ Jtcndla!DI trYlr.lf 

ettirecek barelreıe nlcln teıebbDı eunedltlnln 
eebeblnl anlatan O.neli, lı• seferki a1Yl1 ha· 
aıalzlilr luırelıetlnla ııon harelr•t olacatını, 
buna binaen hlldlalnin her ihtimali kartıla· 
malt Oaere baplabane dıırnda lrallllHr lhım 
ıeldlllnl al!7le111l1tlr. 

FRANSADA: 
e Tuııııa, 16 (A.A.) _ General Wenand 

tayyare ile c. .. ını.a bııra,,. sehlılıtlr. 

AMERlKADA; 
e Nc'f']rOrlı, ıe (A..A.) _ Bu tabah Caın

den'de erkan ..,. aedn oldııla nrarlı lcalan 
blr yanırrı harp Sıtlllllert lcln mab•m• imal 
eden Ct.mdeıı Torce CoınoanY tesisatını tah· 
rlp ctmiıtlr. 

S. RUSYADA: 
e Mo&kova, tll (A..A.) - Harbiye Komi· 

seri .M areıal Tlaıofl!nko Jtınlordua yeni bir 
lnubat koyrnıışuır. MUletlcr araaı vu17ette· 
lrt eerılnllk loY)"etler Birblinl dalma huır 
bulıınmaya mecbur ediyor. BuıtlnDn en b<I· 
yfllı lrayıuan aalıerl lnzıbaun lıııvntlendirll· 
mesldlr. Bu arada bllyQlrlerbl emirlerini tııl· 
rnalı. &ırıan Eaı etmemek ,.cııI oaalardan 
baılra bir emrin yapılmaması da <inayet aa· 
yılıcalıtır. 

• MotlrOTa, 16 (A.A.) - Alınan bDJ'(!lt 
elçiıl Von der Schıılenbııra. Bcrllnd• bir lıa' 
hafta keldılıtan aonra dQn öileden •nnra 
Moakovaya dllnmUıtOr. 

Şarlonun İlk Sesli Filmi 
Ne-rFOrt. J6 (A.A.) _ Cbarlie Cb,plln'ln 

"BQ7Ulr dlktatllr. lamindckl lııınetli (ilmi 
ille defa olarak don alııaaı Broadvva7'm iki 
ainemnındı ıı:6aterllmittlr. Sinema ulonlan 
ıcylrdlerlıı dolmıııtur. Seyirdlu tlmdlyo ka· 
d&r ınıb HUm o:rııann Charplin'ln ıealııi 
bıı ıuretle ilk defa lııtmiıtlr. Charılin b11 fi· 
Umde llıl rol blrden 7apmalıtadır. Alrl dikta· 
tl!r, dllerl de kQcllk blr Yabııdl berber roJQ. 
dOr. Diktatöre benae:ren bn Yahııdf fstenıl1e
relı: oıııın halefi olıı:ror. Dllıtat&rlerle :raptıfı 
alaylarla ltallıı QOk eflendlren Cbaplin, de· 
molırulnln ınQdafaaaı, lrard811ilr ıHsiıl n 
b'lllk balılırnda blr hhabedı bıılıınaralr fllml· 
nl bhirm•lcıcdlr. Filmin aoııunda Pauletıe 
Godd.ard"la perdede ı&rDnen Chaplln dl:ror iti: 
"Eılm ve ben Rlmln ho~ıınuu ılttiliııl li

aılt ederiz." 
Bıı ıl!ılerle ClıapHn, Ba,..n Ooddard'lı iz. 

diHcım lllı ~fa _,.ııa .. 9tlraıalrtadrr. 

Kömür Nakliye 
Fiyatları Kati Olarak 

Tesbit Edildi 

17 • 10 <140 

Bir Ayı 
Bir Köylüyü 
Öldürdü 
Muşun GeligQzam nahlyesinfn St"' 

mul köyünde, bir nyı kendısiru yar' 
lıyan köylüyü öldilrmüş, slllhııu ' 
tıp kaçmıştır. Köylu Hasan, ıar!P 

Armatörlerin ŞikCiyeti Üzerine Limanda 
Tahmil ve Tahliye lıi Tetkik Ediliyor 

Maden kömürlerinin nakli için Münakalat Vekaletinde topla. 
nan komisyon 1 '!'eşrinisan~ 1940 tarihinden 15 Nisan 1941 e kadar 
-muteber olmak uzere aşagıda yazılı nakliye fiyatlarını tesbit et-

nı beklerken ayı gelmfa, Hasan, t 
fekle ateş etmiş, ayı vunılmuŞ ' ~ 
düşmüştür. 

• Hasan, ayının öldU,tünil tahmin 
derek elinde tüfeği oldu~u halde. 1' 
nına gitmiş, fakat yaralı ayı yerirıcl ( 
rırlayıp Hıısnnın Ozcrlnc atılmış 
kendlslle kanlı bir boğı.JŞınadan sO V 

miştir: r;;:;-
fst.anbul için 250, Bandırma. Ordu, 1 M~~kemelcrcle : 

Tcklrdnğ ve Cıınakkale için 275. tz- - ------
mit, Derince, Gölcük Mudanya ve lk•ınc•ı Ti t B 
Gemlik için 265, Ayvalık ve İzmir 1- ICGre aş 
çln 295, Karaburun için 280, FcUıiye ""' • • 
ve Mersin için 350, Samsun, Trabzon Katıbı Mahkum Oldu 
ve Antalya için 300, Hopa için 325, 
Mersin ve İskenderun için 355 ku
ruş. Bu tlzami hndlcr 150 tondan kü
çük gemiler için caı-1 değildir. Kok 
kömilril nakliyatı, bu fiyaUnrın yüz
de 20 fnzlasile yapılacaktır. Harp si
gortası ve klavuz Oeretlcri navluna 
dahil değlldir, 
VAPURLARIN NOBET YERi 

Zonguldak havzasında kömür tah
mll edecek vapurların nöbet bekleme 
yeri BUylikdere olarak tayin edilmiş
tir Nöbeti gelen gemi Zonguldnktıın 
istenildiği zaman han'!ket etmiye mec 
burdur Bu hususta İktısat ve Mü
nakalAt Vekaletlerlnden çıkan tali
matname İstanlıuldakl alılkalı ma-
kamlara gönderilmiştJr, · 

TAIIi\JİL VE TAHLİYE 
Armatörler limanda tahmil ve tab 

llye işlerinin çok ağır gitmesinden 
~ikfıyet etmektedirler. Vapurcular bu 
şikıiyeUerlnl burada nlAkalı makam
lara ve Vekıllete bildirmişlerdir. 

İddialara göre, liman idaresi ~ok 
az ışçi yevmiyesi verdiği için amele 
bulmaktn gilçlük çekmekte ve bu 
yüzden de tahmil ve tahliye tşler:i 
çolt yavnş yürümektedir. 

Vaziyetin böyle olduğunu gören bir 
çok müteahhitler, aJAkalılara müra
caatta bulunarak, tahmil ve tahliye 
~sin! liman idaresinden birkaç defa 
daha kısa bir zamanda yapmıya A
m~de olduk.lannı blldlrmialerdlr. Va
ziyet tetkik edilmektedir. 

--~--

Bugiin Gelecek İngilizler 
Romanyada bulunan İngilizlerden 
mürekkep çok kalabalık bir grup, bu 
ı;abah f st.anbula gelecektir, Bundan 
bqka, İn.gillz Kızılhaçına mensup 
ve vaktlle Norveçe gltmlı.; olan 25 ki
şilik bir grup, İsveçten geçerek Sov
ye: Rusyaya gitmiştir. Bu grup 
ta diln Sovyet Rusyadan fstanbula 
gelml§ ve Toros ekspresile Fillstine 
h:treket etmiştir. 

Muhtekir Ev Sahibi 
Ankara, 16 (TAN) - Yenişehlrde 

Abdullah adında birisi, sahibi bu
lunduğu apartımanm bir dairesini 
1ıeçerı sene 28 liraya vermlıı iken, bu 
sene 30 liraya çıkarmıya teııebb!l! et
tiğinden dolayı MWI Korunma ve 
Meşhut Suçlar Kanununa göre mu
hnitemesi yapılarak 336 lira ağır pa
ra cezasına mahkOm edilmiştir, 

Hava Harpleri 
(Başı 1 ıncide) 

vetlerimiz, Dunkerque limanını bom
bardıman etmiıtir. Yancmlar çıkanı. 
mrı olduiu müşahede edilmiıtir. Bu 
yangınların büyük basan mucip oldu
tu muhakkak addedilmektedir. 

250 TAYYARE iLE HUCUM 
Londra, 16 (A.A.) - Gayri resmi 

bir membadan bildirildiiine göre 
15/16 İlkteşrln gecesi, Londra ib:eri

.. ne 200 ton bomba atrlmıetır Bu rece. 
ki akın, Londranm maruz kalmq ol
duğu akınların en şiddetlilerinden bi
ri olmuıtur. Mutat veçbllc bombalar 
celiıi güzel atılmıttır. Hasarat, Eyhll 
bidayetindeki akrn neticesinde vukua 
celcn hasarat kadar mühim deiilılir. 

Hasarlar, en ziyade evlerde, sanayi 
müesseselerine ait binalarda, menfaa. 
ti umumiyeye hSdlm binalarda vukua 
celmiıtir. Dün gece Londrayı born
bardunan eden tayyarelerin miktan 
250 tahmin edilmektedir. 
Dü1Manın hücumlarındaki tiddete 

ratmen menfaati umumiyeye hldim 
bütün servisler, bu sabahtanberi nor
mal ııurette işlemektedir. 

Resmen bildirildiğine göre, son ge
len raporlar diln 18 Alman tayyaresi
nin düşUrülmtis olduğunu haber ver
mektedir Bunlann ~ 7 sı gündüz, bir 
tan~ de akııam üzeri düşürülmüştür 
15 lngiliz tayyaresi znyl olmuşsa d~ 
doru tayyarenin pilotu sat ve sa
limdir. 

AL'MANLARA. GÖRE 
Herlln, 16 (A.A.) - Alman tebli

ği, fngiltereye yapılan hava hilcuın
l:ı.rırun şlddeUendlrlldlğinJ kaydede
rek diyor ki: 

''Gece, ağır muharebe tayyareleri 
de istirak ettirilerek bu hücumlar 
ilddetlendlrllmiııtlr, Alır ve en ağır 
çapta bombalarla yapılan toptan hU
cwn bilhassa Thames nehrinin iki 
sahilinde bulunan sl!Ah !abrlkalan
na, yollara, umumi hizmetlere alt te
sisata tevcih edilmiştir, Dönmekte o
len pilotlar iehrin merkflzinde ve 
nehrin iki sahlllnde ııiddeW lnfilAk· 
lnr oldutunu ve bu nehrin kavslle 
Vlctoria dokları arasında yangınlar 
çıktığını Mans sahilinden gOrmü:ıler
dir,., 

Tebllle 16rfl, 32 İngiliz tayyaresi 
dU,Urülmüıı, 7 Alman tayyaresi üs
süne dönmemiıtir. 

