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LMANLARIN 
lcjaristandaki 
Faaliyetleri 1 

., 

Berlin ve Roma 

1 
Yunanistanı 

1 tazyik Ediyor 
te.ı.o.po, Bulıar Krab ve hnktl
~.. aleyhine tahriklt ile meı
llıldnr Tıpkı Romanyada olduğu 
tlbı, Bulgarlstanda da Kral ve 
ilabmeyi devirerek, yerine tama
~ Nazilerden mürekkep bir hü
~et geUrmek fikrinde olduk
~ anla~ılmaktadır. Yalnız Bul
llriııt4nd& halk, Alman tehlikesini 
tıı1"lııya başlamıştır. Halk arasın
~ N:ızi taraftarı kimse yok gibi
'11' Bulgarlstanın bazı ricali Al
'ııtı tazyik ve telkinine t.Abi ola
~k. bazı emrivAkllere razı olsa-

olle, Bulgar halkının bir Al
'ıan tşgallni lAkaydi ile karşılı
cağı şüphelidir, 

......... 

il. Zekeriya SERTEL 

homanya11ı1n Almanlar tara. 
1\ fından işgalinden sonra 
a.ristanın vaziyeti de ehem. 

et kesbetmistir. Bulgaristan 
Ver devletleri tarafından 
an ortasına konmuş bir ileri 
ol, bir niza mevzuudur. 

anJarda yapılacak her türlü 
ketlerde Bulgarların yeri ve Birkaç gün evvel Akdenizdeki harekat sırasında iki İtalyan d~troyerim batıran Ajax kruvn-ıörü 

• \rardır. Çünkü Bulgaristanın 
komşulariyle davalan ve 

n vardır. Ve bu davala. 
halli için dayandığı yegane 

~ et Almanyadır. 
il sebeple Alman ordulan 

nyaya girince Bulgarista
alacağı vaziyeti, veya AL 

lann Bulgaristana karşı ta-
tdecekleri siyaseti gözden ka. 

- arnak lazımdır. 
•ıi taktiğini biliyoruz. Bir 
leketi fiilen işgal etmeden 

~ı orada bir takım dahili ba
lar yapar, işgal için zemin 

tlar. Bu vazifeyi hazan o 
leket dahilindeki mahalli 

Hava Harpleri 

lngilizler Deniz 
Üslerine Yeni 

Hücumlar Yaptı 

Kiel 
Çok 

Limanındaki Bir 
Hedeflere 

Ağır Bombalar Atıldı 

l Alman Nazi teşkilitı yapar, 
hükumete yaptırır. Dahili 

ltargaşalık. veya bir Nazi kı. 
( Almanyayı müdahaleye 

eder. Londra, 17 (A.A.) - Ingiliz 
h * * Hava ve Dahill Emniyet nezaret-
aulgarlatanda takip edilen sL lerinin teblill: 

yuet doğrudan doıtruya .. Düpnan tayyareleri; çarpm
et vasıtasiyle memlekete bay. perşembeye bağlayan gece, 

ktir. Almanya Makedonya. İngilterenin bir çok kısımlan ü-
Makedonyayı, Trakyalılara zerine bombalar atmışlardır. Lon 

l Trakyayı. Dobnıcalılara dranın bir kaç bölgesinde bir 
ayı vaat ederek kendisine miktar ev yıkılmıştır. Bir ~iktar 

taraftar toplamıştır. Bulgar yaralı ve bir kaç ölü vardır. Lan
etini de ayni vaatlerle dranır. ve yahut Londra :ıanliyö.

~isine bağlamıştır. İktısade.n sünün diğer hiç bir kısmında ge
ulgaristanı ~lmany~n~ ~ır niş hasar olduğuna dair haberler 
layıcısı hal~ne getınnıştır. yoktur Fakat bu mmtakalar

. ~nal:yh zemın hazırlanmı~ da bir çok noktalarda evlere isa
Ştmdı de bu hazırlığı t~mam. betler vaki olmuştur. Bir mtktar 

son faaliyetlere şahit olu. ölü ve yaralı vardır Yalnız bir 
Z· • • 

!tıııRu-ıar ta ft d l ı. kaç fabrika hasara uğramı~tır. 
•
1 

ra n an yen ~ Çıkan yangınların adedi azdır. 
edı.en Cenubt Dobnıca Bele- Bunlann hepsi bastı 1 crtT 

t Reisinin daveti üzerine Sof- M hri bil n mı., •• r. 
· Alnı İt 1 fi 1 erse> ne 88 lertne ve Mer-

~ 1 an v_e . a yan se r e. kd lnıııterede bir şehre de bomba-
" brucaya ~dıyorlar. Orada tar atılmıştır. Bu iki h!lcum netice-

\ merasımle karşılanıyor ılndeki maddi hasarlar hafiftir Fa-
~'1tuklar söylüyorlar. Bu nu. kat birkaç ölü ve yaralı vardır Lon

--~~da. 914 harbinde yanyana d'l".ı civarında Kontluklarda, Cenubu 
~-arkadaşlı~ı ettikleri BuL Şukl ve Cenubu Garbi lngilteresln

'4ll'a yapılan haksızlığın Al- de ve Galles eyaletinin bazı bölgeleri 
\>e İtalyan yardımiyle tamir De lnıiltere ve fskoçyada mOnferlt 

~l~i görmekten mütevellit bazı noktalara da hücumlar yapıl
~uniyetlerini söylüyorlar ve mıştır. Birçok noktalarda evler ha
~ Bulgaristandan bahsedi- sara uğramıştır. Fakat alınan rapor-'"tlal 111'1", umumiyetle hasann hırflf oldu-
~lll ' rf B tunu ve az miktarda kişinin ölil ve 
~ l(a stan Ziraat Nazın a~ yaralı bulunduğunu bildirmektedir. 
~ «.. f Alman hükumetinin husu. tkı dO.l"\an bombardıman tayyare-
~\'eti üzerine Berline gidiyor. si ıJ(lşüriilmüııtür." Sa kendisine fevkalade iltifat ALMANYA ()ZERİNDE 
~lar. ~u _münasebetl.e Bu}- Londra, 17 (A.A.) _ tn1ııu Hava S: n.ın butun zirai istıhsala- Ne:ıaretinin tebliif: 
"" Almanyaya verilmesini ta- tnılliz taypreleri dU,man denl:ı 61· 

Askari Vaziyet 

A m an ·ar Hava 
aarruzl(r nı Nr den 
Sıddetlendirdi 1 P. r? 
Roını.nyanuı işgali bir mOddet 

ıçin dikkatimizi Garpta cereyan 
eden askeri harekeUerden uzak
. aştırdı Halbukl Brenner mü!A
katı·ıdan sonra, Almanların yal
nız komanyayı işgal ile kalmıya
rak, lnglltere !lzerlne vlki hü
cum'3rıru da şiddeUendlrdlklerl

oe şalııt olduk. Birkaç gün hava
lantJ teslrile hafifler gibi göı:ii
ueo Alman hava taarruzu, pazar
ı.es. günündenberi misli görülme
mlt bıt ffddet kes~mtettr 

P:ızartesl günUndenberl "erek 
!ngiliz hava kuvvetleri, gerek 
Alm3.ll tayyareleri karşılıklı mUt
hi,, bir taarruz hareketine geç
mlşlt>rdir. İngiliz tayyareleri. Ber
lin de dahil olduğu halde, mühim 
birço" harp ve hava üslerini. U
manti'n, sanayi merkezlerinı, bll
ha!IS" lstılA sahillerin! şiddetle 
bombardıman etmektedirler Bu-

(Sonu; Sa; 2 Sil; 2J 

lngilterenin 
Gizli Silahı 

Bunlar. Dünyanın En 

Süratli ve En Modern 

Harp Gemileridir 
Londra. 17 (A.A.) - tleuter 

ajansının hususi muhabiri hır İn
giliz deniz üssünden şu satırları 
yazıyor İngiltere şimdi dünyanın 
en hızlı küçük harp gemilerine 
maliktir Bu gemiler bahriyP.nın 
en modem silahlandır. Küçük 
olmakla beraber oklan bir çok 
büyük gemilerinki kadar dldüni-

Sonu; Sa; 2 SU, 4> A~~ ediyor. (Sonu; Sa; 2 Sil; 7) 
~~qasından Almanya Maarif -----------------------
):ıtı Doktor Rust Sofyaya ~11-
~lt":Su vesile ile iki meml~ketin 
>t Lı.tr münasebetlerini takviye. 
~rar veriyorlar. 

._~halinde Alman ve Bul~ mu. 
f.:·· slan iki memleket arasın
~! iktısadi münasebetleri. yeni 
)::::ıDa nizamı esaslanna ~öre 
~ en tanzim ile meş~ldür. 

BUGÜN T AN'DA 

Gestapo 

Afrika Harbi 

' Eden, Mısırda 
l'ltlÔ. 

KumanClanlarla 
Temasa Başladı 

lngiliı Tayyareleri 
Birçok Bingazide 

Yangınlar Çıkardılar 
Londra, 17 ( (A.A.) - Reuter: 

Daıly Telegraph gazetesin n dıp
lomatık muhabıri bildırıyor 

Miste:r Eden"ln Mısın ı:iyaretı, 
1ngılu hükümetının Akdenız 
mmtakasında askeri vazivetin 
muhtemel yakın ınkişafına ver. 
diğ c:hcmm ydı gost~rm~ktedıı. 
Fransanır. ortadan çekilmcsı. bıt
tabı kl'vvetler arasında. bir top
lanma devres.ne ihtıyaç gosteren 

j yenı bı'I" muvazene tesıs etmış oJ . 
makl& beraber, İngiltere, Akde. 
nızdf hi<; bir zaman daıma mu
dafaadıı kalmak niyetim gutme
mıştir 

Mısırda Eden, daha zıyade. bu 
davadaki İtalyan unsuru ile meş.. 
gul olacaktır. Son zamanlarda 
Eden. hemen bütün nazarı <likka
tinı Akdeniz sahnes ıne tahsis et
miştir Kahire. bu sayede muhte
lif meseleleri derin surette mü
zakere fırsatlarını elde edecek ve 
Londra hükumeti içın ~k kıy. 
metl malumat alacaktır. 

MUHIM MUZAKERELER 
Reuterin askeri muharrirı de tan

lan ya:nyor: 
"Edenin Mısıra J'8ptığı zi,..retin $U 

andalci ehemmiyeti a,lki.r bulunmakta
dır 

Balkanlardaki Alman lejyonları tıer 
dakika ileri atılııbilirler: Bunu pek ya 
landa yapmadıktan takdirde timdik· 
ı.rak havalarm yerine yahnurlar ltıı 
im olduiu ve çamurla örtillU yollar 
motörlü lntalann nakline imklin •er 
medilti ıaman frrsııt ıteC"mis ,,ıııhiFr 

Alman ordusu yür!ldüğ{I takdirde. 
S1mal Afrikesındaki ltalyan kuvvet

(Sonu; Sa, 2 Sü: lJ 

Tokyo, S. Rusya 
ile Anlaşmak 

için Uğraşıyor 
f.ondra 17 (A.A.) - Japonya 

Harictve Naiın Matsuoka'nın 
düsünceleri arasında Rus . Ja. 
oon münasebetlerinin iyilestiril-

~ ~ bütün Bul~ar matbuatı Al
~lıt l'l)'a lehinde neşriyat ile dolu
S ltenüz tamamen tahakkuk 
s~ş olan milli ideallerinin 
e~ k mihver devletlerinin yar. 
._ l\'le tahakkuk edece~inl tek-

GESTAPO: Almanyanm küeük memleket- -------. mesı de bulundueuna dair ha. 
herler tnııiliz mahfillerinde kim 

Q edip duruyorlar, 
\ ~en sene umumf fhraeatınm 
~ ,1

6'1 sini Atmanyaya sevkeden 
t!aristan bu sene hemen de 

~,,~n istihsalitını Almanyaya 
~"'1lır~ bulunnvor. 

._l' 'vııda ve diiter büvük Bul. 
'~ sehfrlerfnde sivil kıvafette 

•n zabitleri ~örünüyor. 

* * 
alitün bu emareler. Alman.. 

~ yanın Romanyadan aon
L ~•ılgarlstanı elde etmive 
~!andığını gösterir. hatta 
~en malumata göre Bul~aria
'"'IC1aki Alman propa~anda ve 

lert içinden elde etmek için kullandığı teşkili- seyj havrete düsürmemektedir 
tın ismidir. 7.ira Jnoonva üclü paktı imza et. 

GESTAPO: Ordudan evvel memleketleri meklE> p 85;fik denizinde Ameri-
fetheden kuvvettir. ka ile zıdd;yeti arttırmış olduihı 

GESTAPO: Dünvanın heT tarafında teskilA. "İhPtle bunu telafi carelerini a
tı ve faalivPti olan bir t~this orC?anb:asvonndur 

GF .... ~TAPO: Tf'skilAtmın nastl cal1sh~nı 
tzah eden bir yazı silsilesini bugün neşre baş. 
tadık. 

Beılnci Kol'a k8"1 mOeehhez olmak t~tn 
Gestapo'nun nasıl calıştıihnı bilmek lazımdır. 

Bir kısım Gestapo 
memurlannın ta
ııdıklan rozet 

LGtfen ikinci Sayfamızı Çeviriniz 

"amak mecburivetindedir. Son 
~Adiseler dolavısile S?irmis oldu. 
ıYu mfüıkü1 vazivette Japonva 
cıivuetine aykın dahi olsa. Rus
vava kars. fedakarlık vaparak 
bu devletle münasebetlerini tvi
lp..-t;'""";"f' calıcn'Uık ;stıvttPktir 
Matsuoka'nın Cinde Rusya tein bl.r 

nilfu~ mıntakası tanımıya kadar var
matu thtimeli vardır Fakat Rusyanın 
bur.unla ikUf& edecdlnl ve Rus me

(Sonu; Sa; 2 Sil: 3) 

Mihver Tayyarelerinin 

Serbest Geçişi için 
Müsaade istediler 

Talep Reddedildi 

Kral Jorjun Tahttan 
Feragat Edeceği 

Haberi Asılsızdır 
Londra, 17 (A.A.} - Times ga

zetesi yazıyor: General Metaksas, 
mihver elçilerini kabul ~tmiş ve 
elçiler kendisinden müstacel ta
leplerde bulunmuştur. Metaksas, 
aşağı yukarı bütün talepleri ka. 
bulden istınkil etmiştitr. 

İyı menbadan öğrendiğimize 
göre Elen hükumetinin İrıgilte
re ve Türkıyeye karşı hattı hare
ketı tamamile dürüsttür. tngıliz 
elçisınin Metaksas'a mütalaalar 
ileri sürdüğü bütün mühim me
selelerde şayanı memnuniyet 
tedbirler alınmıştır. 

Mihver,n yaptığı talepler ara. 
sında ezcümle şunlar vardır: 

İtalyanlar. İngiliz gazetelerile 
İngiliz filimlerinin men"inı iste
miştir Başvekil, buna. bütün ya
bancı siyasi filimleri menetmek 
suretile cevap vermiştir. 

Mihver devletlerı. marka na. 
zaran drahmıye yeniden fahiş bir 
kıymet vermek suretıle Alman • 
yanın Yunanistana olan borçları
nın ortadan kaldırılmasını tste
mışJerdir Mihver devletlerı. Al
manların Yunanistana girebilme
leri ıçın kayıtsız vize venlmesı
ni istPmışler ve İngiliz tebaasına 
verilecek vizelerin sıkı bir k:on
trola tabı tutulmuı beheiııide 
ısrar etmişlerdir. 