İNGILTERE "OZERİNDE 
Londra, 16 (A.A.) - Buırün. İqil

tere üzerindeki hava harbinde ıülril 
net kaydedilmlftir. Bucün. bir çok 
haftadanberi en sakin sünlerden biri
ni tC1kil eylemiıtir. Londra mmtaka· 
smda, ancak öiledeo aonra ilci alarm 
işareti verilmiş ve bunların ikisi de 

. 6 bin Ura lhtlUls etmekten suçlu !
kıncı Ticaret mahkemesi sabık bıış
kfı:i~ ZühtünUn duruşması dün Bi
ri~cı Ağır Ceza mnhkemesınde blt
mıştlr. Raşkatıbin 4 sene bir ay müd
detle hapsine karar verilmişti 

. Yine. ihtllds suçundan Adlıy;yc ve
rıl~~ l'ath Mnlmüdürlüğ{l Muhasebe 
!cA .bl Hüseylnin dün Dördliocü Sor
gu htıklmllğlnce ifadesı alınmış ve 
mevkufer. muhakeme edilmek üzere 
~akı Birinci Ağır Cezaya verilmiş~ 

ŞEKER KAÇAKÇILlta - 934 se
nesinde muhacirlerin mu::ıtlyeUnden 
istifade lle şeker ka""k 1 ,.. ..,.., "u çı lı;• yaptı6, 
sanı~arak cekb:inci ihtisas malıke-
mesınde tAcirlerden Burhanettin hak 
kın?a açılan dava, b~ seneyi müte
cavız :levam ederek, evvelce mahkü
mlyetlerlne miltedalr V"~lle k 
ık. d f n ..., n nrar, 

ı e a Temyiz uçüncO Ceza Dairesi 
ve son defa da Tem•"· C h U 

JU. eza eye 
umumlyeslnce bozulmuş ve bu defa 
da Beşlncı Asliye Ceza mnhk 1 b emes n-
ce craet karan verilerek el 
d b d • sen er-

en erı evam eden bu d d 
tlcelendirilıni u ava a ne-§ r, 

Adliyede yeni Tayin 
ve Terfiler 

Ankara, 16 (TAN) Yüz li 
1 t - ra ma-

aıı a emyiz mahkemest haıııı. 
za ve tc kif 6•na ce-

v evlen umum mUdUrU 
Arıt, 90 lira maaşla Manisa rclslfği
ne An!akya reJsi Sadık, İstanbul hA-
klmliğıne Bursa hAkı-ı S nih . 

ı •uı c ve Sı-
nop reisi brahlm, 80 Ura maaşla An-
~~n ~tıklmliğine Knstamonudan İl-

- l, an hiıkimlifine temyiz rapor
töru Htışim, Konya hdkimllğlne is-
lanb.ul eski hAk!ınlerinden Mlthat, 
70 lira maaşla baıı muavinliğe Trab
zou~an Senal, Trabzon müddelumu
mll ğlnc Samsundan Salih Samsun 
m:.ıddelumumtuğlne Merıd~den Mab
mu1 Ünye hAkimllğlne Bandırmadan 
Hamd., Maraı hlkltnliğlne Bandırma 
reisi Tevfik, 60 lira maaşla Manisa 
hlıklnılf8ine İstanbuldnn KAmil, Ur
fa azalığına Cemlşgczektcn Fahri B 
ta1hy.ı hAkfmliğlne tn-yı.. • 0 

tö 1 i d Y 
~ ....... rapor-

r er n en usu!, Knstamo Od 
d · nı~ı f nu m -
eıumumU-06 ne negölden T file 
~~ehir hAklmJ~ğine BireclktenevNa: 
mı, Bursa htıkunllğine Burdurdan 
Safiet nakil ve t.ııYin edilml ti 

' r. 

SaV1m Günü 
tBaşı 1 incideJ 

kı..,, ııorulan suallere cevap vermlye 
mecburdur. 

" - s.ayım bitmeden çocuğunuz 
doğarsa,. ısmlni Yazdırınız, Sayım bit
meden ölen olursa, ismini sildlrinlz 

5 - Sayun me l . . mur arına yanlış ce-
vap vc.nrsenb., 5 liradan 25 liraya 
kadnr Para cezaSJ ~ersiniz 

6 -:-- Sabah saat beşten "~yun blt
U,, ışaretl verilinciye kadar sokağa 
çıkarsanız, il liradan 25 liraya kadar 
pars cezası ödersiniz, 

1 
7 - Sayımın hiçbir mükellefiyet

e, resmi veya gayri resmi hiçbir ka
:rıUa, hiçbir vesika ile, nüfus cilz-
dıınları, mahkeme işleri, giUI nüfus 
meseleler1 vesaire ile alAkası 
olmadığını unutmayınız ve s.ıallere 
doğru cevap vermekten kaçınmayı
nız. Nüfus sayımı sadece sayımızı 
doğru olarak bilmek fçln yapılıyor. 

SORULACAK SUALLER 

Nüfus sayımında rnernurlan 
soraca~~an suallerin neler oldu~ 
~unu oğrenmek isterseniz 
say! amızı çeviriniz Orad sonl 

ak . · a sua var asının bır kopyesln. b 1 
caksınız. Bu suallere . ı d'ud a. 
cevaplannız.1 haz.ırlıvab·şıı·rn. ı. en 

ı ırsınız. 

GAZETECİLERLE 
MÜVEZZİLER NASIL 
ÇALIŞACAKLAR? 

Sanm cllnlı ıaıet 11 oıacakla t ti ec erle nıOve.ızllerln ılbi 
" ayı ar tcıph edilmlıtlr 13 

re, veıllralarınıta aaaı 
1 

' ıına &6-
ı.,ı batına seli raıı an ıaııetedler iş. 
dııltlan P top atılınca,a kadar bıılun. 
rında bl~er::;n '1~almı7aealrlardır, Vealkala. 

u ıın11u7anlar naif 1 • dııarı çıkabUeuklardlr V lir ' hl • çın 
lırlııde lralatn 1ıaı ' eı • H Plert ey. 

nıaaın menaııp oldulıl 
Hte idarehanelerlııd• aa7ıma dahli .. n &•• 
•• pıeı~e &idem•- ı o ac:alı:lar .,,en er ••ı.tlnden 
dahli olmrrt.ııalılardır. Bıı ıribl &ayıma 
laka nalk• ald kla tahralar mııt. 
ın. ı rı caıetelerden yaıılacalr. 

Müveıallere ıellnc., latanbuldalrller Vill· 
J'Ct . bah~ulnde, Beırotlundakller Belediye da· 
ircaı l!nOııde, Beıllrıaıtaltller k&7ııukanıblr 6-

nOııde ve Anadolu Yalrasındalıller Kadılıll1 .. e. 
ra UakOdar bel•dlırelerlnde •n ıeı; .. at •e· 
dl1e lradaı toplaııecaltlardır, Herhanıct bU ae· 
beple Hdm '1kaın17aıılar Yeellıalannı &!iste 
rerek lrendllcrini evlernlden J'&aclırmrraca•<
lardır h7Ullı rapılan mOveuner, ... rııecelr 
nalkan 7akalanna rapııtırrp ıuete aatabl· 
leceklerdlr. 

lı:ıııa slirmUttUr. Gündüz muhtelif ra 
manJarda ~hiller etrafmda dilsma~ 
tayyarelerı bulunduğu blldirDmiı ise 
de, ba ta,.,.reler, herhalde llTatle 
üslerine dönmiye mecbur edllmiııtir 

ra, muhttllf yerlerinden ısırıp H 
ru, bitap yere serdikten sonra bOJ! ~QJz • 
rnk öldllrml\&tür. Bundan sonr~61 • 
Hasanın silahını alıp kaçmıştır. ~ kd 
lUIC'r neden sonra Hnsnnın ölü5 
bulmuşlar, kan izlerim takip ede );f tııi Y 
nyının kaçtı~ı yeri nrnmışlnr, ııı. tı e 
a;,-ının orman içine attığı si1Ab1 S 1\1;1 
bnııka bir şey bulamamıııtnrdır. lltıy 

:Parti Kongreleri 
Ciimhuriyet H~lk Partis; Nahi~e J(rl 
greleri evvelkı akoam Şe~remınl ' 
biyesinin yaptığı kongre ıle sona 
miştir. 

Bu kongrede Türkkuşu 
Emin Ali Türkkuşu tayyare ve 
şütçUlerinin son memleket nçU 
esnasında şahit olduğu kahraman!~ 
uyanıkhk vakalarmı anlatmrştır. 
ti kaza kongreleri önümüzdeki 
dbrdlinde yapılacaktır. 

Zıya ve Hasara Uğnya~ 
Posta Müraselfıtı n 

Ankara, 16 (TAN) - Bıızı mu is 
ve bitaraf devletlerin posta ida B 
harp harekitı dolayısiyle zıya v~ 'sı 
ı.ara uğrayan veya ııansörce mil~ tdc 
re edilen posta mllraselatmdan t1tdü 
yı, bu halleri mUcbir ııebeplerd~ıJt°" tn 
yarak, mcsuliyet kabul etmiycccY ~ll 
nl hükOmete bildirmişlerdir. ,ASt, 

Suriye, İtalyan Afrikas1, AaJ r. 
Birleşik Devletleri, Ekvator ve "/ tıl a 
nistan bu kararlannı bize bil tte 
memleketler araııındadrr. 

Posta idaresi bu münasebette 
1dlltma bir tamim göndererek bO 
beplerden dolayı yabancı mentl 
!ere veya bu memleketlere ait t' 
vasıtalanna zıya ve hasara u 
veyahut sansörce müıadere ol 
posta müraellitı için tazminat 
miyeceiinin illin edilmesini bildi 
tir. 

Anadoluda Zelzele 
Giresun, 16 (AA.) - Dün 

mizde oldukça ıiddetli ve iki ti 
süren bir yer sarsrnusı olııı 
Hasar yoktur. 

S. ~arahiııar, 16 (A.A.) - Dllll 
zamızda saat 6,30 da orta şiı'ldett' 
1:rh:elc olmuııtur Hac:ar yoktur. 

- Yurttaş : --~ 
Vaıaıı, llt•d•nberi dillerde ..-O 

b•nı•tiı• &lire blltün milletin .ıılf' 
evldlr. Her len naaıl lıendı eYlnıı. 
lıııiniıı 7a1t.dıfııu bilirse mU1teM ,#' 
oturanlRn da devlet l!ylcce bllııı•k s• 
tındcdlr. 

Tcıriıılcvvel ayındalcl ıımııml ,.'f". 
cayeal de bu m<lşterek nl saktnı.rl:ı' 
onıı idare edenlere llfretmcktlr. 

Roman yada 
(Başı 1 i.JJCİdİ 

to,,escu, ~zlerini su suretle bi 
Ur: 
, "Mihvere Iltihnkımız, yeni blf 
.eme iltlhakınuzdır. Rumen 
ve Lejyonerler mllU rejim 
dnıı istikbal yolunda atıımııı bit 
'dımdır Bu yoldan asla ayrı 
tız. ı.lra mllletlınizin men!aatletl 
den ezeli olan milli baklarunısı:,. 
l"Upa medeniyetinin devamını 
koı uyabilecek vasıtalarla ınüd 
tıı istemektedir,,. 

Geueraı Antonescu, Roın 
Balkan antanb kıırvısındaki " 
hakkında ı;orulan bir sunle cfl'll'P 
rer<'k, Balkan pakbnın ve ı.ııı1 
Yetle Avrupa paktları slstemtııil'~ 
d:ısı geçmiş bir ııcy olduğunu 
ıılstemln Romanya tarafında_n ~ıt 
asla kulianılmıyacağını blldf.tlV'~ 

INGfl~TERENIN VAZll'J°
1

" 

Londra, 16 (A.A.) - AVSJO 
raeındıı., Romanyanın Alman 
kümU aıtında bulunması d 
tngiUz hil,kCımeUnin şimdi ııoıt' 
hül':"CımcUle mUnasebetlerlni 1' e 
Roınanyayı abloknya ithal edl1' 
yeı.."t'ğ! hakkında sorulan sual" 1 rkıye Nezareti Müstcııan Bııtl 
cevab vennJşUr: 

"Romanya son aylar fçlnd~ 
ve gftUkçe Alman nüfuzu al -"" 
di!lnden. İngilli hUkfuncti RO'-
ile tabii tleıırct munasebcUerı.ııl 
mlgtir • ., 

Balkanlardd ·4' 
(Başı 1 ıııet ~ , 

~JACAR GAZETELEJt~ 
Budapeıte, 16 (A.A.) - C 

matbuatı. Avrupanm Dolu - yU! 
bundaki vaziyetin inkişafına bU e< 
ehemmiyet atfetmektedir. 0-'11,ı Almanyanm diplomatik hare > 
Doğu - Avrupasrnı adetR bir ' 
tlna çemberi,. ic;ine altlrğrnı ,.,"ol' 
man - Romen askeri l11birl 1 ıı-1 , 
bl:ilgede istihsalltın fasıla ve 

1 
', 

uframamasmı temin cdecd 11 

maktadırlar. Yalnrz Yunanistall 
vechesini tayin etmemiı;tir. ~ 

Yugoslavyanm vaıiyetlni "I' ııiJ 
nyyen., kclimesile tavsif ede11re41 
metin nişiri Magyarorzag P~' 
memleketin mihver devletJerııı' 
doıtane olmJYan bir vaziyet :~ 
için biç bir sebep mevcut olffl~ 
YUlllÜtadır. Zira coğrafi ~ 
kendlılnl bu memleketlerle tefr< 
:oıai etmeğe mecbur krlmaktııd ' 
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'yenin Vaziyeti 
~ .. Omer Rıza Ooğrıu 

1 
• ır-.• ıo 

1 
Hınde mı? lraka 
mı? Mısıra mı? 
Hayır, Fakat ... 
Mısırda harbedecek Alman kuv
vetleri bu memleketi kime ter
kedecektir? İtalyaya mı? Akde
niz sahlllerinde gi5ze çarpacak 
ilk G:ı.malıhaç herkesten evvel 
Faşizmin aleyhine çekilmiş bir 
hançerdir, 

Yazan : Sadri ERTEM 

R omanyadan sonra nereye 
gidecekler? 

• 
!< I 

Tefsirler muhteliftir: 
kde_nidn mukadd~ratını ~- "- Bulgaristandan sonra yol 

ym etıı~ck _hahs~ndc ~u. I Asyadır. Hindistana kadar gıder. 
ehemnuyetı inkar edılc.. "- Iraka gitmek mümkün-

g kl;I yüzden b~tün Arap ale- dür. 
lltıye mcsclesıle meşgul ol- "- Mısırı zaptetmek gayrlka-
)' ve Suriyen~n mukadder.a. bil değildir.,, 
•kından t~k.•p etmekte~•~· Bütiın bu tefsirler yabancı 

~ tta çıkan Elyevm., refık.'- radyolann antenlerinden uçup 
" rne~~leye has~ettiğl hır gelen haberlere göre kafalarım 
de hul~snten dıyor ki: ayarlayan insanların hulya ile .. . . 

ral l\ldtelhauser, Fran. j dolu düşüncelerinden başka bir Cenubu şarki Avrupa m ıntakasını gosterır harı ta 
Jat~tarekc akdini müteakıp şey değildir. ·· · •· 
unparatorluğunu muha- R 1 de ancak dort mılyon ton petrol M esele) ı daha açık konuşa-
ve bu ug·urda harbe de.' om<ı:~~d·ayad_y~rkleşentl Alman. istihsaline müsaittir. Almanya- . bil7riz. Romanyadan son-

.,._ . yanın gon er ığı uvve er n ne· b sah ı · b" A f · b h 
·"llıekten çekinmiyeccklerı- ed t'ğ' 1• d ğildir nın u aya ge mesı mevzuu ra ır sya se erı mevzuu a • 

"'dirmMi. Bunun üzerine ~'I .:tn g~ç k \· U:a ~t ~t ed'l · bahsolduğu zamanda kuyuların solduğu takdirde yol üstünde bu-
Peten hükfımctı, her 1 

1 ~rı a .~ ~.0 ara ~pı .. 1 
- tahribi gayet kolaydır. Kolayca lunan millet Türk milletidir. 

teşebbüse girişerek Fran. re:ı~ştir. kB~yuk. rfkam 8~~ ~-t tahrip edilen kuyular asgari iki Türk milleti istiklalini korumak 
'&aslı bir fedakarhkta bu- ı e ? a~.' ko .. aydgı;.;dc~ nG~. de 1

1 
1 

sene kullanılamaz bir halde kal- için, bütün kuvvetile çalı:jacak-
na mani olmak için ça. mest mum un . e6ı ır. .on er - maya mahkfu:ndur. tır. Bunu kim inkar eder, hadi-

İse de Vichy hükumetinin • len kuvvetlerın Bukovma ve Farzedelim ki petrolü l"ağlam senin böyle cereyan etmiyeceği-
Büyük Harpten sonrn.1 Besaraby~dan .çıka~lan . Alman. olarak elde etmek mümkün ol- ni kim tasavvur eder? Böyle bir 

• ıru deruhte ettiği yerleri l~nn te~ıl e:~ıer\~azı kıtalan du. Fakat petrolün tasfiyesi iç n ,hadise vukua geldiği zaman Türk 
e.lcrek kendini kurtamıayı ı' 0 ması a m eme ır. yapılacak nakl"yat güçlüklerin ordusunun Türk milletin"n kah-

(i·- - b • .ı; d s · Her ne ise, Romanyadan sonra azamisini ihtiva etmektedir Hay- raman hareketleri kadar Türk gunu ve u ., .. z en un. ıl k h k t · · ·· t ·1 · 
llıukndderatJ da derin bir yhadp naca. kare e ~~~ı~-~os erı enk d! tasfiye işi de yapıldı. Balkan- coğrafyasının hususiyetleri de 

e e en ısaca mu.._.. etme ı d ı k k d "d k k d" · - t k h' d" uğradıtı meıı;elesi ortaya IA r dı !r .'!-11 ra. a a ar gı e~e. mo- ~n ~nı gos c~~e n:a ıyette ır. 
r. Anlaşılan Fransa, kl'n- z m. r. . ı torlu naklıye vasıtaları gıdıp ge- Turkıye araz sı garbı ve merke-

.. _-aati uğrunda Suriyeyi fe- Af ngilt.ere fşgbalinı baş~!lmay?n li!1ce~e kadar M~ts~l ı;ıetrolle:-i-1 zl Avrupamn. araz:tsine benzemez. 
~~ek, ve bu suretle kendini . ma~~anın . unu te IU. • ıçın, 1 nın bır kaç senelığ•nt bır seferde Avrupnnın bırincı zaman jeolo

ayı diişünecektir. Fakat, hır_ Hıntl se.ferıne. ç~kması a~-ı yakarlar. Bir beygir kuvveti m0- jik teşekkülünün hususiyetlerini 
.\rap alemi imkan verme. ~8: ılkç~~-b~ece~ ıh:ım~! d;~ıl- j tör saatte 230 gram petrol ya. arzeden düz, arızas!Z, ovaları üs. 
'ıınlndedir. ır. . u ~ se er .?gı_ız a a a- kar. Almanyamn bueUn faaliyet- tünde cereyan eden hAd"seler Ü
:edeki hm!iinkü vaziyet r~ ışg~1f.~'f.;daha g~5t~r. f aı· I te bulunan motör miktan 50 mil. çüncü zamanın jeolojik hususi

, .... .-~ dlr. Araph•nn bu hal u guç ua ... n en guze . m 5 .. 1 yon beygir kuvvetinden tiııha az yetlerini arzeden, \Ok arızalı, 
... ~-..-..°'dald vazlyetleri gayet sa- 5?.n .~amanlarda imza ed_~len U- değildir. Binaenaleyh az bir yüksek ynyla, volkanik arazi üze-