Mihver devletleri, mihver tay. 
yarelerinin Yunan arazisi iızerın. 
den ge~mes ne müsaade istemış. 
ler ve yarı resmi surette bir aske
ri heye! ~önderilmesi bahsınde 
miifalaalar ileri sürmüşlerı:lir 

Bu Alman nüfuz usulleri pek 
ivı malumdur fakat Arnavuıluk 

(Sonu; Sa, 2 Sü; Sl 

Tuna Nakliyatı 
için Berlinin 
Tasavvurları 

Alakadar Devletlerin 
Teşriki Mesaisi 

Temin Edilecekmiş 1 
Berlln, 17 (A.A.) - Yan resmi bu 

surette teblii edilmlttir: Berlin ıi.,.ıı 
mahMlerinde beyan edildifine ıöre 
Tuna komisyonunun istikbali bakkm· 
da yabancı matbuatta intipr eden ya
ıdar van11' mütalb ve tııhminlere da· 
yanmaktadn Evvelemirde ıaruı kay
dedilmek icap eder ki biri be:rnelmiJel 
komisyon, diferi Avrupa komlıyona 
olmak üzere iki komisyon mevcut bu
lunmaktı idi. 

Ahiren neşredilen resmi baberler, 
Versallleı- muahedeslle derpiı edilen 
beynelmilel Tuna komısyonunun kati 
surette tasfiye edJldiğlnl ı&ıtermtş
tir. Bu ıtomlsyonun yerine. Tuna 
ıeyrlsefalnindt dotrudan doğruya a
l.Ak ldar devletlerin teşriki mesaileri 
için yen. usulleri tesbit edecek olan 
bir teşekkQJ kaim olacaktır 

Avrupa Tuna komısyonu~un dlter 
vazifelerine gelince, bu husuıta benQz 
hl.;bir şey kararlaşmamıııtır. Bu me
sele ile doğrudan doğruya a!Akadar 
olar. milletler bu hususta diplomatik 
g(lrüşmeleı yapıyorlar, VakUnde mem 
nuniyeU mucip bir hal ııuretl bu
lunacağı muhakkak addedilmektedir. 

Amerikada 16 Milyon Kişi 
Askere Kaydedildi 

Nevyork 17 (A.A.) - Reuter A
jansından. Mecburl askerlik hizmeti 
hakkındaki kanun mucibince dOn 18 
mılyon itişi kendilerini ka7detUrmil
lerdir. 

JOHNSON'UN NVTKU 
Nnyork 17 (A.A.) - EaJd Rar

oiye Nazın Muavini Johnaon. rad7o 
ne neşredilen blr nutkunda dmıiftlr 
ki: 

.. Harekete ıeçmelr ldn hu1rlıbıa 
detilla. Teılihatı arttırmak meae1esfıw 
ıelince, Almanyamn 7 ıenede nsıe
nuyacaiından fu1ann biıı: iki 1e11e 
içinde yapabiliriz. 

KARiKATÜR 

@ 
Mecmuası bugün üstad 

R A M 1 Z 'in 
eayım için hazırladığı nefis resim
lerle ~ıktı. Katılarak R"üleceksiniz. 1 -

Fatura ibraz 
Edemeyenler 
Ceza Görecek 

Geçen Ay içinde 17 Tacir Hakk1nda 

ihtikar Suçundan Takibat Yapıldı 
Ankara. 17 (TAN muhabi

rinden) - Ticaret Vekaleti, 
fatura kontrolüne ehemmiyet 
verilmesi için bugün Fiat Mu
raka~ komisyonlarına yeni 
talimat vermiştir. Bu talimata 
göre. flat kontrolü işlerinin 
haricinde olarak perakendeci, 
toptancı ve yan toptancı tacir. 
ler neadlne memur gönderil-
mek suretile münhasıran fatu. 
ra bakunından da kontroUer 
yapılacaktır. Elindeki mal için 

Serrano Suner 
ispanya Hariciye 

Nazırı Oldu 

lngiltere, ispanyaya 

2 Milyon Sterlinlik 
Bir Kredi Açıyor 

S Suner snn defa Rf'rlinde 
Rihbentrop'la beraber 

Madrit, 17 ıA.A.l - "Stefanı .. 
General Franco kabinede tadi. 
lit vaparak Dahiliye Nazın Ser
rano Sunner'i Hariciye Nazırlı . 
~na tavin etmh:tir Dah•live Ne. 
raretini bizzat General Franco 
:fiart> ede<-Pktir 

HtMMU•;R REKLENİYOR 
Madrit l 7 IA.A.) - D. N B. · 

Ispanyol llazetelerinin bildirdıjtı. 
ıe ı?Öre S S. Sefi ve Alman p0 

Us Şefi Himmler, cumartesi gü. 
nü lspanyav •ı:>1Pf' .. ktir. 

fSonu: Sa; 2 SU. 3) 

fatura ibraz edem.iyen tacirler 
Müddeiumumiliğe verilecektir. 

Eyliil ayı içinde ihtikar au. 
çundan dolayı muhtelif şehir

lerde cem'an 17 tacir hakkında 
milli korunma kanununa tev. 
fikan takibat yapılmıştır. Bun. 
lardan dördü beraet karan al-
mış, üçü mahktam edilmiıtir. 
Diğer 10 tacir hakkındaki mu. 
hakeme henüz neticelenme
miştir. 

Almanlar Tuna 
Nehrine Kalas'ta 

Mayin Döktüler 

Sovyetler Bu Civara 
Yeniden Takviye 

Kıtaatı Göndermişle 
Biıkreş 17 tA.A.) - D. N. B. 

Hava ve Bahrıye Nezarctile SL 
lahlanmr. Nezaretı lağvedılmıştir: 
Bunların yerıne Harbıye Nezare
tıne tiı.bı olmak üzere dört m\18. 
teşarlık ıhdas olunmuştur. 
Rom&nyanın en büyük 

endi.ıstrı ve silah endu·sırw• 
konsorsıyomunu t e ş .it i l 
den Maıaxa fabrikalarının mü. 
dUrıyetınde ve idare meclisuk 
de buyUk tebeddulilt yapıl 
tır Mtıbendis Malaxa harıç 
mak uzere, butun yuksek m 
murlarla idare meclismın butüı 
azası değiştırilerek yerlerine le 
yoneı hareketı mensupları ge 
rılmıştır. 

Neşredilen bir kanun hükümı 
lerıne göre hala baroya muur
yet bulunan Yahudı avukatlar 
ancak Yahudilerin davalannı a 
labıleceklerdır. Bu hükumden 
yalnız harp maluliı olan ve ken. 
dılerıne buyuk askeri ni1&n 
ver ılmış bulunan Yahudı avuJtat. 
lar mustesnadır. 
MEMLEKETiN iÇ VAZtvft 

Londr.t 17 (A.A.) - Tlmeıı'ln Bel< 
l{raı muhabiri vaziyetin gittikçe ._.. 
bir şekı almasına rağmen, So 
aksulAmı:llerınln pek ihtiyatlı bir • 
retu, tezahür ettiğine işaret etm 
t.edır Belı;trau. ııE"len bazı rapor.t 
nazHraı. Bukovtne eyaletinde mQbbi 
5ovye kuvvetlerinin harekAtı naur 
dikkatı ı.-elbE'tmt~tfr. Tuna nebrtnb 
PruC- nehrile birleştlğı mıntak97 

da RuE takviye kıtaab göndenlm 
lir Di~er taraftan Romnnyadan B.r 
graTa ııclen biı müşahidin ıfade8bt 
~orE Rumenler Almnrı nezareti 
tında Calas'da Tuna nehrine ma 
dökm~le dır Romanyada Demir il 

<Sonu; Sa, 2 Sil. 3) 

( GÜNLER GEÇERKEN ) 
•• 

Kansız Olüm 
YAZAN: REFiK HALiD 

Kesilecek kasaplık hayvan1an mezbahalarda bayıltank ll.ı 
meden kanlarmı aıcak aıcak. dumanı üstünde cam balonlara •-... -tllM 

lamak teklifi -bilhassa dünyanm zulümden hez,rlntik 2dird 
$0 devrinde- bana hi( te munis görlinmedi. Filvaki verl•re 
akıtmamak. etrafa kan zifoslan serpmemek bir temizliktir; 
usul kabul ediline salhaneler kana bovanmıyacaklar. kan ko 
yacaldardll'. Oralarda kan, bazw eczahane camekan1Rnna dls 
işaret olarak konulan kavanozlardaki renkli sular srihi birer _., 
ylp dekorasyon manzarası alank mezbahalar bu 81.-tler. hu edei 
vat. bayıltıeı ila(lar ve o lli(lan veren hevaz önliiklil kim~ 
ve doktor hozuntu5u kasaplarla birer lahoratuvara benı:iv~eld 

Fakat bize kim temin edecek ki etinden ve bu sefer a-,nd 
kanından faydalanacaltnuz hayvanlar, motörlU tulnm'hRlar .al 
•ıtaalyle damarlannın bosaltddıklannı hit' duynnvacaklar? 
oarmakwmız derince kesildiii zaman kan ınzmanm ne it' em 
korkunc bir .. Y oldulunu biliriz. Biltftn bir vilt'ut kanının. h 
de bir onur ve bir vampir haline ıetirilen fennin hfssiz. $n~a 
t"ellk atzwyfa AimtlrOlmesf herhalde miithls bir Hap n1acakhl'. 

Amerikadald elektrfkll idam sandalveıdnin. nlitmO bi" ı1ehfC 
ve hlr sf~otln silratlle temin edip etmedili henüz sfinhe trKtftrh 
kea hissi iptal edffeil silylenen o llka nasll fnanacatız! Yamı.! 
eak '1ftnpda btras bulk ve öl(tlsilzlflk. ot Yiyici hfurtı «ftnatuııii 
hayvanı. mll~onlaft!a inan kanını heder edPn Hllm 'hfr hf'seri 
dltmanının llyık oMutu aaba dilsilrehilir. Rize favda veren d 
nahsnlan. dllnyayı kana boyayan mticrimlere yakışır ikıbe~ 

korumalıyıs. 
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Yazan: PlıillP ton - Kerr 
ır e up e I . ı Top anıyor Yazan: Nacı Sadullalı 

Birinci Kısım 

1 

olmasile bu işin bırakıldığını gös-
terir, Napolyon, casusluğu, as- S ayın bayım, 
kerllk sisteminin daimi bir şube- Geçen gün, gazetenizde: 
si olarak organize etti ve Alman. "Harbin hnkiki sebebi,, başbkh 
yanın dünyayı istll! için kurduğu bir makale gördiim. Ve bugünkü 
pliı.n için en mükemmel örneği harbe, hatta ondan evvelki harp. 
verdi. Almanya bir tek adamın lcre, benden başka, ve bc~d~n 
dehası sayesinde bu i§i başarmış- hakiki bir "sebep aradıiınız ıçın, 
tır ve bu adam Karl Stieber'd ir. hudutsuz gafleti:.'ize taıt:un· 

Fakir asker ailelerine ~ top-
lamak ve tevzi etmek için kaaalarda 
teŞCkkill eden yardım komiteleri, 
kllvlerde :r;ahlre toplamıya batlamıt
la;dır. Kızılcahamam k~)'ilnde bln
leree ton zablre savrularak, temlz
lettlrilmiı ve aevklyatta kolaylık ol
sun. diye muhtelif mıntakalarda te
sis edilen ambarlara konulmuıtur. 

Nüfus Sayımı için 
VHiyette Son Bir 

Toplanh Yapı1acak 

Bu Sene Şeker 
lstihsalimiz 
Çok Fazla 
Ankara, 17 (TAN) - Alpullu ~ 

ker fabrikası 1940 kampanyıısını 
Teşriniev,·elde ikmal etmişUr, Bu 5" 
nekl kampanya, 58 g{ln ııCinnOf 
bu müddet içinde 75,000 ton pa~" 
işlenerek. buna mukabil 12,000 ";. 
yııltın şeıter lsUhsal edilm1şUr. 
sene köyllllcre bu mnksatla ödel'I 
pancar .bedeli 1 milyon lirayı ıfK 
ml11Ur, 

irtibat Merkezleri Tesis Edildi Kari Stieber 
Casusluk Vakası: 

eria nehrini geçen ve as.. 
kerlerc gorunmeden Eriha. 

armak u;t.eyen bir çüt casus, 
* eket.lnin aupnanlanna yar

istekli olan bir kadını bul
r, bizmetı mukabilinde onu 

Kari, Saksonya sehirlerinden inanın bana ki, i_ns~l~r!, hatta 
Mersebourg'un yerlilerindendi. çok defo ınllletlerı bırbmne k:
Ve geçen asrın yirminci yılında ton. benim aşkımdır. _?aha me • 
doğmuştu. Babası. meslek sahibi ı t~be başlamamış çocul:}n ~nsu~ 
bir adamdı ve oğluna, o ıamnn gözleri benim sevdaı~ a ara.r. 
hiç te kolay bir iş olmıyan ıyi 1 mıştır. Anasına mctchk . ''.e~~~
bir tahsil verdirmeye, onu avu- yen evlat. bendim k•tdctımb. 1 ;r· 
kat olarak hayata atmaya mu. Giinli11 bırin e, ev a 1~1 • ır 0

• 

vaffak oldu. Fakat Kari, 1847 de rnaı sUpriintU gibi sokaga .fırlata. 
avukatlığı terkederek Silezya'nın bilen kalpslzf-.ı bak~a,1 ~hcı~ınt uğ1-

Askerlere glSnderilecek hediyeler 
tein de tebcrrularda bulurtanlara ve
rllmek Uıere makbuzlar hazırlan
maktadır Zabitlere toplu bir halde 
glinderilecck hediyeler için kulplu 
çantalar hazırlanmaktadır. H~dlyeler 
bir heyet huzurunda bu çantalııra 
ko•ıulacak mühOrlenecek ve böylece 
gönderilecektir. 

Umumi nüfus sayımı hazırlıklarını son defa gözden 
geçirmek üzere bugün Vilayette Valinin riyasetinde bir 
toplantı yapılacaktır. Toplantıya Vilayet ve Belediye mua
vinleri ile Sayım Bürosu azalan, bütün kaymakam ve na

Turhal, Eskişehir ve Uşak fııbri!C• 
lar• çnhşmalıınna devam ctmeırted- ~ 
ler Bu fabrikalar Blrinciteırln 
Bi;lncıkAnun aylımnda bu ıtı-n ki "' 
lışmalarını ikmal edeceklerd.i.r, 

hiye müdürleri iştirak edeceklerdir. 
Sayım bürosu azalarının şehır. lr ----- 1 

Belediyede : 
yeyi vadetm.şlerdi. Bu ka

cla onlara inevkiin kuvveti, 
ızlann vaziyeti, memleke
umi ahvali hakkında but.un 

deki teftişleri dün bitmiştir. Ve. ----------.... 
rnen malumata göre, kazalardaki Bahkçdara Ucuı 

Poliste= 
hazırlıklar çok mükemmeldir. Sayımda Dikkat 
Bir çok semtlerde sayımın saat Buz Verilecek 

lermi anlattı. Belki de bu 
n bildikleri, çok mühimdi. b.. "k bir f b "k d b' 1 rumda her cua ar ı5ı gozc a • uyu· a rı ·nsm n ır ış a - 1 .. d . 1 k ld d 

~ ve o zamanki Pru a arıs- rnay~ gih~iil u ür. \ e a. ırım a. Bir Ev Yandı 12 den evveı . ~!tmesi lhtimau Edilecek Noktalar: 
kuvvetHdlr. Bütun sayım me- Dür buzcular, Belediye İktısat ~O 

d(ı-lilğllnde toplnnarak 81 M Y 
müddeu bitecek buz. g.ıU..,nın yt!P 
sE'ncdcn itibaren Belediye tarııfı_rı~~ 
mı, yokıu. bir müteahhıt \•:ısıt-= 
mi idım: edilmeııinln daha klrlı ; 
du~unu görilşmflşlerdir. Bu topıaıı' 
da balıkçıların istedikleri tenzilj 
bu~ satış dı. mevzuu bahsolmuş, Si' 
ledıye trenle harice &e\.·kedllec:ek bP' 
lıklara dahn çok buz 15zım geldiıt 
ve balıkı;ılarn daha ucuza buz ver 
meı-inl prensiı:. olarak knbul etmi~tl 

il bu çeşit kadınlan ziyaret 
müşteriler, ekseriyetle ıç
tesiri yüzünden dılleri gev

il olarak gelirler. 
uslar, memleketin iJdısadi, 

vaziyeti ve topoğrafyası 
da bir yığın faydalı mallı. 
geri donmiişlerdi. Ve diiş.. 

kuvayi külliyesi, Şeri-
ıeçip Erihayı zaptettiği za

Fahif8 Rahab'ın himaye 
· ve mükafatsız bırakılma_ 

ıörülmüıtü. 

* • 
arihin kaydettiği bu ilk ca-

vakasına da bir kadın iş
ediyor. İhtimal ki bu kadın 

romanlarda tesadüf ettiğimiz 
dercceaınde cazibeli idi 

oazibesini kullanarak yaptığı 
muvaffak olmuştu. 
1aınandanberi her askeri ha.
sırasında, şu veya bu şe

cuualuktan istifade edildiği 
üyorsa da, casusluk ancak 
iyon devrinde bir sis~cm 
etini aldı ve askerhğin 

· bir kolu sayıldı. Daha 
Venedlk cüınhuriyeti R_u~ 

a benzeyen ve onun gıbı 
liy-1 ve iktıH~l ~ayatı 

t k... ıs · · h ts t sy ki dılencıden. saraydakı hakana o .as ını ra a ız e meve baş- . · ı 
tayan sosyalist faali etlere canla kada~' l~cr ınsan, hana s~~ıp o • 
başla ntılmı t y mak dıürasllc sırtlan kesılır. Her 

ş ' · sabah, beşeriyetin radyodan bek· * * lediği ilk havadis hana dairdir. 
Ve ıunun büyük küçük bütiin 
kavgalannın içyiizUnde, baş rolii 
gb:Jice ben oynamışımdır. Hüyle 

Bir Sosyalist Lider: 

Bu sıralarda otuz yaşlannda olduğu içindir ki, dilediği anda 
bir genç olan J{arl mahalli sos- beşeri~·cti birbirine katan büyük 
ynlist liderlerinin itimadını ka.. kıl\'vet, benden başkası değildir: 
zarunış olduğu gibi çatıştığı. ?1u- Ben ..• Ben... Her devirde, her 

tronlanndan bırınm d 1 b essesenin pa kızın kalbine yer e yanız en \'arım! .. Ve siz. 
kızını sevmiş, bu .. ler, benim uğrumd~1 benim em. 
hakim olmU§, ve kızın muessese rimde ölürsünüz. Fakat ben, gü. 
müdürlerinden ola1ı: btirl a~cası~ı niin birinde, sizlerle birlikte yan
da sosyalistlik f~a ıye erıne su- lı lıkla mezara gömiilsem dahi, 
rükleyerek tevkif ;~nma~na ve uşaklanm icap ederse toprağı 
bir aene hapse ma um 0 asına 1 h.rnaklarilc kazıp, beni' bulurlar: 
zemin ~:azırlanuştı: Bu . adamın Çünkü bilirler ki ben, liye:ıa-
suçu, muessesenin ışçllen arasın- lim Bund d .. 
d 'htilal propagandası yapmak. . . an a şuphen varsa, 

a 1 dbnkü gaz.etclerde çıkan şu hava-
t1. dise bir göz· at: 

._Daha son~alan. anlaşı:~ığına "Bir auınün takma dişleri, dün 
gorc, Kari Stıebcrın kendısı. ka- Sandal Beder.tcninde mbzayede ne 
nsınm amcasına isnat olunan her s.ı t.ılclı!,, 
şeyi yapmış, fakat bütün suçları Göriiyorsun ya? Ben irine bir 
bu adama isnat ederek onu zabı- inc;anla birlikte girdiğim nıezar
taya vermiş, onu ithama yara. dan kader ve kıymctlmden, ha.. 
yacak vesaikı da hnzrrlayarak yat ve kudretimden bir uehze 
mahkum ettirmiştir. kaybetmeden çıktım: Reni cildiir. 

Karl Stiebcr, bu hadiseden meye çalı an sizler, bodcstan ea
sonra da sosyalist hareketin JL mekanındaki tahtımın huzuruna 
derleri arasında sayılıyordu. Fa- birikip: 

murları yazacaklan evleri birer 
Dün sabah Balatta HwrçaVUf ma- birer dolaşmış ve yerlerini öğ

hallesinde Davidln 77 numaralı evin- 1 renmişlerdir. 
den yangın çıkmış. evin Ost katı eş- d b k bi 
yası ile beraber tamamen yandıktan ~u~ an :§ ı8 , ~ç?k yer.ler~e 
sonra söndürülmüştür. Yangıntn man d"" ab melr ez eni f sıs edılmış, 
gııldan sıçrıyan kıvılcımdan tlcıi gel- un ura ara te e on konulmuş. 
dll'ii anlaeılmıstır tur. Sayım esnasında doktora ve.. ;REN KAZASI _ Dün Pendlkte ya ilAca ~tiyacı _olanlar ısokak
bııhçıvan Mustafanın annesı a:ı ya- larda mutema~ıyen dolaşacak 
şmdıı Zehra, saat 8 de Pendikten An- olan polis, bekç~. veya kontorol 
kora tren! g~erken. hendete dOJ- memurlarına muracaat edecek. 
mUş ve ölmüştür. Üsküdar müddei- lerdlr. Onlar da bu merkezlerden 
umumisi bAdiaqe el koymuştur. Zeh- istifade ederek halkın bu ıhtiyaç. 
rantn muayenesinde, vücudunda hiç- tarını temın edeceklerdir. Bun. 
bir _yara görlllmem~. ııektellcalbten dan başka gene irtibat tşlerinde 
ölduğü anlaşılmı,tır. kullanılmak üzere evvelce anga

Piyasada: 

Peynirlere Yeniden 

Fiyat Tesbit Edildi 

je edilen 50 taksi otomobili dün 
72 ye iblağ edilmiştir. 

Dün Karadenizde 

Fırtına Başladı 
Fiyatlıın Murakabe Komisyonu Kara:leniz ve Mnrmarada fırtına 

dUnkU toplantısında, toptan beyaz baş.iamışlır. Bu yüzden vapur scler
peynfr fiyatını 40 kuruş olarak tes- len hemen her tarafta sekteye ut- 1 
bit etmlıJtir. Perakende de yine 50 · ramıştır. 

Umunıt nDfua H)'tmı, lnllmüıdelıl paur 
dnll J"apılac:aktır. Ba muauam iti• tam 
bir lntlıam dabJllade ba .. nlabllmHI ı,ın 
bOılin vatandaılann aıalın hOllH etti 
llnılı baıbca noktalan sllı ISnllnde bu· 
lundurmlan fayclalıdır ı 

1 - Sa:rım, TGrlı~nla lıcr "rıtındl 
ubatı 1 de baıh,.acaktır, Paıar ırGnll •~· 
hah ıut betten itibaren aolıala çıma· 
nnu Ye aa:rnn memurlannı belılevfal.z. 

2 - lanm ınemurlan pldltl canı111.evl0 
nbdı kimler baluııu,-oru 1 ,.abus onları 
nıdınnıı Eler aile efradından hin o fi• 

rada diler bir Mrntte, ve,.a dljer bir ,.. 
hlrde balunu,-oru, :rabuı aıkcrdı yqa 
mektepte lae, onu J"aadırma)'tnıL Cffne o 
'1ln •Tlnhde alla efradından ı.arlc biri 
vana. "rll. 7abaııcı, 111laaRr, blamatcl 
irim ohana olallll, onu .. lıa,...enlrln~. 

a - H .. ıaıar, ~lılar ... oolı. lhtlnr· 
lar ınöaıeana olmak ben, herlı 
m .. U)'llD 
1 eıınırunll1' lrar1111na cılııp. ıorulan ıual· 
CTe ı:evar •erml.Pı mecburdur. 

4 .- Sa:ının bitmeden çocufunuz d<1!ana 
lsmınl --ıd S • ,. ınnu •nm bitmeden ISkıı o-
luroa, lsmJııl ılldlrlnls, 

5 - Saınftl mınıurlanna J"anlrı cevap 
verlrsenl.z, 5 liracbn 25 lira,.. lıadar 
cezau ISderııinia.. para 

1 - Sahalı aaaı h•ttn "•&71111 111 f. 
işareti verıllncl:re kadar sokafa çıkarııa~u: 
5 liradan 25 hraya kadar 6dcralnia para cczaaı 

7 - Sayu111n blc Mr rntıhneft7etlı 
r~aml Yeya S•J"rl re.,aı hlc bir h.yııb 
lııc bir ve.lira Ilı, nDluı cllıcbnlan, <nalı· 
keme 1,ı.r1, sisli nllfvı -Mlılerl ve aalrc 
llo allkH• olmadıfrnı unuımayınıı ve SU· 

allere dotru cevaD 'lrarmalıten lıacınm•n· 
nı.z NOfuı unını Hdece aaYtmııı dofru 
olarılı bilmek itin 7apıh:ror, 

stNEl\IACILARIN tsTEKLERİ ,,, 
Slnc- mııcılar Belediyede bir topııııı' 
yaparak, Beyoğlu mıntakıısındakl ııl' 
rlnc> sınıf slnemnlann fiyaU:ırı 
yükseltilmesini istemişler, bu tnltf" 
!erinir. kabulü için bazı sebepler ~ 
detmiilerdir. Bundan başka. y!W'" 
sinemalar için de bazı taleplerde ~ 
lunmuşlardır. Belediye, talepten 
kik etmektedir, 

Konyada Bir Tevkil 
Konya, • 17 (A.A.) - Şehrimi-" 

~nr.ln lhtikArı yapmak sutund~ 
1 Sokonl acentelerinden Agop tevkif l dllrnlştlr. 

HANDAN TAV 
CEMİL P ARMAN 
dün nişanlandılar. 

kontrol eden bır sıste!° 
getirmişti Bu slstemın 

bel' §eYin mutlaka ya~l!"a
ptah1 malumata ehemmıyet 

esi idi. Almanya ticaret 
ait casusluk faaliyetle

bu siaternl kopye etmiştir. 

kat hakikatte Alman zabıtasında "-Altın ••• Altın! . .,, diye zikre. 
bir memuriyete tayin ?!unmuş diyorsunuz. Ve ben sizleri, bir Ö
ve bir gizli ajan olarak işe başla- Jiinün ağzmdan sökFiğiiniiz ınk
mıstı. ma dişler arasından, ezeli srrıb-

kuruşa ııntılacaktır. Bu ruretle bak- r>Un akşam Karadenizden İstanbu
knllar, toptancılardan dah:ı ucuza la ı;elmt-s1 icap eden GUneysu vapu
peynlr alacaklardır. Yarı yağlı pcynl- nı, biı· gün rötarla ancak bu ak§<lm 
rln kilosunun da toptnn 37 buçuk ku- limanımı7.a gclebllccekUr, Ayvalık
rusa, pcTkkende olarak ta 47 kurulia tan evvelki gün ielm~i beklenen 
satılmaSJnıı karar verilmiştir. Yıı~lı Antalya vapuru da fırtına yOdinden 
kıırar peyniri toptan 67 buçuk, pera- bir gün JtflÇ kalarak dün gelebilmlş
kende de 90 kuruşa satılacaktır. Ku- Ur. İmroz hattında çalışan Bartın 
ru Kars reynirlerl de toptan 45. pe• \'apurunuıı da bir gün rötarı vardır. 
rakcnde RO kuruştur. Bu fiyaUann Ülgen vapuru Ayvalıktan bir gOn "-._," _____ ., _ _ ----...:._ 
yann ı!Ar edildikten sonra tnthiklne rdtarla ıırcnk bugün İstanbula gele-

,,. . 
kti Alman casusluk sis
her faaliyetine, hatta bu 
komşu milletleri yıkmak 

-.ıliyetleri kullanmasına, 
bir örnek bulmak müm.. 
• l'alfat bulunacak bütün 
6nıelder, yapılan işlerin 

1 blr ihtiyacı tatmin için 
ve ihtiyacın bertaraf 

111C1aristanclaki 
Faaliyetleri 

(Bap 1 incide) 
faaliyeti son günlerde 

tak artmıştır. Bul$ıaristana 
Alman turistlerin adedi ço.. 

r. Gestapo Bulgar Kral 
lııtHnimeti aleyhine tahrikat 

ldür. Tıpkı Romanyada 
~bf, Bulgaristanda da 

Ye kabineyi devirerek yeri. 
en Nazilerden mürek

bükumt getirmek fikrin. 
an anlaşılmaktadır. 
Bu~ariatanda halle Al. 

tehlikesini duymıya başla
• Halk arasında Nazi taraf. 

e yok gibidir. Bulj(aris-
bazı ricali Alman tazyik ve 

tiıbi olarak bazı emri
ruı olsalar bfle, Bulgar 
bu Alman işgalini IA-

ile karşılıyacağı şüphe. 

için Bulgaristan işgali. 
kadar kolay olmıyacağı 
edilebilir. 

Harbi 
fBaşı 1 incide) 

~ zamanda harekete ıeçe
ve o zaman muharebe derhal 
.bir cesamet alacaktır. Böyle 

Eden'ln yerinde tuıhik1 as
et hakkında maIOmat al• 
bqkalannın bu husustaki 
nı dinlemed 171 olur, 

Amiral sır Andrew ewınını
de deniz vulyetini müzakere 
bulmuş olacaktır{ 
Gtı..ız TEBL Gt 
17 (A.A.) - tncill:ı kuvvet

tebllli: !nsfll:ı bombardıman 
• Sah süntl Blnp.:ıiye yeni 
~pauelardD'. Limanda tu

tam iabetler b1dedil
t11nıir7ola ata170nuna 7~u 

atdımltır. Bardia, CaPQUo. 
bf)alarl• askeri t&hanOtlcr 

tle bombardnnaa edllmfı, 
._ Tobnık'da ite bombalar he

llabet eylemlıtir. 
98rki Afrikaamcla. ~·· 
a hilcumu yapılm11tır. Bıa· 

d.allryol11 iıtas1oal&nna tam 

kud•diJnıittiı'· 
.U.YAN TEBL101 
l7 (A.A.) - "Teblii .. Dilı-

eeç!lecektir. blll"'Cektir . .. 
Sosyalistlerle Mücadele: 

Alınan hükdmetinin tellkkislne 
göre, sosyalizm, 1848 de tehlikeli 
bir mahiyet almıştı. Avrupanın 
hemen her tarafında ihtilal ali. 
metleri göze çarpıyordu. Berlin. 
de yapılan nümayişler, bu hare
ketin kuvvetini ve ifçllerin uya. 
nışını tebarUz ettirmekte ıdi. 

ş1mla seyrediyorum. Ve benim 
aşkımla siz, bir ölü dişinin buz 
gihi smtışını bile cazip buluvor. 
sunuz: Artık şünhcn kalmasın ki. 
Ben .•. Ben... Her devirde, her 
yerde yalnız ben vanm!., 

lTALYAYA İHRACAT - ltalyaya P'ıruna limnn dahillnd~j ııeyrQse-
lhrr:cat yapmak için. Ticaret VekA- ferr mlnı olmamıs ve denizlerde hiç
letl Dıs Tlceret dairesinden u.ana bir kauı kaydedilm:em=:iş=tir=. ==== 
abı C'Rktn . Dığer memleketlere ls- _ Yurttaş • ------
tıınouı Ticaret Mildilrlü'ü li.uruı ver- • 

NQJ .. umu•un artutına ıllplıe roll. a• 
mektedİ" ca'- nerekrde net.adar? Ea .ok ııansl 

:rcrlerde· antı? Nlçln baıka 7erleriml.ıde 
b• tadar anmadı? Çok artan v.rde .. 
nr ııı ~5tede ,,ok? Olmıyan yerlerde bunu 
1 uatama1' mıyıı? itte bir ıürtı aorııu lıl 

(DEV AMl VAR) 

Askeri Y azlyet 
(Başı 1 incide> 

na mukabD de Almanlar, Londra 
üzerinden blr uat bile ekıik ol
mu7or; seceıı. S(lndüzlü faaıluız 
bir surette Londra sehrlnl dövü-
7orlar. Yirmi dört saatte attıkln
n bomba mlktan 1000 tondur 
A!nıan hava taarruzunun ·bu 

der~e ııiddetlenmcsi, bir istilA 
hazırlı#! mıdır? Bu suale pek 
müsbet bir cevap verilemez. Çün
kü ll'tilA ııahlllerinde bazırladık
lan kı.1'.ı veUer, on beş ıündenberi 
İniiUz bava kuvvetlerinin bom
bardımanı alhndıı peri~ bil' ba
le gelmişler ve 50 bin kadar za
ylat vermişlerdir. Bu kuvvetleri 
derl871p toplayıp, İngiliz aah1lle
rlne çıkarmak kolay bir iş değil
dir. Her ne kadar İn&Wz Başve
kili, Almanların hali bir gecede 
İngı1ız sahillerine 500 bin asker 
çıkartıblleceğinl söylemişse de, 
Almanların bu fırsatı artık ka
~rduclan hakkındaki kanaat da
ha kuvvetlidir, 

Askeri mUtdıassıslaruı fikrine 
göre, Alman hava taarruzunun 
ıiddetıenmeel, bfitnn nazarları 
Lond.r•ı üzerine çekerek Balkan
ıard .. \'C Afrlkadaki barekcU ka
patmaktır. 