Çünkü, Suriyeliler açtır, çuzlu pak~tı~dBu t~~ta gore 1A~ mahsul için böyle bir c;efer hiç 
1 
rinde aynen c_:reyan edemez. Ne 

han mütareke heyeti Su- yanın mu a era .' . e m~şgu 0 • 1 bir zaman verimli olamaz. Bu tanklar, ne agır toplar, ne de 
1 ele gedrmek için her şe-1 mak Japonyaya ;ıttır.d Hındist.an harp bir yandan da kara cümle j malzemenin bu araziden nakli 
~rmaktadrr. Buna karşı davasını Avruı;>•d 8°.f ecek mih- ı hesabıdır. 1 mümkündür. B naenaleyh iş pi. 
ak İ!I. hiitiin Aran mem- ver. kuvvetlerı eğı · eğer muk- · ed 1 yadenin araziye intrbak kabilıye-
İnin mücadele lsahnesine tedır olursa Japonya başaracak. ı s urıy en arrak ~ısır ~a- tlnr- kadar inmektedir Biz kendi 

eridir. Çlinkü, Suriye me- tı~. Binaen.aleyh İskendervari bir . f~-~~sıl~ hAa letmek ıstedıg - vatanımız "çinde döğ.üşece&"miz 
.a • 1 Hını sefcrı esasen mevzuubahis nı cu. .c.eue ım. syada yapacağı i · f d l . . . 0 

';rap dünyasınrn an~htan- değildir. herhangı bir hareketin ;nüşkülle· çır. un a a~ı~ın dı~ı~_ı, kaya ~o: 
Fransanın yapacaı:ı tek 

1 

F d 1i k' b h 1 rini şimd'lik bertaraf edilmiş te vuklarını, hulasa butun arazıyı 
llıeınlt>keti Suriv,.lllere .hı- du. ~:Z:C,:y~a 'vı:::J~::ıı a 0~:~ lakki ede~k neticeyi muvakka: ı e~ iyi ~rtlar iç:nde _tanınz. Köp
\ Surfyeden çekilmektir.,, b' h Al ş .. _ ten bir zafer şeklinde kabul ed ruler, tuneller, demıryollan duş. 
)rede vaziyet bu merkr.zde ır sakkayıtl mkantyl anın ekn buyuk 1 um Mısırda harbedecek Alm:~ man kuvvetlerine bir sanive bile 

a gore, o m~~ e c ın mesine ne iht" a v rd ' kuvvetleri bu memleketı kime ar ~c·ı o amaz. uş uçup ker. 
_ 'h 1 k t" meşa a ere a anara zaptet-ı · y dı ı K • 

anını beklPnım gavet • Y ç .a .ır · terkcdecektir İtal 8 a mı? 8 .. - ı van goçmez sahralarda biz ehli. 

tı. d 't k · · b"'t·· Al e ır mu are e vuku bulduau ö • 
t. Runu öniimüzdeki hadi., As,(?an hesapla Hındıstana ka- ı 1 b' h · b Y Y · oy sal p orduJ.annın neler çekt1·,.·nı' 
"İn edecektir. ar gı me ıçın u un man or- ı takdirci İtal bö 1 . 0 1 nasıl kaybolduğunu eridığini ~ok 

~;:;::=;;:~~::;;:;;;;;:;;:;;;;;;;;;;,, 1 dusunu Asya boyunca nöbetct o- c ya Ye _bır şey~ 1 iyi oDlrlz. ' 
SADAKAİ FITIR l larak dizmek zarureti vardır. Bu• samlrıı~ oJ.a~ak . inana~ılir mi. ,. Tayyareden bahsedflecck? Fa-

ovunu başarmak için ne aktl ne ' Akden z sahıllerınde goze çarpa. kat t prağr · t b k t · A 
:ıtn l:rl tyl Son 1 • A • • ' ca.k ilk gamalı haç herkesten ev- 0 na ın 1 a e mı§ na-

Jt. x. ıc.. teknık, ne de deha katı gelir. 
1 

F . . 1 hi k"l . dolu yaylası halkını tayyarenin 
ve aşızmın a ey ne ~e ı mış ı b l b'l · · · b ·· k.. ek ik 23 17 A lmanya.ıun 19 uncu uır. bir hançerdir. Çünkü İtalya i~in ~ ~ 1 ~.es~ ıçın ugun u t n 
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danberi devam eden "Şar. senelerdenberi şiar "Akdeniıi,, kafı .. d;gıldır. . . 

fitre ile sckltın ~n mOda· 
temin için Hava kurumuna n· 

halka bPdlrmelrtedir. 

lalar. Davetler. 

".\RDIMA DAVET 
•alıirlcrc Yardım Yuntunduı 

en colı ,-okaulll olan bir ıra ... 
~ı... ç0culılan ınlndlrme1e çelıa

Toplı:aıu Paldrlere Yardım Yur· 
t b&71'amtnda muıac .... .ıını. 

t11ııQn 1Crefinc U7JUn blr ..,ıcııde 

'· lçla hayır MYCn balkı yardıma 

toculr ~irceme lıınraıundan: 
lı..~ı yolıaul n ltlaııeal.. aaltcr )'&Y• 

~ak illa bir eoculr llalnm e.ı 
~~rundayu. Ha71raeverkrln bu 

tarduııılll memleket yavrU!an na· 

._ BAYRAM 
iki ba11"amı birden kathayoraa. 

tıa,ramldtlanlll laanrl&rlrea 
tavruıan da ıcvlndinnclr lciıı 
Ce- lruramıuaa yarduzıda bu-

ka doğru,, politikasının bilhassa' bir İtalyan gölü haline sokmak- _Huı ... sa. ~~kerı teferruata gır
"Berlin • Bağdat - Basra,, vah. j tır. Onun §&I'k sahiline Suriye- mıye!•m. Boyle bir sefer, gayesiz 
de~inın temini tezini tahakkuk den akarak garp sahiline İspan. o~dugu k~d~r vasıtasızdır da. Ha
ettırmek istediğini farzedelim. yadan, Fransız Fasından, Tunus-! dıseler . onunde. h~ssas olmak, 
Bu, eski Alman Emperyalizminin tan, Cezairden sokularak giren binde bır . tehl!keyı de hesaba 
davalanndan biridir. Fakat bu. Almanyayı İtalya bütün hayat- 1 kat1!1ak. ihtıy_at ı~tızas:dı~. ~a~at 
nun hayat kabiliyeti; !Ayakta ça nasıl ve hangi kuvvetle bu hakıkatı ve ımkanlan goz onun
durma fs_ti?adı 1939 harbinin yerlerden söküp atar. Bu artlar den ayırmamak gerekt1r. 
çerçevesi ıçınde mütalea edild ği tahakkuk ett'ği takdirde İtalya- Romanyada yerl~~en Alman. 
zaman sıfırdan daha ileri değil- nın vaziyeti ne olacaktır. Kara yanın .maksadı polıtık _maksatla
dir. Çünkü bugün için mevzuu Avnıpasında en büyük sıklet rına hızmet edecek şekılde mem. 
bahsoları İngilteren.n teslim ol- başucunda bulunacaktır. Simali leketler?e hareketler ~ücude ge
masmı temin etmektir. İngiltere Afrikanın garbı, ve §arkı, lspan. tir~ektır .. Balka~l~~a ın şin ya_ 
ne Hindistandadır, ne Mısırda. yanın garp sahilleri Alman niifu. pabıleceğı en buyuk tesir, Çe
dır, ne de Iraktadır. İngiltere zu altına girdikten sonra İtalya koslovakyada, Norveçte, Roman
denizlerdedir. Onwı tekli bugün ancak bir villyetten başka ne ya~a yaptığı bozg~ncu hareket· 
sadece ada dahi değıldir. Kuv. ıekilde mütalaa edilebilir? lerı yaymak, efka~. umumiyeyi 1 
vetli bir donanma onu teınsU et. Böyle bir vaziyet İtalya için dağıtmak, ve kendıs ne hizmet 
mektedir. İngiltereyi yenmek, bu en mağlup şartlar içinde sulh edecek kuvvetlere yol açmaktır. 
donanmayı dünya üzerinden kal- yapmaktan daha korkunçtur. B~na ~a:şı . ~aI?a~ağımız .. tek ı 
clın:nakla mümkiln olur. Hayır, Akdeniz sahillerinde böy- t~bır mılh bırl•ğı Ismet tnonü. 

Denebilir ki Iraktan petrol a. le bir hadise olamaz. Olamaması nun etrafında ve onun navrağı ı 
lrr. Bu sefer, yüzde yüz arızaya sebepleri sadece bir takım arzu· altında muhafaza et~ektlr. S&f. 

1 
!'1ğramadığı takdirde bile hiç bir lardan, ümitlerden değil, tabiatın larımızı her zamank~nd~n daha 
ışe yaramayacak neticeler vere- icaplanndan ve bir milletin ha. sıkı tutmak mecbunyetındey!z. 

.._ _______ _.j bilir. rikulide kudretinden ileri gel-
Bir defa MusuJ petrollan sene- mektedir. -------·-
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I~ .kendimi zorlıyarak, ne
~tarak_ elimi uzalmlya cesa
~ )avq yavaş kapının kolu

lrciJm.. .Fakat, ihUlAçh bir 
~ sarsılmış, knpıyı hemen 

ı>atır, bütün kuvvetimle o-

' ' eveti.. Muhakkak! Bo-
boynuna sarı gazlı bezler 

~ Cliınc;tik ve korkunç Bozevs
en ayıran maruaya, dclılet

libı dayanırdım. 
· mulhlf olan bu fikir, 

ıı.., 1_ .korkunç ve boğucu, bir 
~liıu alırdı, Tyoka, saat se
..,_"lt. Eliza ile birlikte yukan, 
~lderdi. Bazı kere, onlar 
~ \lalarken, benim oturdu

\ln kapwru rüzılnn ka• 
~du. O zaman, botazım 
&açlarım dimdik, hareket· 

1ı.:-~ kalır, bütün aece ye
.:"'lllldamazd.ım.. Biliyordum: 

benden yalnız o hafif en· 
ıı, oradaydı.,. 

trı Elıza beW ha1ııwı U.
~~lltn~ bulurdu 
llıü llıza•yı NeuchAtel'e çatır· 

!l.J"'lar ve dul babuı, ölüm 
~ U&aklardaki sevgili kw

tı.;. ttı a kucaklamak latemişti. 
.. 'tlt. diğı zaman öaleden 10nra 

•eldzlode, Ellza, muzta· 
'rak trene binmiş bulunu-

lle ben kerıdtshıl latuyona 
• Soflenskaya'dakl kim-

~ ••..•.•.•.............. 
Clr~~ 

Yazan : ANNIE VIVANTI 
Çeviren: RÜVEYDI 8INAN04LU 

sesiz evimize, mahzun ve nlnız d6n· 
dük, Klnueslzlitimlz çifte kimaesiz· 
ilkti; çünkü Donato Prilukot ta, Ki
yet'teki bir dava yüzünden Moeko
vadan uzakla~ınıştı, Ancak ertesi ıü· 
nil dönecekti. 

ihtiyar bir ahçı kaduumıa vardı; 
amma o, akşamlan yatmıya evine gi
derdi, 
Apartımana ainlrll sinirli ıirdik. 

Ben acela, bQtün 1f1kları yaktım, 
sonra u;rkusu ıelmlt ve neşesiz olan 
Tnka'yı, yatak odalanmıza çıkan iç 
merdivenden yukarıya ıötürdünı, 

E!blaelerini .07dwn, ,..taiına 78-
tırdun. 

G6&lerbd olarak Ye a1b7Uak sor
du: 

- Bu · akpm duamı etmezsem, 
kurtlar beni "1r mJ dersin t 

- Ha7ır, ba7ır, J'avrucatım. Se
nin 1erine ben dua edecelim. 

Ker.dWni öptüm; lfliı ıı6ndürd0m 
ve kütüphanede bir kitap aramak i
çin qajı)'a indim. Kendimi ainlrll ve 
endifell buluyordum.. UJ'\17amıyaca
tundaa korkuyordum .. , 

Nasıl oldu bilmem? Bir dalgınlık 
lııuma ıeldi de ondan mı. kiltüpha
nenln kapısını arkamdan çekip ka
padım, Alır kırmızı perde kapuun 
ilstane indi 

Ben hapse ıtrınıı bulunuyordum, 

xxuı 

Artık o odadan ~a ula ceaa
ret edemezdim, 

Hemeı. aklıma, T7oka'nuı beni ça
ğırmllbı ihtimali ıeldi ... Amma onun
la benim aramda, o perdesi inik ka
pınm eşiiinde. ihlizarına ba)Qnakta 
oı.n iki dell varlıkla birlikte kapan
ctıtı odada, ölen, o Yalta'da ölen var
dı,. Müthiı hatıra! 

Uzun bir zaman adım atmıya ce
saret edemedim. Bqunı döndürüp 
arkama bakıyordum; sonra gözlerimi 
tekrar o kırmızı perdeye dikiyor
dum .. Bir ara, bir haykırış işitir gi
bi oldum. 

Göklere Yükselen bir zafer Abi
desi gibi duran kale... Fransız 
edebiyatını sörunu bir m81'al" 

gibi içten yanan eserlerile 
nurlandıran 

EMiL. 
ZolA 
Dünyanın en büyük San'atkArı 

PAUL 
MUNl'nin 

T7oka idi; beni ça1Jn7ordu. Yuka
nda 7ap;ralnızdı; o da korkuyordu; 
o rla benim a.ibi korkuyordu. Yü.ıümU 
bir buz takk81i sibl saran bir titre-
me lle, gittikçe daha keskinleaen, Kudretile canlanan bu unutul-
slttikçe daha Omitsizlepn 0 baykı- mt;vacak phe.eri bu akpm 
Mfları dinledim, Ona cevap vermek P'evka14de mllsamere olarak 
ictn U.. ben de haykırdım. L A- L E 

Oh! O ıssız evdeki o baykırmalarl .. 
O h81'kırmalar ki, onları yalnız ka- 1 
.i)UUD arkaııındakJ ölil •essWik ifiti- s NEMASINDA 
:Yordu •• 

Bir an. beni 7enı bir titreme aldı. MÜHİM 1LA VE : 
Elektrik zili çalmJ.ftı. Kapımw biri-
leri çalıyordu; birileri bizi lcurtarmı· rayyare ile gelen Türkçe PA-
1a leliyordu, T7oka hllA ha;ykırıyor, RAMUNT JURNAL'da .en son 
zil de birbiri arkasına ötüyordu, Ka- ~ünya ve Harp haberleri. Nu-
pıya vurulan darbeleri de ~itiyor- maralı yerlerin erkenden kapa-
dwn; sonra bir ses te. Priluko!'un tılmasıru ve telefonla aynlan 
sesiydi. Batırıyordu: 1 yerlerin akşam saat 8 ze kadar 

- Benimi A~!. l aldırılması rica olunur.Tel: fS595 

(DEVAMI VAll) ~-------·' 

Yazan: Sevim SERTEL 

Kum Yığını içindeki Bebek - Para§üt 

Oyunu - GevezeDğin Cezası 

H alla tayyare- hilcumlann. 
dan haberdar ederek. bir 

an evvel siperlere girmelerini 
temin etmek icin her ne kadar 
İngiliz hükumeti evvelden ted. 
birler almakta, alarmlar calmak 
ta ise de. arada sırada taarruzlar 
o kadar ant oluyor ki, buna im· 
kan bulamıyorlar. 

İste bulundu~u kiiçük sayfive 
şehrinde iki yaşındaki çocuğilc 
beraber ~ezmiye çıkan genç bir 
kadın, böyle ani bir taarruza tu
tulmuc;tur. Bulunduğu yer ıssız 
kırlardır. Etrafına dikkatle ba
kınca. hiraz ötede ufak bir ku· 
HihP ırörür. 

Hemen çocuğunu kııca~ına a. 
hr, oraya koşar. Aksi l!ihi kerL 
de kims~ler yoktur ve kı11iht'nin 
kapısı, bacası . nenceresi hepsi 
sımsıkı kapalıdır. 

Kadın son bir ümitle yavru
sunu biraz ötede gözline carpan 
bir kum yı4ınının ıc•ne !!ÖmPr, 
valnı7. hava alacak ufak bir de· 
lik hıralor. O da. oracı~:ı cöker 
ve ABaha dua etmiye başlar. 
AJlahın kırında tek ba~naıiır ve 
htrb;r imdat ea~si de voktur. 

Derken bombalardan bir ta
nC'c:f karlıncııltızın bir11z evvel İ
çine sı~nmak is1edi~l kulüb~ 
l'lhı tam fız~rine düsmez mi? 

'T'ahii tahtalar hemen ates a
lır. Artık diim'lan tayvarelni de 
ıteemiııı e;tmic:lerdir. Kadıncağız, 
vavrusunu kumların icinden cı • 
kaMr VP tf"krar ltöve nnner. Ô'"El
da hirrolt yaralılar: ölüler vardır. 

KP.rdi~nı:-. nasıl olup ta hicbir 
c:ev olmarlı/tını c;orı:ın lara: 

"- RPn\ Alfah korurhı. de
mic;tir "İn~an oi!Jnnım . kulühe_ 
cıine l!irPrPk"tim. Ha lbtıki orns1 
vardı 'kül olnu. B;.,1..... Al1~'1..1n 

kmnrla acıkta kaldık, bir .şey 
~lm:ıdı ... 

Paraşüt Oyunu 

1 ster harp zamanı, ister sulh 
zamanı olsun. cocuk daima 

cocuktur ve ovnamak ister. Ve 
ekseriya oynadıJı oyunlar da, 
etrafınd3 ~ördüklerini taklit ~ 
der. 

Bugünkü İngiliz çocuklarının 
da yeni bir oyunu vardır. Para
!lilt oyunu ... Fakat zavallılar öy
le b'r zamanda yaşıyorlar ki, 
büyükleri onlara oynamak için 
oyuncak de~il. fakat hayatlannı 
korumak için mühimmat yap· 
makla meşguldürler 

Eh. bu cocuklar şimdi ne yap. 
sın? Onlar da mendillerinin dört 

köşesini bir araya getirip, ucuna 
bir taş ba~lıyorlar ve sonra bu. 
nu var kuvve1lerile havaya atı
yorlar. Tabü taş yere düşerken 
mendil açılıyor, bir paraşüt şek. 
lini alıyor. Bunu gören çocuklar 
da sevine sevine koşuşup bağrı. 
'yorlnr: 

- Geliyor, geliyor, paraşüt i
niyor. Koşun ir'ndekini tutun! 

Gevezeliğin Cezası __ ..... 
i ngiliz hükilmetinin düşman 

propa~andRsını önlemek i. 
çin aldı"'ı tedbirlerden biri de. 
olur. olmaz asılsız haberleri bil
meden sadece gevezel;k olsun 
diye dajtıtanlnrı cezalandırmak
tır. 

i~e bir bakkal, ufak bir geve
zeli{iinin cewsını 12!1 lira öde
mekle C'ekmistir. Bu bakkal bir 
e;ün, isile mesgul iken, içeriye 
bir ad;trrı eelm;ş birisine telefon 
etm1ı.tir Bir israftan mfü;tcrile. 
rinr cevap verirken, bir taraftan 
da telPfon muhaveresine kulalc 
veren fc;gih'ar bakkal: 

"Civar tarlava 20 tane para
siitrii indi . nive bir cıey duvar 

Adam cıkıp !littikten sonra. 
bunu J'Plı>ne. c(dPne söyler. BL 
raz sonra hnlkı telaşa diic;üren 
bu havacHs. polisin de kulajhna 
ı:ıider onlar ise vazıyet ederler 
Tahkikat neticec;:nae bu mal!\. 
matın birim bakkalrfan çıktı~ı 
anlac:ılır Ona bunu kimden ic;it. 
t;l?ini ispat etmesini bildirirler 
O da: 

- Ben. bunu ~örmedim. yal
nız buradan bir ııdam telefon e
derken isittim. der. 

Bu itiraf üzerine. polis ken
':iisine: 

- R .. lkt de o telefonu vapan 
q(l.,m "Rt'~nci Kola mensuptu ve 
ortPh~ telnc:a katmak kin bövle 
1>ir h;lPye bas vurdu. Fakat sen 
ne dive ona ilet oldun da dnv
riu~1.mıı hPrkrse yavdm. Bir da
ha ~öziinle ızörmedik~e. bövle 
rivavet)Pr cıkanna: diye kendi· 
sini P~'·lamıs ve sucun cezası <>
lrm 1 '>!'i l<rıwı dıı almıshr. 

--- Yurttaş : 
Chnel nfifu• uvrmı (20 Jllıteıria P•· 

ur) ıı!lnDdDr. O ıı:On aaımu blıincue h· 
dar ille lıhllM eYllldea CllraunCelı. - ..,_ 
len .. ıecek aayım memUTlan o da ••de 
nılıadar insan varu hepılnl sayım dd· 
terlerine birer biru yancalılardrr. 

Sa1tt ev;nıze H)'lm memuru ıı:elmbe· 

cek oluna, bekçi. poHs. telefon 'lbl vnı· 
talarla hOkQmtti haberdar etmeye mec· 
burıunur. BAŞVEKALET 

htatlıtllı Umum M!ldllrlll~ 

- LEYLA ile MECNUN 'un 

.. 