P'aluıt şurası muhakkak ki,· 
Brerın~ mOlfıJı:atındanbert, Al
mııny11nın tekrar bütürı kuvvetile 
ortaya atılarak, mezbuhane bl.r 
p;yret sarlettlğl ıarillmektedir. 

Yalnız son günlerde dikkate şa-
7an olan noktalardan biri de, İn
ıilh donanmasının fealiyele geç
meskllr. Şimdiye kadar harp sa
hasından uzak. sadece yolların 
emntyetinl temin ile meşgul olan 
tngil\z donanması, geçen gün 
Cherbourg limanını bombardıman 
~ p, tahrip etti. tlç g{ln evvel 
Bouloıne, evvelki gün de Dun
korqutı limanlarını ayni eekllde 
sıkı bir bombardımana tlbi tuttu. 

İngiliz donanmasının Manş sa
blllerindeki bu 1aalıyeti, Alman 
bava Qstl1n1Uğünün artık mevzuu 
bahsolamıyncatını gösteren en 
bOy{lk dem olarak telJkkJ edile
bilir 

man hava hnetlerl infIJAk ve yan

ıım bombalan atarak Tobrak tehrini 
ıidcS.tle bombardmıan etmitlerdir. Ba
sı tcaiu.t ve 45 ev buara uiram11 ve 
9 baraka harap olmuştur. Za)'iat yok
tw. l>enıe'J'• atıla.D bir kaç bomba ne 
buara •• de n7lata eebebl:ret Termit 
tir. 

Bir Kahve l\luhtekiri 
RAMAZAN: 16 

iMSAK 
011• 
lkladl 

18 - 10 • 940 CUMA 
tı. D 

4 37 
1 ı 59 
15 Ol 1 

S. D 

AKŞAM 17 25 
Htıır 17 25 
Yaw 11 56 

İzmir, 17 (A.A.) - fzmirde büyük 
bir bakkaliye matazası olan Saku 
pazarında kahvenin iki yüz kunıf8 
satıldıiı Fiyat Murakabe Komisyo
nunca tesbit edllm~ ve mağaza sa
hibi tevkil olunarak adliyeye tevdi 
olunmuştur. 

Serrano Suner 
< Ha~ı 1 ıncide) 

İNGİLTERE KREDi AÇIYOR 
Londra, 17 (A.A.) - 18 Martta 

Madrltte İngıltere ile İspanya ara
sında yapılnn anlaemalar muclbinef' 
buııdan evvelki )ngllız hfikOmeti iı
panyaya iki milyon sterlinlik bir kre
di ııçmayı taahhüt etmişti. Anlnşma
larda ticari borçların devri hakkın· 
da da hf\kilmlcr vardır. Ticaret ve 
jkl memleket arasındaki borçların te
diyesi hakkındaki anlaşmalara ait 
tafsllfıt beyaz bir kitap halinde bu 
ak">am n~rcdfl.miştir. Tediyeye alt 
anLışma hükümlerine gore, Ct?man 1-
l:i milyon ııterlinl aımıyacak olan ln
glliı avansı lnglltere bankasında İn
giliz lirası olarak açılacak bir cart 
hes.,ba yatırılacaktır. 

1stikraza ait anlnşmadıı, İngiliz hil
k<lnıetinln İspanyol hükumetine, borç 
larm devri itin ve giriştiği imar gay
reUnin başanlması için İspanyaya 
yardım edecetı zikredilmektedir. 

Romanyada 
(Başı 1 incide) 

hnfu:lann faaliyeU çok ağır bir van
Yet husule getirmekte ve kara listeye 
dahil e:ıhasa baznn müsellMı adamlar 
tarafından evkrinde baskınlar yapıl
maktadır. Bu gıbi basılan ev ı;şhiplerl 
için yegftne selCımet yolu - eğer 
va:u - evin diğer bir kapısından 
kaçabllmekUr Bu kara listedeki p
h:slardan ba~ları da evlerinde tev
kif edilerek, dışan götlirülmekte ve 
dayak altında ağır muamelelere ma
ruz tutuiın ktndır, Romanyada jur
nalcılık ve imzasız mektup devri 
ba,Jamıştır, Yaptığı butiln vaaUeri 
birer birer ihldl eden hukümeUn ha
rcklitı ahalide nefret hisleri uyan
dırmaktadır. HUki.imet, hattA valide 
Krnllçeyc bile, u\ detl için ileri ıllr
ınJş oldu(tu eartı kabul etmişken, bu 
sBzünU yerine getirememlıtir. Kralın 
ma.'1lleltet üzerinde hiçbir hükmil 
yoktur, Başvekil d hAdlstıtı takip 
\'e ldı reden Aciz bir haldedir. Polis 
kudretsiz, ordu ise miınfail olmasına 
rağmen, her hangJ bll' aksülftmelden 
Acız b!r vaziyettedir. • -

Tokyo - Moskova 
CBaŞl 1 lncıdeı 

lallbtnın Japon fedakArlıklarını aı
mıyac:atını zannetmek mll,kül_!1Ur. 
Japonyanın komünist prenıılplerc çok 
muhalif olan anancv1 ılyasetlnl de-
ğiştirmesi, ücııı paktı imza etmekle 
girmlf oldutu vaziyetin ne derece 
tehlikeli oldulunu glSaterlr 

KISA HABERLER 
iSPANYADA: 

• Banalon. 17 (.\.A..) - Aat&IODF& 
malııari;ret~llerl lideri " aabrk JtatalolU'• 
Muhtar CO..llurbetl •.ta c-•llT9o dl .. ••· 
harp ıaral,..an Ulama mablıllnı aılllaalt n 
evvtltl silo lılonl.iluchlı llap(-11inda lı•rt't" 
na diıllmiıılr. 

l'KANSADA: 
• Vkhy, 17 (A.A.) - DID4d hlbaraa. 

nılltarel<enln dcvaım alldcletiace. ...,. .. ._ 
ccmeal imali, ithali •• Uıracı -neclllmlııdr· 
imali .-nedll ... llarp malıemealnl, l<ara, 4• 
..U •e hava barblaa ,..,..,. 11Ulh1ar " ati· 
bhnnıat. mahanltede lıuUaıullDalr lnn J'Uf
laa makfııe •• mnılSrler, banat ft lnfllllı 
maddeleri " muhardle sulan nıkU •-•"· 
tedlr. 

lnfllllı "'8ddelerl slM but lılıDJ'•"' mad· 
4e1er1a banrt ... ıamn macldeı.rl lınallne ,.a. 
rQ•n iptidai maddelerin ve muharebe ıau 
imalı kin lptldal ......_ nslf..ı.ı stnc•k 
maddılırill im&I, llıra" ithal - tr•R•ftl lnt
aua.I llaanaa dbl olacalıtrT. 

INGlLTEREDE. 
• Londra, 17 (~) - A•aJJS h..ua· 

.,.ncıa, Ba ı•ekll Clıa~htn, par1aırıentof11111 g. 
nOırıGrdelrl .,. aonaııda mU&letl nlhaJ"Cte are
eelı olu tıırft dHrealıılıı u.atrırnaar lıalıkı• 
ela blr ka•a• pro)HI tn41 etrrılı " lıtı ita• 
au11 projesi, lnt ktnatl.,.• uaYIP oıunmut-
ıur. 

ÇINDE: 
e Tolrlo, 17 (A.A.) - Kutıt•llf ... lb

metlerdeı> llerJ.,.en Be Japnn kolD d8n .,.bab 
blrblrltrll• ternaaı tula •reıı ao Çin fna
a11un muhaaar- tıuaamlamfltll'• Ba _.. 
ıara. JOO lıllometnlllı bir cephe osennıfc ~· 
ırtın devanı eden ıl&letU bir usJ"fkın oetıco
ıddlr. Çln lı:rtuıı ~arpmı.. a•pınına lı.a~ar 
sooo eııı TenDlıtlr. 

Gizli Sllcih 
fBaŞJ ı incide J 

cüdür. Buna mukabil, kilçüklük
leri savesinde ni~n alınması he
merı h·emf!n imkansız bir ht'def 
teıkfl etmektedirler. 

Bu torpidobotlann denizdeki 
vazifeleri. havalarda avcı tavva
relerinkine benzemektedir. Bun
lar denizin "spltflre., )erdir. Bu 
r?emiler bir fstili tesebbüsünıo 
karşı kovmakta hic sı1nhesfz mfı 
him bir rol oynıyaeakJard1r Bf". 
nitr. de haZU' bulunduıtum bir 
tecrübe. bu ıemtlerfn kesif biT 
duman bulutu arasında birkal' 
saniye içinde tamamen ka:vbola. 
bil~ilcl~rtni v• ~ümHın t'ıamfsfnin 
nereden geldiğlni b ilmeden tor
pili yiyebileceğini ispat eylemiş.. 
tir. 

ltunı.n aııc.ıık: 
211 ILKTESRIN PAZAR OUNU 

7apılac.ıık olan senel nOfuı HYllDI hail .. 
decelıtlr. BAIVEKAL&T 

ıatadıtllı Umum MDdDrlDIO 

Yunanistanda 
(Batı 1 incldc) 

taki İtalyan işgal ordusunun 
tehditlerile mütera1ik blr surett~ 
yapılan tazyik gittikçe daha zı. 
yadeleşecektir. 

ATİNANIN TEKZİBi 
AUna. 17 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: Yugoslavyada çıkan Vre
me gazetesi, Yunanistan vaziyetinde 
bir t.cbeddüliln i\lya bhakkuk etmek 
Uzf'.re olduğuna dair hayali bazı ha
berler netretmlştir. 

Bu haberleri en k:aU surette tekzi• 
be ve Majeııtt Kralın ve Milli Hil
kılmeUn sevk ve idareleri ııltında Yu· 
nanistan vaziyetinin her vakitklnden 
daha müstakar olduğunu beyana A
tfna Ajansı mezundur, 
KRAi, FERAGAT ETMiYOR 
Atina. 17 (A.A.) - Atin& Ajanıı 

bildiri7or: Majeste Kral Jorjun Altee 
Veliaht Paul lehine tahttan ferıgıt e
deceti hakkında bir Amerikan kayna
tından çıkarak ban İııpanyal ve Fran 
ııa suteleri tarafmd.an netredilen ha
ber tamamen baya) mahıulildür ve A· 
tina A iaıw bu haberi en kati ıekilde 
tekzlbe mezun bulunmaktadır. Bu ha
berde tahttan feragati iııtilzam ettifi 
zikredilen eebeplerin battan bata ha· 
ya)i oldııiu kayde lüzum yoktıır. 

ATJANS. 
BALKANLARDA VAZİYET 
Londra, 17 (A.A.) - Times'ln as

keri muharriri, Balkanlardaki vazi
yeti 1\1 şekilde anlatı.Yor: 

"Yunanistan Ege denizindeki üsle
rim mukave~et etmeden ltalyaya 
terkedecek olursa, TUrkiyenin vazi
yeti, bllhas&a Bulgarlar da kendi 
memleketlerine Alman ukerl kabul 
etUklerl takdirde, hayli .clçleşm1' o
lur. Türkl,.eJ'f tehdit edecek her teb· 
ilke ise, Süveyş kanalı için de bir 
tehlikedir, Çünkü bir taraftan Tilr
kiyenin latiklAll, bir clhetten ise. Fi
listlnde lnıtıiz kuvvetlerinin bulun
masıdır kf1 Suriyeyi ılmdiye kadar 
ta:n bir ıta~an tahakkümü altına 
dilimeltten kurtamı1Jtır. Diğer taraf
tan Ele denizindeki adalar, bilhassa 
burıların fimalde bulunanlan Yuna
nistan faıWz muavenetini talep etti• 
ti takdirde. bo,,ük bir ehemmiyet 
kesbed~ttr. Çünkü bu adalar o 
takdirde, İngiliz kuvvetleri !cin bO
yük kıymette birer na vazifesi göre
cektir. PloesU'dekl petrol kuyularının 
ve Köetencede kolaylıkla tahribi ka
bil bir hede1 teşkil eden petrol tank
larının bombardıman edilmesi o va
kit İngiliz kuvvetleri için kabil bir 
ameliye olacak \'e bu suretle Yuna
nfstana ve Tilrkl.Je,ye muavenet edi· 
lebllecekUr. 

Spor: 

Pazara Maç Yok -.oo l'rcaıam 
Nütu d l 1,oa MO.n (PL) s sayımı o ayıalle bu p:ızar e.u H•buıeo 

u.ao Su 

19,00 ŞarlııW 
19.SO l:hbarW cilnil llf,leden sonra dahi spor hare- a,ao MllaU. \PL) 

keti yoktı.ır. Esasr.n llg m.ıçlıırı fiks- 1.so Ye~• Uateııl 
türUnde de bu haft.ı boş bırakılmıştı • 

19,45 Su 
ıo.u Rad:ro P•--' 
20.45 Tanall ASKERi MEKTEPLER _ Yurı~ 12.Jo Prosram 

eabah Fenerbahçe stadında ııskerl 1 12,u Sarl<rlar 
mektepler arasında aUetl:un §llmpl-ı 12.$0 Hatıerl•• 
yoııasına devom edilecekUr u.os Şarkılar 

FENERLİLERİN İÇTİMAI _ Fe- u.20 Mllıllı <PL> 
nerbahÇE> idare he.yeti yarın toplana- 11.00 Pro~am 
cak, yeni idare heyetinj seçecektir, 1 ıı.oı lltulk 

21,30 Konu ... 
ıı,o 0r1ı .. tra 
22,H Haberler 
22,45 Orkcaua 
u.oo Cuband (J'I.) 
.ill,a.t Kap .... 

DAILY TELEGRAPH'A GORE 
Daily Teleırapb pzeteaı, Alman· 

ların işial kuvveUerine askeri heyet 
adı ve"erek, bunları &ittikçe •rttır
dıklarıru ve her tarafı liıal etUkleri
ni. Romanyanın da D:ınlmarka ııibl 
Alman hükmüne glrdltinl anlatarak 
diyor kl: "Romanyanın bitişik kom~ 
şuları aruında, Ege denizinde Yu
nanistana alt Dedeaiaç limanını ele 
geçirmek. için Naz.i ifbirllilne ümit 
ballıyan Bulgariatan, bir Alman fen 
heyeUnın kendi topral.ına Jirmeşıne 
milı:aade eden yeglne memleketUr 
Bu fe;ı heyeti daha mühim k:uvveı~ 
lerin öncüsünden baıka bir şey de-
glldir. 