Yeni oiirleri, Şıir VECDİ BiNGÖL bütün yen' şarkıları ve musiklsı 

Vstad SADETTiN KAYNAK 
tıırııfı~dıın vııpılmq MEC UN'un ııöylediit'i yen şarkılaı 

MÜNİR NURE DİN 
L E Y L A 'nın şarkıları da 

MÜZEYYEN SENAR 

Bu akşam SA RAY Sinemasında • I\ 
ROBERT YOUNG - ANN 
SOTHERN tıtrafı:r.dan fev. 

ltalltdc tarzdlı yaratılan 

ÇAM SAKIZI 
Fransızca sözlll kuvvetli ve ha. 
reketli film bashyor. 
Mevaıuunda: Macera arayan 

bir kadm Aşkla kareılatryor .. 
Kadınlardan kaçan bir erkek 
bir sarı,ın kadmlı kartılatı· 
yor ve onu teshir ediyor ... 
ıı"bi hareketli ve kuvvetli sah. 
neler vardır. Umulmıyın vak'a
larla yen.ilikleri görmeli se. 
vcnler bu neş'e. zevk ve hayat 
dolu filmi görmelidirler .. 

İlhetea: Yeni FOKS JURNAL son harp ve dünya haherlf'ri 
Yerlerinlslnl evvelden temin ediniz. Tel: 4165 

, 1ehsadebaıı TUR A N Sinema Tiyatrosunda:••~ 

RAMAZANDA HER GEJ:E 
Tiyatro, Sinema, Varyete, Yeni Komediler. 

San'atklr N A Ş t T ve arkadaslan, Okuyucu S U Z A N YAKA 
MİÇE PENÇEF Varyetesi - Ü Ç 0 Z L E R Komedi 3 perde 

Sinemada: 2 büyiik film birden. 

1 - PANAMALI KIZ Lucille Ball - Allan Lant: 

2 - NEŞ'ELİ SAHA Lucien Baroux - Betty Stockfeh 

l Gündilz •inema 11 den itibaren baılar, ıeceleri ıinema 19.30 da ba 
u 21 de biter. Ti,,.tro 21.5 sec• hatlar. Sinemıı Tlvııtro hir hil .. tı,. ..... 

••••••••• f'ecllllr Telefon: 221? .J# 

1 

3 

TaRvimden 
bir ~apra~ 

Nevazil 

Kimse sonbahar nezlesinden 
göz açamıyor. Dün tram· 

vayda rnsgeldiğim bir dostum 
ilci ak5ırık arasında bana şu hi-
kiıyeyı anlattı: 

- Arslan, eşek, maymun ve 
tilki bir dostluk şirketi kurmuş. 
lar Ellerine ne geçerse araların 
da taksim ederek bir müddet gc 
~inıni~ler. Yiyecek meselesi ya 
\'aş ) avaş a:ıalmaya başlayıncn 
arslanda kaşlar çatılmış, bı;:,ıklar 
ürpenniş. 

- Arkadaşlar! demiş, buraJar. 
da benim bir mağaram \•ar. Vak. 
tile erzak yığmıştım. Bir kere o· 
raya girelim ... 
Mağaraya girince, vaktile öl 

diiriilen hayvanların leşlerinden 
tıkan kokudan hepsi irkilmiıler. 
Arslan: 

- Öf! demiş. Burası ne fene 
kokuyor. 
Eşek derhal cevap vermiş: 
- Hakikaten da) anılır koku 

değil: 
Arslan gürlemiş: 
- Ahmak! Av avlamaüın. 

Bir şey<' yaramazsın ... Bir de be. 
nim sarayımın kokusunu zemme. 
dersin. 

Bir pençede bi!are eşek uka· 
lahğının cezasını görmüı. 

Arslan tirli tiril titreyen may. 
muna dönmüıı: 

- Nasıl? Burada koku Y8l' 

mı? 

- Anten efendim. Eşek koku. 
dan ne anlar? Burası miık ve 
anber kokuyor. 

-Ulan böyle leş kokus11na 
misk \'e anber denir mi7 Dalka· 
vuk herif! 

Maymun da eşeğin yanma git. 
mlş. 

Sıra tilkiye gelmiş. 
- Söyle bakayım. Burası ko

kuyor mu? 
Tilki: 
- Efendim! demiş. Şimdi son

bahar Bendeniz üzerinize aflyet 
nezle olmuşum. Burnum hiç ko. 
ku olnııyor! T AKVİMci 

1 LAN 
SOMER SINEMASI M0D0RL0-

G0NDEN: 13 Teşrinievvel Pazar ıtı• 
na saat 18,30 seansında kalabahk bir 
sırada Sinemada sahibi için çolı: ~ 

metli bir hatıra olan ad! bir Butoıa 
kaybedfimlıtır. Bulanın Sinema M8· 
di.lrlyetlne getirdiği veyahut pder
dlfı takdirde kendisine sinema ı~ 
üç aylık serbest bir dühuliye kartı 

Turkçe sözlü ve şarkılı muazum 
Milli Film 

( Bestekarı 
SADETTiN KAYNAK) 

2G T rlnl vvel Pazar gi1nO 
M tınelf'rden itibaren 

TAKSIM 
Sinem asar.da 

" lfldl_ ........... ___ _,, .,, 

MA ~ W, AR t 
Sineması 

LORETTA YOUNG 
ve OON AMECHE'yl 

Bugun başlıyan 

ŞEREF 'OLU 
Fitm!nde 

0

öı linUz, 
2 nci Film JOHNY WEİSS 
M.ÜLLER'ın dünyayı heyecan· 

don Utretmlş olan 

T arzan'ın Oğlu 
Türkçe e6~1Q ., ·~------------BUGÜN MATİNELERDEN Ramazan müşterilerimizi memnun etmek 

İTİBAREN arzusile ve yalnız bir haftaya mahsus 
1 P E K Sineması olmak üzere 2 Büyük Türkçe Film Birden 

1 • ZORLA TA yy AREC i (Büyilk taklitU komall 
Türkçe sözlü) 

2 • L E K E L i K A D 1 N ~;::a s:;~~e 
Seanslara dikbt: Saat 2 de Zorla Tanareci, 4 ele Lekeli Kadm, 6 da Zorla Tayyareci, 7.45 de Lekeli Ka-

dm, t.45 de Zorla Tanarecl. •••••••••••••r# 
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Cocuklarınıza ;. 

Yediriniz. 
SAN ÖZLÜ UNLARI 

1 

TAN 

. " . . ~ . :~11 't • • • ; ' • .. .. " ~,..,.. • ·-
iLE SABAH öGLE ve AKŞAM 

u ı...... -n d 
1
üç defa muntazaman mslet"inİ7:i ftrcalaymtt 

•et' Yemeınen sonra •un e 

Balıkesir Valiliğinden : 
1 8 tıkesir - Edremit yolunun 56 + 350 - 80 + 400 Uncü kilomet
. - ada yapılacak 32 adet menfe7 İn$aatı talip çıkmadıimdan tekra• 

len arasın . k 
- 1 f usalil ile eksıltmeye onmuştur 

·apa2ı ~r Keşif bedeli "33803 .. lira "98. kuruş Ye muvakkat teminatı da 
,5351 lin "30,. kuruştur 

Karacabey Harası 

l\lüdürlüğünden: 
1 - Haranın çok ltıymetlı damız

ltklanndar olup reforme edUmele
rlnden satışları kararlaştırılan mub
teht ırklarda hayvanat pazarlıkla 

harıı merkezinde satılacaktır. 
2 - Satış günO 21,10.940 tarihine 

rastlıyar. pazartesi saat on beştir. 
3 - Arzc edenler satılık hayvan

lan heı ıaman görebilirler. 
f - İsteklilerin satış ıtünO Harada 

buJunmaları UAn olunur. (9708) 

KERESTE BiÇMEK iÇiN 

Otomatik Bir Şeride 

TÜRK BAYRAGI TOP1'AN 

1 ~A:~ .,~ Jilll1 
Eni - Boyu J(J 

50 x 75 

75 x 112 

•oo x 150 

)0 x 225 

SALAHADDiN KARAKAŞLI 
f stanbul: Sultanhamam /rfaniye Çarşısı No. ıs· 

fhtlya• vardır. Mevcudu olanlar a
uağ:daki ::adrese müracaat edebilirler. 
Vemlt v•pur lskeleal Llmoncular ao· ı 

kıııfıı No, 75 Nurl lıık, Telefon: 23181 ----------------------------, ..... -... -~--------"l 
3"_ BilQmum evrak Nahada ırorülebilir 
4 _ Eksiltme 22 Birinciteşrin 940 Salı C'iinü saat 115 da hilkfimet kona- I 

•mda daimi Encümen huzurunda yapılacaktır 
• 5 - tsteklilerin muvakkat teminatlarını Balıkesir husuaı muhasebe ve..- 1 

Elektrik Santrali Şefi 

B1rinci sınıf bir Anadolu şehri içın . Oiezel 

~ 

Vitamin. Kalori, Kuvvet, Sıhhat 

ıesine yatırdıklarına dair makbuz veya bu miktar şayanı kaba! bankıı mel< 
ııbu ile ihale tarihinden sekiz gün evvel vilfıvete müracaatla Nafıadan ala- 1 
ıklan ehliyet vesikasile Ticaret Odası vesikasını teklif melrubunu iht• • 
den zarfa koyarak mezkUr zarfları 2490 <ıayıh kanun hükümleri dairesindr 
ımzim ve imza etmiş olarak saat "15,. e kadar Daimi Enciimene venn,.ı,.r 
1ostada vuku bulacak gecikmelerin kabul edilmiyeceği illn olunur. "9431. 

SATILIK ARAZI 
T. C. Ziraat Bankası Tire Ajansından: 1 
Tirenin Burcaz köyünde Dutlu, Kavunlu. Dereli yeri ve Miller mevki 

nde klin birbirine mutta~ıl hudut vt- ev!laf• c::ıir~İ o•rı ~ .. rtn:o--":"~- .... 

• ıh 79 kıt'ada teman 2583 dekar arazinin milkiyeti 14.10.940 tarihinden iti
baren satılığa çıkarılmıştır. Birincı ihaleıı l 8.!0.94U tanhıııL .uuı;<tu , . .. ~ •• 
resi günü ve kat'i ihalesi ise 9.11.940 Cumartesi günü saat 13 de yapılacaktı 1 
Taliplerin ve daha fazla mal\lmat almak istiyenlerin T. C. Ziraat 'Bankası 
1'ire Ajansına müracaattan ilan olunur. "9978,. 

Pirinç, Yulaf, İrmik, Patates, Mısır Türlü, Mcrcim~k. Bezeh 
Çavdar özlü unlarının çocukların 0~~,·ilnemnsına, dış çık~r?.'ı 
larına, çabuk yürümelerine tesiri kat'idir. Hastal~k~arın onmı 
ı{eçer. Hnsan özlii unlarının daima taze kalması .ıçın. bu u!'ln 
riitubetli ve güneşli yerlerde bırakılmamalıdır. Üzerındckı tn 
rihten itibaren bir sene geçen veya bozulan un~ar HASA.'l .d.e 

'posu nıcrkez \ 'C şubelerinde deği:ıtiriJir ve ta7.esı parasız verılır , 

hıyyaı 

Otomob 
KamyC' 

\fotn 

"' 
•ı!Qm . 

fııbrtk . 

maklnao 
tsvıçre 

'T'IRmulll• 

, etlik veya muavinJôk vaomıı tecrübeli. itletme ve tamırat basu 
~hil bir santral şefine ihti:;•ıtç vardır Taliplerın ehliyetlerini müııbil 
ak suretleri, tercümeıhal, reteranslar ve kabul şartlarını bildirir 
nektupla İstanbul. Galata P. K 1449 adresinr derhal rnüracaatlal"I 

............................. ~------~ 

1 
°•ıı.ın4JJUilcu oeaeh 4öö7 hra !>U ıı:uruş olan 1100 kilo muhtelif eb'•111 

ballj sicimi, 500 yumak Bilet sicimi. 650 Kc. muhtelif eb'atta lnciliz ;, 
! 1500 kilo kalafat ipi 21/10/1940 Pazartesi günü aaat (15.30) on bc:Ş 
ı Haydarpaşa Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf 
~atın alınacaktır. 

~ R O RUlinillu... • ..uaıa.uııı 

Deoosu Galata Karaıcö~ Pala, 
'ld n karsısınd& 84 No IBRAHIM 
TAŞCIOGLU ve ORTAKLAR• 
tı w 1 rvtt T,.fn,.•• TA~Wnı Bu işe cinnek istiyenlerin 3156 lira 57 lı:uruşluk muvakkat teminat. 

........ , nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gün ..-c 
•••••••• _ _ on dört buçuğa kadar Komisyon Reiııliğine vtnneleri lizundır. 

Ağrı Defterdarlığından : Bu işe ait ıartnameler Komisyondan parasız olarak dağltdmaktadı'· 

----=======------::-------1 
i LAN 1 SATIŞ 

Hakiki Türk tipi ~eker, :;,ekt!rlemc ve Lokum; 
Hakiki bir Türk olan HACI BEK1R'in eseridir. 
HACI BEKlR'in torunu elinde bu dede yadigarı 

San'at, şimdi bütün dünyanın hayranlığını 
kazanır bir hale geldi. 

ı _ Ağrı Vilayeti merkezın~e .1~P 
1 t dilen hükômet binasınnı bakıyeı .1

" , •••••••••••••••••••••nn••·-~ 

1 

şaatı 44327 hra 38 kuruş bedeli keştfl• • 
kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl. 

Üsküdar İcra Memurluğundan : . 
H .. · F . M hmet Cemil tarafından Vakıf Paralar İdares. ınden 
useyın ehmı ve e k b·ı b. · · d d k Z0787 ikraz numarasile borç alınan ~arayadmu a ı ırıncı ekrece e ıp~t1. e g .. t ·1 • n ödenmemcsınden olayı satılmasına arar ven en os erı mış olup borcu · 00 ku k v t · li üç ehlivukuf tarafmdan (2296) lıra ruş ıyme t 

t~dfma~ma. Y~r;;: Osküdarda Selami Ali Efendı Çıkmaz Terlikçi mahalle-
. r edı.lm~şF zullah Ata ve Tophaneli sokağında eski 10, 12, 49, ~S yen ı 

~~nde terlıkt; NC: lı bir tarafı Seltımi Şeyhı ve İmam Meşrutası menzili bah. 
'. lO, 4b~· t rafı· Mustafa Niyazi ile Kantarcı Dursun menzil bahçesi bir ta-

Çesı ve ır a ·ı · · b h · b ·· · 

ALİ MUHiDDi 
HAC 1 BE K-1 R 

. b lıktan mütekait Mahmut menzı ının a çesı ve azan muezzın T' th l · 
raıı f"~n a~zili bahçesi ile tarikihas ve bir tarafı Zenciye Mecbure kadından lCare ane en 

o~ıru :~nzil bahı;;ele~ ile suvari yüzbaşılarından :6-hmet. menzil bahçesi ile Merkezi: Hamidiye caddeRi Balıçe/.:apı lstanbul 
rif elyevm Tcrlikı;;ı Çıkmazında 10 No. lu arsa ıle cedıt 10 No. lu maa. Ş b l . B .. 

~:~ı;;eı bir bap hane ve Tophanelioğ~u sokağında cedit 47, 53 No. lu arsanın U e erı: eyoii[u, Karaköy, Kadıkoy 
evsaf ve mesahası asağıda yazılıdır. s· · 1 · T' h k · k b 1 d 

Terh"kçi. _çı~zmda halen 10 ta_j No. ı~ı. t~şıyan ba~çe kapısından ~ ıpanş en lCaret anenin mer ezı a U e er. 
bahçe içerısındeki .. 10 • No', • lı bı~ya gırıldıkte: Zemın katı mer- ~ .. -•••••••••••••••••••••••ili; • ,, 
mer döşdi bir taşlık uzerınde ıkı oda bır hellidır. Bunun altında bahçenın ön 1-----------------------------
kısmına nazır iki oda mevcuttur. Ahşap merdivenle birinci kata çıkıldıkta 
bir sofa Uzerinde üç oda bir hela vardır. Bu bina 43 metre murabbaı bir &aha Sayım BAŞVEKALET 
işgal etmektedir. B inada elektrik tesisatı ve bahçede dört adet kuyu ve bir Mıntaka İSTATİSTİK IDIUM MÜDÜRLÜGÜ 
ısamıç mevcuttur. N 

EVSAFI: Ev çok harap ve eski olup pencere çerçeve ve ırvalan tama 0 • 1 9 4 O 
mile dökük ve döşeme tahtaları da harap bir vaziyettedir. 47/1 No. lı bahç~ Bina UMUMi NÜFUS SA\''IMI 
dahilinde müteaddit mcyvah ağaçlar vardır. Zirnate elverişlidir. numarası 

53 No. ı Arsa: Solak Sinan Tophaneli soka!mdadır. 79 metre murabbaı- Rer ııahifeye va1nı7 bir ki~i yazılacaktır. 

clır. Yol üzerindeki cephesi 5 metre genişliğindedir. -i' 
MESAHASI: ~ezkiir ~ayr:ıı:enkullerın tanıamma bir tapu ile tasarrui 

edilmekte olup heyetı umumryesının mesahası 2285 metre murabbaıdır. 
Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık 

arttırmaya konmuştur. 

ı - lşbu gayrinmenkulün antınna şartnamesi 16/10/1940 tarihinde 
(tibaren 940/ 852 No. ile Üsküdar İcra dairesinin muayyen numarasmda her 
kesin gorebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malumat almak 
istiyenler, işbu şartnameye ve 940/ 852 dosya numarasiyle memuriyetimizt 
müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kmnetin yüzde 7 s u nisbe
t;nde pey akçesi veya milll bir bankanın teminat mektubu tevdi 

0

edilecektiı 
(Madde 124) 

3 - İpotek uhibi alacaklılarla diğer allkadarlarm ve irtifak ha'ldn 
b\p!erinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa d°;; 
olan iddialarını işbu ilin tarihinden itibaren on beş elin içinde evrakı .~ _ 
bitelerile birlıkte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksı halde ha~~s 
tapu sicili ile şahit olmadıkça satış bedelinin payla::ımasmdan hariç kalırl aı 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnam a~ 
okumuş ve lüzumlu malQmat almış ve bunları tamamen kabul etmiş a~sın, 
itibar olunurlar. ve 

5 - Gayrinmenkul 8/11/1940 tarihinde Cuma eünü saat 14 den 16 
kadar Üsküdar İcra Memurluğunda üç defa bağrıldıktan sonra en çok art~• 
rana ihale edilir. ~n~ak .arttırına bede~.i muhammen kıymetin yüzde 75 ;~· 
bulmaz veya satı, bıstıyenıni alakucaf~ıa ruçh.anı do.tan. diğer alacaklılar bulunup 
ta bedel bunların u gayr mn ı e temın e ılmış alacaklarmm mecmuun 
dan fazlaya çıkm&Zsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttı 
ma 10 gün daha temdit edilerek 18/ 11/1940 tarihinde Pazartesi cünü sa:t 
14 den 16 ya kadar Üsküdar İcra Memurluğu odasında, arttırma bedeli • 
trş istiycn:n alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu cayri menkul 7ı 
temin edilmiı alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıym e 
tin % 75 ,ini tutmak oartile en ı;;ok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel el;~ 
ed;lmezse ihale yapılmaz. Ve ııatış 2280 No. h kanuna tevfikan geri bı 
rakılır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse dernal veya ,.criı 
mühlet içinde parayı vennezııe ihale karan fesholunarak kendisinden evv: 
en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş old~ğu .. bedelle almağa razı olur 
sa on&, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gun müddetle arttırmaya çı 
karılıp en çok arttımna ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen cÜ -
Jer için yüzde 5 den he&ap olunacak faiz ve diier zararlar aynca hükme h;. 
cet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harem 
)'irmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe mecburduı1 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellaliye resminden müte 
vcllit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp nrttırm; 
bedelinden tenzil olunur. 

te"'" vııvri menkul vukanda cösterilcn tarihte Uıküdar İcra Memurlutu 
odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma ,artnamesi dairesinde ıatılacatı ilan 
olunur- (9953) 
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Sualler Cevaplar 
hiç bir ıc 
vardmıv 

cak 

Vilbet ve kaza adı -Nahiye adı 

Koy (Muhtarlık) adı 

Adı ve soy adı 

Erkek mi, kadm mı? --Kaç yaşındadır? -Bir yaşından 
lıktır? 

küçük iıe kaç ay-

-Bekir mı, evli mi, dul mu. boşan. . 
mış mı? -Yeni harflerle okumak bil: yor mu? 

Yeni harflerle yazmak biliyor~ -Nerede doimuııtur? (Ecnebi mem- . 
leketlerde dofanlar için memleket, 
Türkiyede doğanlar için kaza ve 
vilayet ismi yazılacaktır) -Görnür vücut sakatlıiı var mıdır 
ve nedir? 

An;' dili nedir? (Ana dilinden mak- -
sat aile ve ev içinde konuşulan dil. 
dir) 

Ana dilinden başka hanci dili 
konuşmasını bilir? 