''Yuıoslavya Başvekilı söyledlti bir 
nutukta, son mevzilere kadar muka
vemetten bahsetti ve Yugoslav mı> 
leUnln mazisi, Başvekilin verdiii sö
zıı tutaca~ının garantisidir 

. "Yunanistan, bundan ıki ay evvel, 
b:.r Arnavut şakisi yilzilnden İtalya 
kavga aradığı vakit aldığı azimli va
ziyeti muhafazada devam ediyor 

"Türkiye, fırtına hudutlarına doğ
ru yaklaştığı derecede vaziyetini ku\' 
vetlendirmektedlr 

"Bu üç memleket blliyOI' kl, mü
cadelede kaybedebilecekler! teY1n mu 
tavRat göıtermekle kaybedeceklerin
dc-n daha fazla olmasına imkan yok
tur, 

Hava Harp!erl 
< Ba1JJ ı incide' 

lerine ve Uınanluına arp mııvaff•" 
kıyetli hareketler ;rapmııılardır. Ki-1'" 
de evvelden tasarlanan hedefler 11:ıeri" 
ne bir çok atır çapta bombalar aul~ 
mış ve büyük yancınlar çıkmııtD'. ., 

Hamburg, Brenıcn ve Cu~haveıt 
t~clh edilen hücumlardan da i7i ne' 
ticeler alm:n111tır. Baıka bir bomba<" 
dımaıı taYYare filoıu Leuna'da 111" 
petrol teeiaatına hücum etmiıtir. sıııt 
dan b&fka Sa'kıonyada alllb fabri~ 
ları ile elektrik santralı bombardJ 
nu.n. edilerek tam isabetler kaydedil 
miıtır. B~ hareketlere lttirak eden ~' 
J'~relerimızden beıi üaJerine daoın' 
mıttlr.,, 

Lonclr&, 17 (A.A,) - Hava Nezıı• 
retlnln tebllgl: 

"Sahil müdafaa servisine men511 
tayyartleriınu bueün Breııt limanınıı 
deniz üssüne ait elektrik fabrlJcatıtl 
bombardıman ederek mubim ha.sat ~ 
verdlmılşlerdlr .,. 

Binnanya Yolu 
Rangoon, 17 (A.A.) - Bırmanf 

Yolunun yakında yemden açılacağı!l 
dan dolayı, Ranıoon'a gelmiş ol• 
Cin Hariciye Nazın Sena, ıu be.Y' 
natıa bulunmuıtur: 

Cinin muharebe için muhtaç oldll 
ğu feYlerın ekserielnl Birl~lk Aifl' 
ri:Ca vermektedir Fakat lncUıered 
hayati bır cldale 

0

atılmıs olduğu tıal 
d .. , mümkün oldutu kadar Çıne yar 
dUt\da bulunmaktndır, 

..Doiradan. dolraJ'a allbdar olan 
memleketler ıçlnde esrarlı bir vaziyet 
muhafaza eden yeılne memleket Ruıı
yadır. Rusyanın ıeçen ecnfti 11,,.... 
tine, Almanya ile m'1harebeye tutuı
mak kaygıaı hlktm olmuıtur. Fakat 
Almanya Boğazlara inecek olursa Ruı 
yanm menfaatleri ve emniyeti tehli
k~• d.üııer. lııte bu. RuıyaJ'I vubeti
nı tldıle aevkedecektir HAdiıelerin ı 
R111yayı pek yakında bti bir 1 ması demektir. Vl1nl Uc;ltı paktta ~ıı 
almaja mecbur etmesi mtıhte":r.8:ıiı81 yaya dottç.ı teminat verilmlttir. F• 
İşte bundan dolan Ruyanın daram~ k~t Rıaa1a 11nutmamalıdır ki a)'lll I> 
Turkiye tarafından büyük bir dikkat m~naacbeUer Çekoılovakyanııı takll 
le takip edilmektedir mı zamanında Almanya ile PolonY 

ALMANYA . s'. RUSYA a"ımda da .vardır. 
Aynı mevzu etrafında N • Almanya ıle Sovyctler araıımda ya 

niclc gazeteıi de h 1 e":ı Cho- P_ılacak yeni itillf, Rusyanın Karade 
Yunaniıtanm :ı:ı eıı!..-:Yor · . nı& Botazını bir bily(lk devlet eline bı 

d. Tü k" d eti uhnh- rakawnak yolundaki ananevi aiyasetı 
ır ve r ıye e ıerek Avnı..., · · · 
k A d . ....., ıe- nın terkodilmıı olmasını tazammun • 

re ııya akı topraklannı müdafaa et der 8 Hı"U . .__, ı f .... 
mek uim ve kararını . - . · · er, secı .. ımı o an ve a-
t "t tm' ti bir kere daha hıç bir aaınan sarfınazar edilmeSOI 
e~ e ~~ ~·. • bulunau "lılein Kampf, programll'd 

yle ~o~iiJı::ü~r kı H~IJer Sarka Ukranyanm alınmaııından bahıede• 
dofru buyük ılerı hareketın, ririıme· Rıaaya, ittihaz edecetl yol ne olurE 
den evvel ya Sovyetlerle anlaımayı olsun. çabuk hareket mecburi1etindt 
tazele~e~ yahut ta Ruayanın askeri dir, çünkü Alman bareklu son derce 
kudretını kırmak mecburlyetincS. ka- süratlidir. 
lacaldardır. Eier Ruıya Yeni bir an
laımaya varmayı kendine faydalı rö
rürac biç ştlpheslz bu aıılatmaJ'J 78_ 
pacaktn. Ancak mihver devletlerinin 
Tokyo ile akdettiii ittifak Moatovaya 
pek tehlikeli s6rikebüir. Çtlaki ba, 
Rasyanm 1mmen çem1ter l~e ahn-

• Londra, 17 (A.A.) - Tilrkfye il< 
Rua7a araımdaki münasebetlerin iyi· 
letmeel Londrada da, lnsiltere ile 
So~ler araamdald mUnaacbetlerir 
IJ'ilelmeal ım.... riael lranılanac:•lr 
tTr. 



',.. • ır ' "iti 

BEDELi 
Ecnebi 

2800 
1500 

800 
800 

Kr. 
• 
• 
• 

Nazilerin Hava 
·· cumlarında 

Kul andıkları 
eni Taktik 

• " 4'tl 3 

·~ .;_~ Taf<vimden 
bir !japrah 

(azan: SERTEL 

·················:·;·············ı Alman hava akınlarının "strate· 
j 1,, si, hattfı "gaye,. si de deği~
miştir. Almanlar, art.ık askeri he
defleri tahrip etmekten vaz geç
mişler, bombalarını gayri muha
rip aha!: ile meskun mahallere a
tarak, .fabrikalar yerine, halkın 
s!nirl::ı ..ni tahribe koyulmuşlar
dır, Fakat, bunda da yüz.de yliı. 
muvaffakıyetsizliğe uğrıyacak
ları muhakkakur, 

f'taoru Kurtaran Kız • Şapkamı 

Nereye Asayım? 

Münasebetsiz 

Başbklar 
- Sen gal!Ctecisfn. Şa snaJ 

şeklindeki başlıklara dair bir şey 
yazsana! l\lescJa bir gazete alJ. . . . 

···············-· .. •••••••• .. ····= 

rkezi 
: Omer Rı2a Doğnıl 
~yada ve italyada u
•ı ~Uuca suren bır tetkik 
t 

1 
) aparak bu iki memıc.. 

:ıııuc mukcrrcr defalar 
lspnn.} a Vahıliye Nazırı 

ıq lspun~ n Harıciyc Nnzırlı
~111 olundu. 
•ispanyanın baş lideri C!

d eraı Franko'nun knyanbı· 
: \re 1 pnn~ ndnki Faşist 
• llı.n reisıdır. Onun Al. 
Is Ve İtalyayı -ıiynretten 

llanya Hnrıciyesini idn-
trtllıur edilmesi, İspanya ile 

ı ~ devletleri arasında daha 
!~tiki mesai emaresi sn. 

ııı·ıcap eder. Suner'in ziya· 
il 

1 ll:ıiitenkıp Mareşal dö 
ı ~:ı.ı l\ıadrit'i ziyaret etme. 
r Ot &onrn Gestnpo efi Himm 

na'da beklenmesi, milıve-
1 ~\tt 11Ya siyasetini kendi lehi
~ 1 tıı ~ek için uğraşmaya de. 

• tti sını göstermekle knlmaz, 

!
~ıı . İspanyayı kazanmak 
t ,hır fcdnki'ırhktan çekin
~nj de ispat eder. Dahili. 

af' ıq 1 SUner'in Hariciye Na
C' tı tetirilmesi, bu yolda n. 

•. lı ve mühim bir adım 
~td1Yor. Bu adımı tnldıı 
1llı~dı.ınıar, belM de lspnn-

Verlıı si.} nsctine bağlnr. 
tda: 

( Askcrı muharririmiz yazıyor) 

D ünyanm d;ğer taraflarında 
01augu ~bı lngUterecıe 

de pilotlara dehşetli ehemınıyet 
verıı.mektedır. Gıden bir pı1otu 
yer .ne koymak 90k guçtür. Eks.. 
perlerın soyJedı.klerıne göre tam 
surette yetışmış, ışe yarayan bır 
pılot yetıştırmek hıç olmazsa altı 
ay!.Ik b.ı ıştır. 

ngılız - Alman hava muha· Hudson tipi bir fngifö: tav 'nresinin dahili ~öriinüsü l§te naıuedeceğim bu ku~ük 
rebelcrı, bu harp tarzının vaka lngıllzıerm en büyüğünden 

ilk ve en muhim tecrube sahası. açık ifadesidir. Bu noktayı aşağı. va akını taktiğinı değiştirmekten en kuçugune kadar pılotıarırun 
nı teşkıl cttiğı ıçin, beynelmııel da izah ediyoruı.. başka bir çare bulamamışlardır. kıymetlerıru nasıl bıldıklerını 
tayyarec. b.k a1emınde buyuk bır .. 'I .. Alman bombardıman tayyare- gosteı mex ıubarile enteresandır. 
dixkaUc takıp edııınektedır. ~ov- B u ~on g~nlcerde Londra uze- leri mevkilerini, gittikçe artan .Bıı koylu kızı olan ı\lerı bır 
yet Rusya da dahıl olmak uzere, . ..rındckı hava akınlaı;n?a bir nisbetle, harp tayyarelerıne gun t~ oaşına tarıacıa ı;au~rken 
bır çol1. dost veya biıarat buyuk duşurule~ Almnı'.lı tayyarelerını~. terketmişlcrdir. Bunlar ı>omba· uıraenbıre kuyru&;undan aumao
ve kuçu!< devletler, Londraya ha- evvelkı nısbetlcrc kıyasen, 9zlı~ı farla teçhiz edilerek bombardı- lar ve aıevıer ı.~arax bır tay. 
va muşahitlen gönderm.şıerdır. v~ k.aybolan İng~lız. tayyarel~rı- man tayyareler nin vazifelerini yarcnuı duşmekte olduğunu go
Bunıarın muşahede ve kanaatle- nın ıse. gene es~ı ~ıs.~ctlere gore. görmeye başlamışlardır. Bu yüz. rur Evvela bunu bir du~man 
rıne ve şimdıye kadar alınan ne. hemen he~'71 duı;urulen Alma:: den İngiliz avcılarının işi bir par- tayyaresı sanan JUzcağız aıJUtat 
ticelere gore, ne hucum, ne de tayyarel~rının rr11ktanna yaklar- ça gi.ıçleşmiştir. Son günlerde cdıncc bunun .Belçı.ka uzerıne ya.. 
mudaftta sıstemleri son sözü soy- ması, mu~e?r.nzları~ b~şka bır düşürülen tayyare azlığının sebe. puan bu ııucuınc:tan dönmekte o
leyecek bir sevıyeyi henüz bula· a.kın ~a~tı~ının. tecrubesınc geç- bi de budur. İngiliz avcıları. şim- lan bır lngilı.ı uçağı oldugunu 
mamıştır. Her ıkı taraf ta tecrÜ- tıklerını gosterıyor. d iye kadar. bilhassa Alman bom. tar.keder. 
be sahc.ısıru el'an aşamamış, ayda . Bu yeni taktik nedir~ V~ ne 1 bardıman tayyarclerini aramış- Kaza.zede tayyare biraz otedek.i 
bir ikı defa yenı usuller duşüne. l!'ade .ede~.? İlk ~-c~abı bır ~ı ke- lar ve bunlarla muharebeyi ter- bir tarlaya yuvarlanır. Meri be. 
rek bunları tatbika çalışmıştır. lıme ıle ş~yle hülasa edebılıriz: 

1 
cih etmişlerd ir. Çünkü hakiki men ellı .. dekı ışını bırakıp o tara. 

İngihz mudafaa sistemı, henüz - Taktık: Bombardıman tay-1 tehlike bunlardan geliyordu. ta koşar. Yanmakta oıan ı.ıçagın 
tam olgunluğunu bulmamış ol. yareleri yerine. aynı vazifeyı ifa 1 içınae bır1 pılot a.imak uzere tam 
maki& beraber, her taraftan me- etmek üzere, harp tayyarelerıni * uç kışı vardır. Zavallı Juz bJyuk: 
dih ve takdir edılmektedır. Ma- kullanmak.. fakat Almanların tayynre bır cesaretle atepn ıçuıe atılır ve 
reşal Göring'in ilk akın planları, Bombardıman tayyare grupla. zayiatında elde 1:?ttikleri var kuvvetile y.aratıları dışarı 
makus neticeler vermiştir. Al. rına refakat ede.rı Alman avcıla- bu eksiltmenin büyük bir ehem- çekmeyı: uğraşır. Bır hayli gay. 
manlar hava muharebelerinin bi. rı, himayeleri altına aldıkları bu miyeti yoktur. Cünkü yeni tatbik retten sonra niha\Yet buna mu· 
rmcı safhasmı kaybetmişlerdir. tayyarelere muessır bir ;urctte etmeye başladıkları taktik, bütün vaifak oJur. 
Bu muvaffakiyet, yalnız İngiliz yardım edememi.şlerdir. Bunun harp hedeflerini sarsacak ve hat. Hepsını baygm ve bitkin bir 
müdafaasının metanetine değil, netıce~i olarak İngilizler tarafın- ta maksatlarını ikinci dereceye halde yere yatırd:ıktan sonra bu 
faknt aynı zamanda ve bilhassa dan düşürülen bombardıman tay- indirecek bir mahiyeti haizdir. zavallıları bir an evvel bır has.. 
elastiki tetabuk ve tahnvvül kabi· yarclerinin yekunu, aradaki mu. Çünkü taneye kaldırmanın yolunu dü. 
liyetin<: atfcdilmektcdır. Bu anu- vazeneyı sarsacak derecede mü. 1 - Harp tayyareleri külliyet. şunmekte, bır yaı:ıdan da kendi 
dnne mukavemet karşısında Al. him bir rakama yükselmiştir. li miktarda bomba taşıyamaz; gomleğinden kopardığı bezlerle 
manlar, "hava üstünlüğünü,, te- Halbukı Almanlar bombardıman 2 _ Bombardıman tayyareleri yuzlerındekı yaeaları temızle. 

·~ min, yani "İngiliz hava sılahını tayyarelerindeki aJet n.sbetini, kadar tahribat yapamaz; mektedır. İşte tam bu sırada u· 
ltllYadnn l\lısırn atlamak bertaraf etmek., hulyasından ta· yalnız İngilizlere karşı değil, fa- 3 _ Hem bomba hedeflerinde zerlerindE duşn:ıan tayyarelerı 
lı Çı kolay değildir. Fakat mamile vazgeçmiş gibi ~örünü. kat clyevm bitaraf başka bir iki isabet, hem kendini müdafaa işi· beJırır Bunlar başlarının Ulerin. 
~anya Akdenizin bir ağ· yorlar Bu haftanın ilk ~ünlerin.. devlete karşı da, mümkün olduğu ni bir arada yapmaya mecbur ol- de vızlıyarak \.J9118kta, ileriye 
~ı!t 'l'ıiısır da Akdcnlzin öbilr denber1 tatbika başladıkları yeni kadar muhafaza etmek mecburi- duklnrı için, planlı bir akın icra gerıye bombalar atmaktadır. 