Hangi dindedir? - --Hangi devlet tebaasıdır? -
Muayyen bir mesleği, vazifesi, ve-
ya san'atı var mıdır, varsa nedir? 
Yoksa ne ile ceçinir? -Çalıştığı müessesenin mahiyeti ne-
dir? (Mahiyetten maksat müesse_ 
senin yaptıiı iştir) - -Mesledi bir sanayi, ziraat veya ti-
caret mesleği ise: Patron (mal aa-
hibi) mi, işçi mi, usta (kalfa) mı, 
müdür mü, mühendis mi, memur -mudur? (Bunlardan hanıriıi ise 
onun adı cevap olarak yazılacak. 
hr.) 

mıııtır. 

2 - Bu ı•e ait p.rtnameler ve t:Y-

ak şunlardır: 
a _ Eksiltme şannamesi. 
b - mukavele projesi, 
c _ Nafıa ışleri teraiti umumıyeıı 

D i Z EL Motörleri 
S - 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 24 Beyıir kuTVetinde 

KARA ve DENİZ l\IOTÖRLERI 

Komple ten.-irat cnıplan depo mevcudumuzdan derhal tealim 
ve yapı işlen umumi lennı ııartnames 

ıa~;;;. Sıhhi ve elektrik tesisatı şart- Hans Frank ve Şeriki 
e - Hususı şartname, 

f - Metraj cedveli hüllııal keşif '1ıtlıııta Vnvvo"" Ca""~i Aıronvıın Rıın No ıo Tf"lefon: .t.tlJ!I 

silııilei fiyat cedveli. ••••••••••••••••••••••••-
' - Proje ve teferrüatı ıstıy~eı 1 

ou şartname ve evrakı iki yüz y1rmı 
ıki kuruı.ı mukabilinde Airı Vilayeti 
nefterdarlığmdan alabilirler 

3 - Eks itme 23.10.940 Çarıamba 
.:unü saat ıs de Vilayet Defterdarlı . 
gında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uııulile 
yapılacaktır . 

S - Eksiltmeye cırebilmesi ıçin is.. 
teklilerin 3324 lira ')0 kuruş muvakka• 
temınat vermesi . bundan batka atatı
dııki vesikaları haiz olup göstennes• 
lazımdır En aısatı 40 bin liralık bu 
gibi iısleri bir defada yapmıs olduğu
' " ve bu cibi sa ve elektrik tesısatı 
;apmış veya yaptırmı~ oldukların:

tair vesikaları bir iıtidaya bağlanarak 
halr tarihinden en az 8 ırün evvel Vi 

'ayete müracaatla alacııkları ehliyıo 
es\kası ve Ticaret Odasına kayıtlı ol 

Şl\MPIYO 
AMPULLAR 

Çok dayanıklı, çok ucuz 
tamam 1000 saat dayanıt• 

Safi.§ Depoau : 

Tahtakale. Uzuncu Ova 
No. 12 - 14 

uklarma dalT vesika. ı 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 Un 

u maddede vazıh saatten bir !aat ev
,.line kadar Ağrı Vilavcti Defterdar 
ığına getirilerek eksiltme komisyom 

Levazımatı lnşaiye SatıJI 
slitint- makbo7 mukabilinde verilt> 

,.ktir 
Posta ıle gonderile1:ek mektuplarıı 

ıhayet üçüncü maddedr yazılı saat 
•adar gelmit olması dı:ş zarfm mühii 
numu ile iyice kapatılmış bulunmaıı 
5zımdır Postada olan gecikmeler ka 

Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

ııl edilmez (9580) 

Müttehit Vahit Akpak terelı:eaine alt olup lzmitiaDerbmt 
burnundaki anbannda bulunan 2400 Adapazar kiremidi 1000 adet 
müstamel kürek ve demir diren ve kuma ve manivell ve müstamel 
kereste ve 2/5 adet kazma aapı ve kum ve çakıl ve bir ahşap 013 

Anhan ve Sinıens markalı telefon ve 2 ton betonda kullamlmıı it 
ve tahta parçalan ve 18 kireç bidonu ve Saire ile İzmitte K&.fıt 11••••••••••• ~ ~sı civarındaki anbarlarmda mevcut kezalik inşaat malzemesi fe 

Kıymetli 2 Tek Taş 11 lıra kıymetli bir kompresör makinası 19/10/940 tarihine müsadif 

1 
martesi günü saat on birden 16 ya kadar ac;rk arttırma ile tzmitte 

Pırlanta Yüzük kılr •nbarıarında satııacatı nan oıunur. (298!8> 

l'. Birinclteşrln Per~~mbc günO ı ~--••ı••••••••••••••••••••"''l~ 
saat 2 de Sandal Bedesteninde 

satılacaktır ,.... _______ , 
Fatih birinci ıulh hukuk hlklmlijindeo : 
Mtlnev•e• ile Malvlne n Matild •e Jir97r 
Kabre! maııcrcken mutasarrıf olduktan 

'fcdikulcdc Jrıırchor mahallesinde htuyon 
adduinde 75 numaral' hanenin kabili ıalralm 
.ımadıltnda" ıayuun izalesi hakkında açtıiı 

da•• Qzerin< halen Parlsıc bulunan Jira:rr 
Feraıyana ıöndcrilen zaptı davanın tel:>Hfine 
ımkln buluıuınıamıı oldufundan "11Uamelc Ji
rayr hak ada bir ay milddeılc ollneo tebli
ot lcru•na ve mahkemenin 18·1 l-940 ıaat 
ı o a talikı na karar verilmiı oldujundan yevm 
ve aaati mezkOrda mahkemeye actmedifl ve 
tarafından bir vekil ıöndcnnediji takdirde 
tavanın ırıyabında bakılacafl teblif mflı:am• 

ca kaim olmak Qzere illn olunur. 

• - Mevcut ni.mıuneın mucibınce 100 adet boı varil puarhkll 
1 rnacaktır. 

tun il - _ Pızarlrk !1 l?C /94? Pazartcai ciJnU Hat 115.30 da KabaU,., 
ve mubayaaı şubesındekı alım komisyonunda yapılacaktır. 
IlI - Numune ııözü ıreçen şubede cörülebilir. 
~ -:. İ&t.ekiilerin pazarlık içın tayin olunan giln ve saatte teklif~ 

len fıyat ü:ı:erınden %7,5 ııüvenme paralarile birlikte mezkQ.r komi'fl" 
racaatları. (979~) 

1 efis ve 1·t1· lı A Bu akşam saat 20,30 na vrupa mamu 
lfıtı Yeni blr halde yatak ve ye O T E L L O 

,_ SATILIK -..lı TEPEBA$1ND-6 DRAM ı<I~ 

i mek odası takımlnn ve moderı (. 
~ odalaı eşyası satılıktır. Her gü •11<IA1 c•ddealndt Komedf l1 

saat 10 - 12 ve 3 _ 6 arasın- 1 Bu akşam saat 20 30 
TAN Gazetesi ...._ r:l ı. Beyoğlu Karanfil sokak 5/4 v A L ı u $ A Ö 1 

~ • numarada görülebilir, , tier taraf& otobüıı lşhY 

ilan Fiyatları 
ı 

------------------------------
/Eski hükümlere öre maa~ almakta bulunan Belediye ve Hususi İdare te

Jrallt ve öksüzlerinin Haziran ila İkinciteşrin 940 üç aylıklarına ait 3 25 
zamlannı almak üzere aylık cüzdanlariyle Ziraat Bankasına milracaatlan. 

* 
(9928) 

Karacabey Belediyesinden : . 
Karacabey Belediyesi elektrik tesisatı ıçın asırart •75,, be!gır kuvve. 

tinde ve elektrik istihsaline elverişli az müstamel bir lokomobıl b.uh~ ma
kinesi pazarlık suretile aatm alınacaktır. Ellerinde bu gib~ ına~nes1 olan 
isteldilcrin satış yapmak üzere her cün Karacabey Belediyesıne muracaatları 

Başlık maktu olarak 750 

1 inci sayfa santimi 500 
* Vesaiti nakliye resminden borclu olmasmdan dola71 tahsili emvıı.l kanu 

nu hükümlerine cöre haciz altma alınan Ulviye ait Maltepe (78) pllikalı ( 77) 
model Kraysler marka otomobilin Kadıköyünde İtfaiye binaaı yanmda te. 
mizlik işleri garajında 9/10/940 tarihinde açık arttırmada verilen fiat de&e· 
rinden aşağı görülmekle satışm 21/10/ 940 tarihine mUsadif Pazartesi cüniı 
uat (14) de tfılik edildiği. (9976) 

ilan olunur. (9707) 

KIZILAY CEMliE1i~I 
Umumi Merkezinden: ----- ' rEmlakiş·in Takvimi ! 

...,..,._...,..-
Ramazan: 15 Perşembe 
Jfta!"12,2..?..;2...nısn~ 4,35 -~ 

El\tLAKlŞ alıcı ~e sa.tı~ların 
en büyük rehberıdır. 

1 

Teknik Okulu 
Müdürlüğünden : 1 

Okul 4,11.940 Pazartesi gQnO. açıla-

iKi MiL YON MADEN SUYU 
ETiKETi BASTIJllLACAKTIR. 

caktır. Yeni ve eski talebenin o gün Münaka a kapalı zarf usuliyle 18/10/940 Cuma günü 
saat 8,so da okulda bulunmaları. 1 t lO 30 d K l S t D o· kt" l" w.. d 

Bu tarihten evvel vaki olacak mü- saa · a ızı ay a ış eposu ıre or ugun e 
racaatıar ıs·aı edllmiyecekür, (9939> icra edilecektir. Taliplerin nümunesini görmek üzere 

2 

3 

4 

' 

fi ,, ,, 300 

" 
,, ,, 100 

" " " 50 -
Türk Hava Kurumu 

İstanbul Vilayet 
Şubesinden: 

Şubemiz kaloriferi için pazarlıkla 
(25) toı. kriple maden kömürü satın 
alınacaktır. İsteklllerin 23 Birlnciteş
rin 940 çarşamba günü saat on beşte GalatnsaraY LiscsJ ltar~ısı No, 

184. Telclon : 49010 1 
müracaattan ilan olunur. 

Sa~ " lleırb'at .llQdllr1h &mıa UZ.lılA1' 
Guctcdllk "Nearbac T.L$.• TAN Matb..., , ............................... _, Cağaloğlundakl fiUbeye müracaaUarı, j •lillllllllıllılM••llliliiıillılliİI 

(9979) 