Ilı t ve lngilterenin hedefi akın usulü, bu aciz ftirafınm en yetindedirler. Bunun için de ha. edemez; .Merı bır an için kaçıp mahfuz 
Jıı11, Ühirn geçit iizerindcki 4 'k bu yere girmeyı düşunur. :fakat 
t~ttı idame etmektir. l\lih. r :-.. A~ mı tarda bombalarını yerde baygın yatan üç İngiliz 

"' ı.ı l d ki bb" ge ışıguze atmak mecburiyetin. tayyarecisine b; .. kere bakar ve 
"'flıh spnnya n · teşc us- de kalır. ... 
~dil et bir mahiyet almak sonra hemen §Qyle bir karar ve. 
iti d~ oldui:"tl bu sıralada IKROPLU DAMLAClt'LAR Fakat bu taktik değ'ştirml'!nin rir: "Ben kaçıp başımın çaresine 
ı.~n Mısırdaki \•azlyetini \ ••• daha mühim bir ifadesi vardır ki bakarsam bun.brın üçünün de 
"Q.l" t hk' k y k o da şudur: Alman hava akınla. kurtulmasma ıı:xıLA- yoktur. Hal. t, a ım etme , a ın Mikrovlar rutubetten pek ziyade kimsenin ağzından •e burnundan iı:e- d l "t ktlk d -·1 _j ıuuı 

~"rkt ki k" • d b rın a ya nız a .. cgı • nkat bukı devrimizi ... ı'rın' de en •-ıy-•~ı 'i.. n mev unı n n hoşlandıktan halde kuruluğa taham· riye ıirerler. d .. ... w ... 
t li ı ... I k • t d'-• .. . da 1 ki l' aynı zamnn a strateji,. de, hatta meth olan pilottur. Her ş••yden Ot""" nmn ıs e ıgı gozc mül edemezler. Onlarm ic;inde yaşa· Bu mıkropla m acı ar verem ı , .. 
!~ .. ~u yiizden lngUtere dıkları muhit kuru olunca mikroplar hastanın ağzından ç.ıkuktan sonra bir gaye,, de değişmiştir. Bombalı evvel onu kurtaı:mak ·ıazımdır . ., 
t-" ~nzırı :Mister Eden ' in kuvvetlerini kaybederler Pastör mik.. metre mesafeden ileriye gidemezler. harp tnyyarelerile ve hele tek Bu düşünce ile gider, onun ü. 

1b~1tiğini ve :Mısır ricalile roplu hastalıklara lta.rfı aşı hazırla- Bir metreden daha kısa mesafede ha. başlarına hareket eden tayyare- zerine yüzükoyun yaslanır ve hü. 
;-o;ıı t ma1ı: için mikropları kurutur ve bu va içinde havada en ziyade yarnn sa· terle düşmanın mühim askeri cum devam ettikçe vücudilc pi. 

ttıett11!l • Mıstrdaki ngilü!z suretle onlan hastalık veremiyecek at kalabilirler. Ondan sonra hava da· noktalarını tahrip etmenin ımkô. lota siper olur. 
• l.. nı teftiş ettiğini gör - hnle getirirdi. Onun için veremli has- ima rütubetli olsa bile yere dUşcrler ı kt Al 1 · k · 

b "liste Ed b ·ı ıı n yo ur. man arın yem ta tı. Taarruz bittikten sonra yara-
''• r en ugı n ar- talann ağzından çıkan mikropların ve kururlar ... Demek ki veremden ıa_ ği b t ı, ~ı .... is d d h • H • ı· b' · , u ış en vazgeçtiklerini sarih lıları toplamaya çıkan sıhhı'ye o. ''a~ .... • e e a a ônce arı yerde tozlara kanşarak kuruduktan ım ır ınsanm -çocuk olsun. büyük b. 

t ~l't 'd' v b d kalk ali · ı olsun- vercmıı· hastadan m·ıkrop ala- ır surette ispat ediyor. tomobilleri bu tarlada ıki tayya. - tlt ı ı. c onun u sıra a sonra havaya ıp ta s m ınsan a_ 
;tdı~ l'tıf'si , f ngilterenin 1\J t.<;ı. rm burnundan ve ağzmdan ıeçerek bilmcal için onunla arasında bir met- Demek, istila planları maziye reci ve köylü kızını şarapnel ya. 
ıt, 'la ehemmiyeti tebarüz 1 hiç yoktan verem hastalığını meydana reden az bir mesafe bulunması llzım. karışmıştır. Artık İngilterenin ralarile ölmüı bulurlar. F'akat 
~e l\tısın müdafaaya az- getirebileceğini kabul etmek akla ~ile; dır. O da veremli ha.ta öksürürse, söz askerı noktalarını • harp fahri· kızı kaldınnca altında yaraları 

•,: b· gösterı'r. cclir-. ıöHylenıed... . kalanru vs. - tahrip etmek pla. çok ağır olmakla beraber !talbi a· 
• cm e ınsan bir defa. bir kaç defa d 1 lll 'kıt Zaten lcurumuı tozlara mahsus mik- veremli haıtayla -bir metredaı az nın an e çekmişler; bombaları- tan üçüncü bır tayyareci çı! :ır. 

~v.ı.ukadderatı : rop karıştırılarak hayvanlara mahsus bir mesafede- karşı karşiya ııelmek- nı gayri muharip ahali ile mes. Hastanede kendine gelir gelmez 
h tenoffilı ettirildiği vakit bile bu mik- le hastalık bulaşmaz. Verem haft.::h- kun mahallere atarak, fabrikalar pilotun ilk söıü: 
'il~! ı roplar hiç hir hastalık yapmazlar, ğına karşı en ziyade hassas olan mini. yerine. halkın sinirlerini 1.ahr be - Benim hayatımı kurtaran 

ı 1, mihver dcvlctlerilc çünkü kurumuş tozlan burun delikle. . · b' h 1. k ı ı d F k 
iltı ngiltcrc arn~mda Akde- rinin içindeki kırmızı ince deriler tu· mını ır ayvanm verem ı ~lmau için oyu ~uş ar ır. _a at Almanlar memleketinin bir pilot kaybet. 
~ aR h~l. l k tarlar, m"kropların burundan ve atız- ona eıı az 10 ~ne verem mıkrobu şı- ilk planlarında yuzde seksen bir mesin,. kıyamadığı için kendi ha. 

ltııırrı hı°a atım o mn. dan geçerek içeriye kadnr girebilme. nnı~ etm~k laznn~ı~. İnsanm da ve- muvaffakıyetsizliğe uğramı§lar., yatını feda e<J,en o fedak~r ve 
11t İki r miicadelc vuku leri için onlarm riltubetli bir muhit ~~lı 0~~dmes.I .;ç;~ ~oo ~C:: :~ e ısa. bu .şimd ki pJanlannda mu. kahraman kım hakettiği büyük 

1ll ~ltrı tnraf ta Ak denizde araımda bulunmaları ld.zımdır. söz aıro"y~e.rkroenp .. ~ik~opu sar oansvrerermelnı·.· h.ak.kak yuzde yüz muvaffakiyet- bir merasim yapmanızı dilerim. , lıı .. nk için birbirlerile uf. .. ı ğ ğ kl d 'U b·"e birbirile mühim ve Verem mikroplan da, bütün mik- terin ancak yüzde yirmisinin, yanm sız~ .e u rayaca ~ ır. ·~ünku Olmuştur. 
ı_ ıt • • roplara eamll olan bu kaideden müı- saat içinde 0 kadar mikrop çıkardık- İngılızın en kuvvetlı tarafı, sinır. 

e t~ ~lt. Yarışa gınnış bulun- tesna değildir. Onlar da veremli baıta_ lan yapılan tetkiklerin neticesinden leri vt- ırkına has sec ıyesldir Bir 
L ~~ nıo ağımdan salim insanlann aizma anlaııılmıştır. İngiliz fabrikası hedefine tam 

l~~ tın neticeleri, şüphe ve bumuna riltubetli bir muhit arı- • 
'Q "ok 1 i , k Demek oluyor ki salim bir insanın ısabet etmiş bir knç bomba ile A c:ağıdaki muhavere birli-
" ~;,il mii ı m oınca tır. sında geçerler. Bu rutubetli muhit veremli olabilmesi için veremlilerle kolayca yakılabilir. Fakat İng ' liz ,. 
• t·1 "" terenin , Akdenizdeki veremli haııtalann ök~llru"rken, söz bı'r m t d r d ık · 1 manda bağlı duran "*"mı-ltı .. - e re en az rr.csa e o- s ıık sinırini yıkmak ko ay bir ı., de. "-

* * Şapkamı Nereye Asayım? 

- Arkadaş yüzmesini biliyor yorum; koca bir başlık: ''Ameri· 
musun'; ka harLc mi giriyor?,, Buna ben 

- Yok ... Bizi Allah yüzdürü- ne cernp vereyim? Kendi kendi. 
yor. Ya sen? me: ''Bilmiyorum birader/,, diyo. 

- Benı de öyle .. Yahu şu ba. rum. Sonra sualin şekline bak, 
şımdakı şapka ağır geliyor, ne Harbe giriyor mu? Değil. Harbe 
yapayım? mı giriyor? Bu zamanda insan 

- N4.> yapacaksın çıkar. nereye gırer? Denize girmez ya 
- Olmaz. Bunun cevabını da ben verece~ 
- Neden? olduktan sonra gczeteye \'erdı. 
- Bana şapkanı çıkar kuman. ğim paraya ynzık değil mi? 

dasını vermek salilhiyetini haiz - Tecahülden gelme. Sual şek. 
olan kumandan demin boğuldu. linde başlık okuyucuda merak 
Anlıyor musun, bana emir ver. uyandırmak içindir. 
meden boğuldu. Ben artık bu -Bili~·orum. Fakat ben mera. 
şapkayı basımdan katiyyen çıka- kunı gidermek için neden koca 
ramam. Emir almadım. hır sütun okuyayım? Ba hk de. 

Gülüne; değil, feci bir muhave. mek edebiyattn bir nevi (zi.krı 
re... ı cüz irndei kül) demektir; hiila. 
==-============= ı sanın hülasasıdır. Ben başlıktan 

r'• ••. ! *:111.. .. W ~cs~leyi anladıktan sonra tafsi. 
_: ___ ~ ·~~ lat ıstersem altını okumalıyım. 

1 ~ 1 4 5 fi '1 8 u Ge~en gün tramvayda birinin 
okuduğu gazeteye gözüm kaydı, 

-~''-~ --=--~·=· Koca bir ba~hk: "Filan nasıl ., 1•1 l•l ı•ı öldü?,, Evvela kendi kendime: 

1 dim. Sonra düşünmeye başladım, 
............ ,=-,..,,...,......,1='"-..:.=~"H- 'Nasıl ölecek? Püf dedi öldü!,,dc· 

,ıı--....:,...~-ı.-..!.1• 1 Herhalde rahat döşeğinde ölmedi. .--, I• Acaba suda mı boğuldu? Danı. 
;..._;l:...__I• I ,.

11 
1 

dan mı düştü? Zn••nllıyı vu•du· 
lnr mı' Kömür mü çarptı? Yok • 

l•l B I• sa Otello'yu gördü de nUzuJ nıU 
1 • lllii' -,-,- isabet etti? Birisine kızdı da kail 

5111 jj mı boğdu? Velhasıl bütün ölüııı 
1 1 1 1 şekillerine gözümün önünde biı 

Soldar aata: ı - Evin u11u • ıcra, yap· geçit resmi yaptırdım; hala fil5, 
ıaall. 3 - Bir UIUT • memnun, ne~I • au- nın nasıl öldiiğUnü öğreneme.. 
1:111111 b•itılarıulr.. 4 - Habbe. tek · evtıark, dim. 
Y11va, famlb'a. 1 - Menut • YUtuı cttlrmelı. G 
6 - Noıa • noıa. 7 - U11kblı: bildirir . - ÖTUyorsun yn. Bu şekil 
lr.alll 1 - Beraber • caki bir Ttlrlı devleti. baı:Jıklnı sende de merak U) nn, 
9 - Uatllııe blndlrmct. dırrnı§_. 

Yulı:arclaa •ıatı: ı - KlltO • bdlm. 2 - - Oyle olsun. Ölüm haberleri. 
V?lkandan çıur • telefonda. •.llyıcriz. 1 - nln bashklnrına ne dersin? Yazı. 
Sır renk - bir mcyva · ıı:cnııhk. 4 - 6aD. lı k\: · d k' fi b • ilk 1 s _ Bir notL 0 _ Her nmaD. 7 _Bir no. 1 Ş se · tın e -ı m nasc etsız c. 
ta • bir .. y • • cmmekıen ~lr. il - Pclr iyi • rinden hah edildi. Fakat başlık· 
eed. • - ze,,bek · er1ımt1- lardan bahis yok. l\Ieselll "acıklı 

DOıılıD bulmacaı Soldan ufaı ı - Be,, · bir ölüm.,. Öliim daima acıklıdır, 
maç ı - 4U • an. 3 - Sam • eır. 4 - S hi d 
Auıı. baca. 5 _ Rllıa. aırt. 0 _ Di1. 7 _ en r yer e cenaze olunca da· 
Ha1at. 1 - füUY • rot . il. t _ Zam ba,., \'UI zurna kurulup köçek oyna, 

\'EN• NEŞRİYAT: 

Bitlerle İki Sene 
Harbın arlieslnde İngllterenln .oer

Un Sefiri bulunan Slr Nevile Hen· 
duson'wı ikJ senelik mQ:unln buhran 
hakkındıı yazdı:ı bu siyasi eser Ulu· 
na.v tarııtındnn tOrkçeye çevrllm1$ ve 
Semih Lfıtfi Kitabevi tarafındnn neş. 
tcdılmiftir, Eser, modern tarih ba
kımında:> ehemmiyetle okunmıya lA
yıktır. Müellif, dünyanın en mathiş 
harbinin sebep ve dmlllcrlni siyast 
bir bakısla tnhlil eylediğı için, hA
dlsst b!tarafane denecek bir lisan ile 
muhakeme edilmiştir. 

İ!'lim - Tiirk Ansiklopedisi 
Bu JlRm ile Asarıatika kütaphanesl 

latAfından neşrine başlanan eserin, 
ilk nilıihası intişar etmiştir, Bu an
ıiklopt!di yüzden fazla Tilrk - ls~m 
mfitehassıs Alimlerden mürekkep bir 
heye. tarafından yazılmaktadır tık 
nOshada ansiklopediyi yazanl~r ile 
eserin mahiyeti,, hedefi ve esas pro
gr:ımı hakkında mühim l:ı:ahat veril· 
ır.ektedfr , 

tıldığtnı J:Ördiin mü? l\llrasçıla• 
bile o gün için yapmacıktan ağlnı 
göriiniirlcr. 

- Olmuyor. Lisanda hazan 
böyle bir kelime ile galata düşii. 
lüyor. 

"iki arkadaş lokantaya gitmİ§
ler. Birisi garsona; 

1 

1 
- Bana bir kebap! demfş. 
Oteki de biraz düşiinmfiş. 
- Bann da iyi htr kebap! 
Garson hnğrrmış: 

İki kebap! Birisi iyi ola. 
cak! ,, TAKViMCi 

Askerlik işleri 

Şubeye Davet 
Fııh AıkerM ıubeaindcn: ı - Bu yıl ,.111c. 

selr mckıcplerden mc.ıun olup 940 ukerhk 
nı~~hdndr yoklamaıı.ını J'&ptırmamıı V"Jlı cJı 

dıllJ'ctııamelılerln ı lkinclteırin 940 u Ye· 
delı Subay olıl1lu ile CiQl!ane Tatbllıat m lı· 

tebin• aevlııedilmd: Grcre ılmd den ,ubctc 
m!iracaaıla yoklamalarını yaptırmalan i!Jn <' 

lunuı. 

Amerıkaıiın en de.hakir Rejisörü FRANK KAPRA'nın şahcserı 

PARA HEHAH R G.TNıEZ 
Fransızca Sözlü Filmi Baş Rollerde: 

L~ı.· b Uhhn bir snrsıntı rre.. söylerken a~ıılardan c;ı:kan -bazıları ihtll"t etmcııı' I"- d o · · d' İ ~ lerı bombalanıp ta ı.endilerını' 
,. " .,, 

6 
" cuım ır. nun ıçın ır g·ildir. Harp. ngilizlerle Alman. • 

JOAN ARTHUR - JAMES STEVART 
LİONEL BARRYMORE 

t 
~~ elki mihverin bir kolu pek iyi görWcn., bazıları da cörüle· iri verem hastal~ı en zinde -has· ansııın deni~ ~lan ikı :ırkadat &... . • 

ltt(.ı'. \'e bu neticelerin her mlycn- damlacıklardır. Bunların ara.. ta annelerinin yahut başkalannm ku· lar arasında bir sinir mukavcme- arasında geçn:uştır. Vaka şöyle , .. ••r; •••••••••••••••••••••-
lı '41.Jl _ ıımda verem mikrobu bulununca. dam· cafmda- bir metreden daha az me6a_ ti müsabakası şeklini aldığı gün. olmuştur· 
~:dcore fihnrbiin mukad. lacıklar havaya karışıp ta o bavayi fedcn mikroplarla kar§ıla~n çocuk· den itibaren. Almanların aleyhi. Şimdi sahl,lde duran bu gemi. .- Bugu'·n SAKARYA Sı'nemasında • 

-==-e~m;;·e:ss:-r_o_ı_n_ca_k_ct_ı_r_b_as•ka:-:bi":"'-r .. in_sa_n_t_e_n_er_r_us_e_di_n_ce_._i_k.iıı_c_i _ı_a_ra_b_u_ıa_ş_ır_. __________ n .. e_n.,e_ti_c_e_le_n_m_e:y_e_m_ah_k_u~m=d~u~r~. _:muayyen bir mı.ntakadan askel ,.. -
e ~ - 36 - taşımak üzere harekete hazırlan 2 ~zel filmden mürekk ...... müntehap bir program 

tan i' ,~ı ve sevinç bnğırı~ ile c ı ~:tı.lşiUnce bqını kaldırdı., bize maktadır. o gece yükünü alını~ o u·. M ı·T A eda"ı Ka 
'ctıın lın. ve di~erim.I sıkarak .-~ c E ? Kendisini hemen tarudı.rn. Bu, be- tır ve yola ~kmak üzeredir. Iştl 1 
~ . Sallanurak koridor bo- ~ 1 nim en azil. dostlarımdan birinin ko- tam bu sırada miıthi§ bir lnfilik JEAN GABiN • ARLETTV T o M KEENE • BOB BU8TER 

1t.l(tetuın' kapının zincirini çek- caSJ olan Kont Paolo Kamarovsky duyulur. Vaı,ur alabora olur. İçe. ve JULES BERRV tnrafından hareketli ve 
lı"ıır~ korkudan morarmı:ı Prl- Yazan : İtaJyııneadan çevıren : idi. Bu arkada§ım, "Dresden'de ya- riye sula:- dolar. Havaya fırlayan tara.tından müessir bir güzel, görülmemiş 

~ t 11~;? diye haykırdı, Ne oldu? • .. A~N!: .~l~A.~T.I 
11 11 

...... ~~~::?~. 8~~:.N~.:.~ı ~1~~::.'1~ör~e;:~~~~;sağı Y\lkarı iki ~=~~~ ~ea~~; :; ::~:Ui.a~~t 
1 
~--••F•r•a•n•sı•7•f•ll•m•'•••••,,.•••••ım"',r1•F•···ı "'•••••,.. 

l' b~Y O da beni tanıdı. Yilzil kızararak, hasıl ortalık mahşere dönmüş 1 ..,. __ _ 
.,._)alta Ordum: vnya geleceğini haber veren astrolog nlz... ııyağıı fırladı, Karalar giymiş çocuk· tür. , ,cnıadebaşı 1 U R A N Sıncma rıyatrosunda : a••ı 
,"\~! • Tyokal Artık nğlamo.I bfi.vücü gelml~i. Blr sabah, yapacak HükOtr. veren bir edıı ile: cağız, bizE', korkarak ve babasına 10• · j 

'tl'o Scninleylzl Ağlama! bir §eyim yoktu; sadık ve güç lno.nır - ÖbürünL scçccckain, diye tek· kularak bakıyordu. işte bu ani sarsıntının tc:sirile RAMAZANDA HER GECE 
' ~ hemen hayKırıı>larmı Eliu. ile birlikte, meşhur klıhinln lh- rnrladı Bu senln kaderin. - Kont~ Tnrnovsknl diye hay- en alt kattaki kamaralarından a.1 Tiyatro. Sinema, Varyete Veni Komediler. 

llrn. ti !icımlı evine gittim, Pek , bura!cyc inanır olmadığım kırdı ve elinJ uzattı. ~~ıp denizin soğuk dalgalarının Sıın'ııtklr N A Ş l T ve arkadaşları, Okuyucu S U Z A N YAKAR 
· Ukof ben1 sarmıg sonı- İki cllıni aldı, önünde duran kris· tıalde, o kısa, karanlık fal benı em- Ben, elimi, o kara cldlvenU Ud e· ıçıne. fırlatLJ:an bir askerle bır ve MlÇE PENÇEF Varyetesi, H A ç 1 K ile s O R p ı K 

t~e ld tnl küreye gözlerini dikti; sonra A· preslyone etti. Un nrasına koydum: bir hafif Utre· bah~ıyel; birbirlerine rastlarlar. Bü;yük Taklitli komedi 3 perde. Sinemada 2 biıyük film birden: 
·~l:.ıaorduu? Heyecandan di:ılerlni yinll bL eda ile: "Kime rruıUarsam, dikkatli olaca- me bütün vücudumu dola~tı. Sonra Aklı muvA.,.. ..... esini kaybeden NAI\IALJ 

K d 1 dedi n1n ... A tın blr _...... 1 - PA KIZ Lucıı'"]e Ball - Allan Lane ltQ tlttrcbın - n ın , 6e ._...ya ~" diye dü§OndOm. hep öyle korkak ve solgun bana bak· a~k~rın demir miğferi tesadiifen 
:,ı.:lttuın, d=,..,,_. trajedidir, Artık, nt: zaman tesadil.f eseri blr ınnkta olon kOç{lğc eğildim: hala başındladır. Kendine yakla- 2 - N E Ş ' E L İ · S A H A 
~f!ıı ... -u.uıı Ben, "sceptique,, takat müteessir, erKekle konuşursam, kendi kendime: - Granya bu mu? L • 8 B S kf 

<:ı 7 Kimden? sWOmsedim, "n<'abı. bu, biri mi, yoksa öbürü Kont K&marovsky: şan gemici,ri görünce ümitle so. ucıen aroux • etty toc . eld - Ale1"1ne 
1
tt 11~~en, dedim ve durdurul- - Dahb ziyade bir komedidir, de- mü? .... dcı olmuştum. _ Evet, Grnnya, dedJ: sonrn bakı· rar: Gündüz sınema 11 den itibaren başlar gecelen ııınema · ı9 30 da ba 
llltaı: ına kopardım, yinlz, ıica ederim, Ammı. günler, aylar geçti de ber .ımın yosını soruşturduğunu görünce ' 21 d4' blt,.r 1'ivatro 2ı . ~ gece başlar Sinem:> T ... ,. •• ,. .. ; • ._u ... ı .. ~ .. 

t:ırr, ı O başın salladı veni bir kimst: tanımadım - Zavallı Emilya ... •Diye başladı : Yurttsuı : ----- "•••••••••• .. r\iliT 1'4't .. f(I,,. 2"'1 
il. \':rı ben dilştlnQrQm, dedi. - TraJedı, dJy~ tekrarladı, Sonra, Prilukot beni kıskançÇa kapa! 'llma oır hıçkırık sözünü kesti, J$u de-ırlıteıı baoıı:' 6d..,i <dare enıtı 

' • kapıyı kapadı, benin glb. başka her hangı biri için ttıtuyor Tyo•··· da ... ,,~en hemen bü 1 
d d l ,_ u...... 'Zavallı Emil.Ya mı?,., O benim u uıu., men•arıenııi lrorumaıı. •llıllıılllr.I•· 

ltıı ,ı • • . • • e uygun üşecek olan türlü ıey cı tün saaUerimı işaal ediyordu Onlaı d riııl dllıtl"-L dı-•-rıac ••re araınalı:ur • ı Nlh t k • arışın, şen, gevez.e, aima gülen ·-·- •..... .-"•·e, bılmeden, istemeden sn attı ayet. kaşlarını ça ara • fan ba~ka kimseleri "Örmüyordum Devlet, bu .. ,ıı,ıerı ,.apabilınelı ••in ıı.. 
..... ı. ö ı dah • ,ılJ, butiln neşe ve hafiflik olan • 

CI rıı ı;. dogr u bu bas mnk da- ve krlsUıle g z erını gittikçe a 'iaınız blı gün nasıJsa bir eski 1,;. ,eyden n\'91 ulu•wı ııchdar oldufamı, ar 
ıı. yal(ındıu. dikerek: nıd:ğı buldum JStum demek "Zavallı Emllya., lSl· tıp artınadıtJ&ı bllıaclı maclıuri)'etladcdlr. 
Otltak .... _ 1 h d h iki d nüstQ Küçı.ik Llly. rUk ağır, hazin 8 bl•-•-01b lsukrabla. kibirli bir - .ox:n n ayauna a a a am ·ryokn'yı fıskıyeler parkına götüı unu ...__. bir dulet lraruılııua lı .. a· · ıir ısın şey miydi? Bunn inanamaz- 11 a -n.1 1 b,..k

1 
ı ayaklarımın ucuna ba- girecek dedı ın kurtuluş, biri kay- ınO:;:tiJm Orada, bir sırnnın üstün ıı: rm ı •• ., o ur. Ulııı halılrıncb bllcl 

1 "'' b k Biri · kl iırn, Onu, hlılA. stın"'n buklelerile dtrıe,.cn ....,.. d •'-ti ı ır ... bı... a run çamura, tez znmnn- oıuş oiacn . nı seçme e saa- Jturmuıı bir Bayla, blr çocuk afir ,,. · e "" n a u1a arıı ..... ev 

~"<!" d gid eksin öb""" ü ki t a. ·ıyolenselinln üzerine ar.ilmi•, Pop· lerlnl •apablilmıt -nanaı •• cllıt nıı· 
I},, , .., lncllerle bezenml<> beyaz et«: ec ; '" .. n seçme e dük. kist de karalar giymışlerdi; i - " " ,. e '1 
. ..._ • ata ~ b b'- ı;?t"in bh Tarantella'sını çalar gö- olur, 

t;ı~ !arımın asllllğı ile ve arn ..,e.. kisinin de kederli ve tesellisiz blı [\yordum. Kıvılcımlı şirret gözleri, itte tı. malı:latladtt ld ftıtımtııdelrl 
S nuş ve saçlarımla ko- Burndn uzun uzun durakladı. halleri vardı, Çocuk, sarl§ln ba~n ,ir altın perdenin arkasındaki kara ILKTES:RINde ceneı aGfn aa~ nP•· 

t-.~b tı.,. a kadar çıkııeak olan ça- - Sen.. "ÖbürO., nü seçeceksin, bnbasınm koluna dnyrunıştı; berikı ıldızlar gibi snnşın saçlnnnın ara· ıacaktn'. 
.lıı.."\lli.. 0rduın· Bir ..n~ beni bQ- dedi ve ellerimi bırnktı. me!Ankollk ve dalgın bir hava tçln-~ "'41le 6"" ınd:ı gülüyordu, gülüyordu, 

~b.,<ıh~t cak olnn çamura... Ben, gQlilmslyerclt, kalktım: de, bastonu ile çakıllar üzerinde lni-
- ~·ıı· O günlerde Moeko- - Ji:ı7ır, mademki bana btıatrdl- ~ çtztp duruyordu. Yoklafttğı· ,_..AMT VAR) 

BAŞVEKALET 
l.utlatlk Uıaunı lllldQrlQfil ~ 

"' ............................. -~ ... ----~ 
TAKSİM s 1 E 1 

• Bugün ve yarın son olarak 

Şimal Denizinde c sus r 
1940 harbine aid en son casusluk filmi. Oynayanlar: 

KONRAD VEIDT - VALERi HOBSON 
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TÜRK BAYRAGI TOPTAN SATı~ .r , 

Türk mizahında güzellik, olgunluk ve nefaset re
ı{orunu kırdı. Bugün çıkan 3 üncü sayısını almayı 
ınutmayınız. Mutlaka beğeneceksiniz. 

~ ........................ _. ... ~ .. :--------
.. ·· ··f"~ .: . . ;.. . .. '•· ".:·-~, ',1"1:'.. ' ,r . , ' 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağnlannızı Derhal Keser. 

leabmda günde 3 kaşe alınabilir T AKLİTLER1NDEN SAKININIZ 
HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA tSTEYİNİZ 

' : .. tı. • ·1 .. ·. ' .. 1 "~ f 
~. ~· 

.. .. 'ı• •/ ·.- . ' 

':;l .. ~ ... ~~~~r~·~~ 1 
P ı rlHnt a lı 

ke:ıptlla 

v e El n ' <:J s l ı .~ tt tt ti a r ı n 
ve a ç ı k ş e k al 1 er ı 

ŞATIS DEP OSU : Z. SAA'fMAN Suttanhamarn Lamcıbaşı han l inci kat 
Satış yerleri: İstanbul, Bahçekapı Uç kardeşler saat ticarethanesi 

Ankara da: Anaf artalar caddesinde N. 25 A. Gün2'enci 

' .. -. lzmirde: Balcılar caddesi 225 M; Fevzi Kaşlı ~ıg- , 

Nafıa VekcHetinden: 
Yapı ve İmar İşleri İlam 

1 -Ek1ıiltme)'e konulan iş : Ankara Yapı Usta Okulu karşıs1ndaki sahada 
yapdacak Bölge Sanat Okuluna üç adet atölye binası inşaatıdır. 

Keşif bedeli: .Sl 967 lira 80 kuruştur. 
2 - Eksiltmıe 7 İkinciteşrin 940 Perşembe günü saat on beşte Nafıa Ve

kaleti Yapı ve İnlar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme aartnamesi ve buna müteferr-i evrak iki lira altmış kuruş 
"ede! mukabilinde Yapı ve imar İşleri Reisliğinden alınabilir 

\ SEN i 
SEV İYORUM 

diye mırıldandı 

Eni B<l 

50 x 
75 x 

'00 x 
;o x · 

SALAHADDiN KARAKAŞLI 
l stanbul: Sultanhamam lr faniye Çarşısı N 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanlı 
Fakültemizin coğrafya enstitüsüne aşağıda 

ve imtihanla bir asistan almacaktrr. 
a - Taliplerin coğrafya şubesinin esas disiplinlerinden lisa 

muvaffakıyetle vermiş olması veyahut o derecede bir imtih 
iiniversitede vermi ş bulunması şarttır 

b - Bir ecnebi dilini layıkile bilmesi. 
c - Namzedin balıis mevzuu olan ilmin bir veyahut bir 

meşgul olup olmadığmı tasrih etmesi taznndır 
Bu evsafı haiz olan taliplerin 2S/ 10/940 Cuma günti tam 

kültede imtihanları yapılacaktır. İmtihan yazılı ve sözlü olacak 
Taliplerin 20/ 10/ 940 tarihine kadar fakülte dekanlı&ına m 

leri lizımdır. "5857., •'8942., 

4 - Bu işe &:irebilmek için isteklilerin "'3848,. üç ~in sekiz yüz kırk se. 

r·:::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::;::.·--------·ı ' kiz füa "40,. kırk kuruşluk muvakkat teminat verme_len ve. Nafıa Vt>kaletin-ien bu işe girebilieceklerine dair alınmış ehliyet vesıkası ıbraz etmeleri la_ 
mndır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az üç ~ün et>vel istekli
lerin Nafıa Vekal«ine müracaatları ve dilekçelerine en az bır. kalemde on beş 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 
1 - 31/ M. yıs/941 tarihıne kadar hara inek sütlerinden 

cak tahminen "on bin,. kilo krema kapalı zarf usulile arttırmay 
2 - Arttırma 25/ 10/ 940 Cuma ~ünü saat on beşte har Gayrimenkul Satış ııanı 

Üsküdar İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden :. _ 
Beylerbeyinde Arabacılar sokağmda S2 No. lu hanede sakın ıkeı 

ahiren vefat eden ve terekesine mahkememizce el konulmuş b~lunaı 
Ahmet Şemsettin oğlu Ahm t v·sıf Günbakanm aşağıda ~azılı .gayn men. 
kullerinin bennucibi talep :çılı: aarttırma ile paraya çevrılmesıne mahke 
mece karar verilmiştir 

1 - BeyJerbey'nd · Ar bacılar sokağında 52 No. yı taşıyan maa babçt 
ah~ap hane ta k• de a zaran 2477 :ı;ira miktarında olup zein kattı. 

PU ay ına na · h l~ ki l b. h bir sofa bir ye k 'ki. ""k odası ve bır e a ve es usu ır amam 
me ve ı u..- k d" li b. h l b. mahalli ve od k" ürliik ve harap ve topra oşe ır avı ve ı · 

un ve om b. · · k tta 'k' f ·· d harap mutfak 1 kta bir kuyu ve ırıncı a ı ı so a ve uç o a v 
ve mut a · lA "k' · k tt b" ·ük b' f bir yemek d b'r kiler ve ikı he" ve ı ıncı a a uy ır so a ve 

o a11 ve ı . h 1- ka. b h .k 
işbu &ofa üzerinde dört oda ve bır e ~ ve so ga ve a çeye nazır ı. 
rj-ı..0 d"' 1. h P taraça ve bahçede bır kuyu ve 20 kadar meyve ve çı. 
y ,,.. oşe ı ara t . t l . b ... __ . 
rek - 1 kt ·k terkos ve havagazı esısa ı mevcut o an ış u ıJ.illlenın 
y agacı e e n • . . . 
b t

. ·yesi itibariyle ve bılhassa zemın katı fazlaca tamıre muh 
eye ı umumı . k l" d'· h' d .. b' . k ta bulunduğu ve işbu gayrı men u un ort ısse e uç . ıssesı tere eye 
-ç. y rninli ehli vu'kuf tarafından tamamına (1200) lıra ve terekey~ 

~ttir,. esatılacak olan 4/3 hisseye dokuz yüz lira kıymet takdir edil. ,,.t ,... np 

. tir 
nıış "·- lstanbu1da Çarşui Kebirde Kahvehane sokatmda 13 No. lu lı:e -

ııksiJ iki tarafı duvar ve iki tarafı camekanlı ve tavanı kemer ve te.. 
~de bir aydınlık penceresi ve elektrik tesisatı mevcut bulunan 4 X 3,' 
~ette murabbamda kagir bir dükkanın terekeye ait sekizde yedi bisses: 
:şbu hissenin muhammen kıymeti (350) liradır: Tamamı üç lira kiradadır 

s - lstanbulda Rızapaşa yokuşunda yeni 8S No. lu ve üstünde ufal 
bir çatı arası ve zemini tahta döşeli ve altında bir bodrumu ve lçind 
elektrik tesisatı bulunan ve cphesi iki ve derinliii 1,S metre murabbamd 
bulunan kagir tütüncü dükkanının terekeye ait dörtte üç hissesinin kıy· 
metl muhammenesi (7SO) lirad.tr. Tamamı on lfra kiradadır. 

4 - İstanbulda Hacıköçek mahallesi Mahmutpaşa yokuşunda :ven 
88 No. lu ve zemini tahta döşeli ve altında ufak bir bodrumu ve içindt 
elektrik tesisatı bulunan kAgir bir dükkanın terekeye ait dörtte üç his. 
sesi, muhammen kıymeti (1350) liradır. Tamamı (18) liTa kiradadır. 

S - Galatada Sultan Beyazıt mahallesinde Kılmçali Paşa Mumhan• 
sokağında 70 No. lu ve içinde elektrik tesisatı mevcut ve tapu kaydın 
nazaran 153 zira 18 parmak miktarındaki kagir mağazanın terekeye ait 
olan 4 de 3 hissenin muhammen kıymeti (1650) liradır. Tamamı (25) lira 
kiradad.tr. 

C5 - lstanbulda Tahtakalede Sabuncu Hanı caddesinde yeni 42 No. l~ 
ve zemini çimento çini ve üç yan dıvan beyaz çini döşeli ve üııtilnde bir 
odayı ve altında bodrumu ve elektrik ve terkoıı suyu tesisatı bulunan k~
gir kasap dükkanmın tamamı: Muhammen kıymeti (3500) liradır. 40 lir<: 
kiradadır. 

7 - İstanbul Tahtakalede Sabuncu Hanı caddesinde SS No. hı zemin 
tahta döşeli ve üstünde ufak bir oda ve altında bir bodruma ve iı;indt> 
elektrik tesisatı mevcut tapu kaydına nazaran 9,S metre murabbaında kL 
gir kifrtçı dükka.mrun 8 hissede terekeye ait olan 7 hissenin muhamme 
kıymeti 2187,5 liradrr. Tamamı (22) lira kiradadır. 

8 - İstanbul Tabtakalede Sabuncu Hanı caddesinde 78 No. lu zemin 
tahta döşeli ve tavanı tonoz kemer ve altında bodrumu ve içinde elektrik 
tesisatı mevcut kagir dükkinm terekeye ait 16 da ıs hissesinin mu· 
'ıamınen kıymeti: 2812,5 liradır. Tamamr (30) lira kiradadır. 

9 - lşbu gayri menkullerde!" ı, 2, 3 üncü maddede ya:ı:rlı s2, 13, 8.< 
No. Iu gayri menkuller 8/11/940 tarihine müsadif Cuma ııünü saat 10 dan 
12 7e kadar Üsküdar İkinci Sulh Hukuk Malıkemesinde birinci arttırması 
vapılacal.-tır. Müzayede günü kıymeti muhammenelerinin %. 7S şini bul 
'113.dığı takdirde en çok arttıranlarm taahhütleri baki kalmak şartiyle 
nü.zayede on gün temdit olunarak 18/ 11 / 940 Pazartesi günü saat 10 dar 
'2 ye kadar ikinci arttırması yapılacak ve en çok arttırana ihalei kat'iye 
•ri icra kılınacaktır. 

10 - 4, 5 ci maddelerde yazılı 88, 70 No. ıu gayri menkuller 1 2/ll ı 
10 tarihine müsadif Sah günü saat 10 dan 12 ye kadar birim~i arttırın; 
apılacak ve o giin kıymeti muhammenelerinin % 7S şini bulmadığı tak. 
lirde keza en çok arttıranların taahhütleri baki kalmak üzere 22/11 /940 
'•ıına günü saat 10 dan 12 ye kadar ihalei kat'iyeleri icra kılınacaktır 

11 - 6, ve 7 ci maddelerde yazılı 42 ve SS No. lu gayri menkulller 
J/11/940 tarihine müsadif Salı günü saat 10 dan 12 ye kadar arttırmas• 
'apılacak ve o gün krymeti muhammenelerinin % 7S şini bulmadığı tak
Frde en çok arttrranlann taahhütleri baki kalmak şartiyle arttırma . 
'9/11/940 Cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar devam edecek ve en çol 
•rttıranlara ihalei kat'iyeleri icra kdınacaktrr. 

12 - 8 ci maddede yazılı 78 No. lu dükk9.n 26/11/940 Sah günü aaat 
O dan 12 ye kadar arttırmaya konacak ve o gün kıymeti muhammenesi. 

,in % 75 şini bulmadığı takdirde en cok arttıranm ta~hhildii baki kalmak 
'fartiyle müzayede on beş gün temdit olunarak 6/ 12/940 Cuma günü ıaa1 
10 dan 12 ye kadar devam edecek ve en çok arttırana ihalei kat'iyesi icr~ 
'nlmacaktır. 

13 - Satış bedelleri peşindir. Mfü:ayedeye iştirak et mek istiyenler 
kr.Ymeti muhammenenın % 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri lazımdır 
Rüsumu dellaliye ve (20) senelik evkaf taviz bedeli ve ihale pulu mils · 
teriye ve müterakim verg; ve rüsumu belediye ve evkaf icaresi terekey~ 
aittir. İhale bedelinin azami beş gün zarfında mahkeme veznesini!' 
yatırılması şarttır. Aksi takd"rde müzayede bozularak bundan hasd ola. 
cak zarar ve ziyan ve fark ve faiz ve masraflarından bila hüküm t azmin 
ettirilecektir. 

14 - İşbu terekeye ait gayri menkuller Uzerlnde tapuca müseccel ve 
gayri müseccel bir hak sahibi olduklarmı iddia edenler oldukları takdkdt> 
ili'ın tarihinden itibaren (lS) gün zarfında evrakı miisbitelerile mahke
memize müracaatları lazımdır. Aksi halde tapuca hakları müseccel olmı. 
yanlar satış parasının paylaşmasından hariç tutulacaklardır. 

15 - Daha fazla malumat almak istiyenler mahkemenin 940/20ti No 
lu cere.ıı:e aosyasma ve gayn menkulü görmek istiycnler de içindekilere 
müracaat edebilirler. Tal:p olanların satış günlerinde ve muayyen saat
lerinde Üsküdar İ'kinci Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları lil. 
•nmtt ifa., nlnnur 

bin liral.ık bu işe fı.enzer bir İş yaptıklarına dair işi yaptıran. ıdareler~en alın. 
mış vesıka raptetmeleri muktezidir. Bu müddet zarfmda vesıka talebınde bu
'ıınmıyanlar eksilllnıeye giremiyeceklerdir. 

yapdacaktır. 
3 - Kre"'1"r.ın beher kilosuna SEKSENBEŞ kuruş tahmin 
4 - Bu iş içın ALTIYUZ KIRK lira muvakkat teminat 
~ - Şartn•mesi Bursa ve İstanbul Veteriner müdürlükle S - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 7.11.940 Perşembe 

:ünü saat on dörde kadar Komisyon Re isliğine makbuz mukabilinde teslim 
tmeleri lazımdır. , 

hasebesinden vaı~sız olarak gösterilir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6775 - 9924) 
6 - İste..-:'.ilerin teminat ve vesaikile birlikte arttırma 

bulunması. (971)6) 

K i R A L 1 K B .İJ .R O 
Babçekapıda Dördüncü Vakıf Hanı altındaki Mıllı Pıyango İdaresi ls. 

anbul Bürosunun isticanndaki maha1 (Eski Vakıf Paralar Müdürlüğü) kıs
'len 'kiralıktır. 

Taliplerin aynı mahalde Milli Piyango lstanbul Bürosu.na acele müra. 
aatları. 

Şayet bu kolay ve cazip 
güzellik tedbirini kullanır
sanız size de ayni sözü 

söyleyeceklerdir. ı:seıedıyeye aıt motorlu veı;aıun laıuuınua. ... uı.ıaıuınıak u..;.,, ~ ....unacak 
ııuhtelif levazım ita.palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. T"hmin b"deli 
•904 lira 10 kuruş ve ilk teminatı Sl7 lira 81 kuruştur. Şartname Zabıt ve Her genç kız, bu kelımelerın 
\foamelat Müdürlüjü Kaleminde görülecektir. İhale .25 / l0/ ?4° Cuma gunü ahengıni duymak hulyasmdadır 
;aat ıs de Daimi Eınclimende yapılacaktır. Taliplerin '1~ temınat makbuz ve_ Buna da pek yakında nail olabL 
va mektuplan ve 940 yılma ait Ticaret Odası vesikalarıle 249? numaralı ka- lirsiniz. Keşfedilen bu pek basit 
ıunun tarifatr çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ıhale günü sa. .. l . 

dı (9697) guze hk reçetesi sayesinde ve 
ıt 14 de kadar Daitni Encümene vermeleri lazım r. J 1 __ :.:...:..:.;=....:.;=..:...:===:....:..=_:_------:-:------ ya nız bir kaç ~ün zarfında se-
~--- ;;;;~..;;;;;;.;;;; ••••• • • • • ••• •• ._ vımliliği nizi yilkseltebilir veca.. I · h t ' 1,ibenizi arttırabilırsiniz. En es. 

Anad.ollu bir 'fürk de t.nter nasyonal ~o re yapabııu . 

1 

mer ve en sert bir cildi beyazla-

İşte H A c I B E K i R meydanda. tıp y~muşatacak ve perestişe ıa.. 
' . d - kadar yık b ·r hale ifrağ edecektir. Keza, 

LOKUMLARI bızde ol ugu .. .. solmuş ve s yah benlerle dolu bir 
Avrupa ve Amerikada rağbet goruyor. ten tazeleşecek ve saf bir hal a. 

lacaktır 

A L I• M u H ı• D D ı• N !' Bu baptakı mütehassısın bu 
• n~si~atini okuyunuz: "Tasfiye e-

E K 1 R 1 dılmış, taze kaymak ve zeytin. 

H C 1 'yağının cilt üzerinde fevkalade 
~uşatıcı bir tesiri vardır. Bu 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, ~~tı~~~~:ictaı~e~~~~~~i d~!e~e~~:: 1 
latıcı unsu 1 ı · 

K . r ar a beraber beyaz 
araköy, Kadıköy 1 ~agsız) Tokalan kremi terkibine 

Slpariıleri Ticarethanenin Merkezi olan I ,, ~ştırılnuştır. 3 gün zarfında 
•-.-• Bahçekapıdaki mağaza kabul eder. ••=•l'M• eo adl~~. ~remi cildinizi, hiç bek-

me ıgın•z bir dereced .. 1 
leştirecek \re e gu ze • 

Bursa • Yenişehir Kazası Ebe Köy Muhtarlığınd~: Yllmuşatacaktır·,, 
ı - ~ö~m~ün ort a maline ekilmiş araziden c;ıkacak ola~ .. tahmıne 1 S1hhat ve 1· rtimaı" ·soooo .. ellı bın lci.lo çeltik 5.10.940 tarihinden 2S.10.940 cuma gunune kadar " 

virmi bir ~n müddette açık arttırmaya çıkarılmıştır. . Muavenet Vekaletinden: 
2 - Çeltıiin beher kilosu on kuruştan olmak üzere % 7,S dipozito akçes- ı - Çok çocuklu 

'\75 liradır. ma.lr üze~e k annelere dağıtıı-
3 - Şartnameyi ~nrıek ve pey 5\innek ıstiyenlerin ihale gün.il ola~ d • utularne beraber C20 000) 

lS.10.940 Cuma günü saat ıs de köyilmüzde muhtarlık dairesinde müteşekkıl 8 t:ı madalya Yaptırılacaktır ' 
le • b al il~ 1 ., 2 - Bunlarır, tahmin · 
omıııyona aşvurm arı an o unur. 9823" (40.000) lira ve muv edilen bedeli 

.. • • • • • (3.000 l liradır akkat teminatı 
Turkiye Deınır ve Çelik Fabrikalan Müessesesı . 3 _ tş ltap~lı ı:art 

Müdürlüğünden : ' lacaktıt usuu1e yaptırı-
Müeaıeserniz fabrlkaıımda imli edilen 100, 125, 150 200, 250. 300. 350. 4 - ~Utme 25.10.1940 cuma 

450, 500, 600, M. M. kutrunda ve tazyika mukavemetleri 6 12 18 24 Kg/Cm2 nil saa. 15 te Ankarada Sıhh gQ
olan ~buvatm.anlı font h?ru ~e bu borulara ait hususi' aksa~ için s.pa~ış İçtıma. Muavenet Veki'ıletinde ~ te 
kabulune başlanmıştır. Taliplenn azamt on beş gün zarfında müessesemıze nan hususi komisyonda yapıl ~ a_ 
nüracaatları rica olunur. (lOOlS) 5 - Şartname ve n" aca tır. 

Doktorlar tarafından ıaolyı 
1 

edilen lılr kun et , , ı ı h hat, 

ekslrl olduQu gibi sıtmaya kat'A 
~ -

umunesı Anka
rad"' Sıhhat ve İçtimaı MuavPnet Ve-
!taleı.J Hıfzıssıhha İ.şlerı Da ı R . 
Uğirı .... - Vt İstanbulda Sıhhaı ve er: 
timaf Muavenet Müdürlüıtünde h ç 
gün ~örülebilir er 

6 - Talipler bir şirket ise arttır
~a, ek~iltm(; .ve ihale kanunu hü. 
kıl·nlerm.. tevfıkan muktazı vesaikı 
'--' dı ~tmelerı lazımdır Teminat na
ıu : olP ak komısyonda kabul edilme
diği içiıı ·emına1 mukabilı nakit veya 
tah·•iIAı vermek istiyenlerin daha ev
vel milracaatla bunları mal sandı~ına 
teslim ederek makbuzlanru usulen 
zarfın ıçerisine koymaları iAZlmdır . 

7 - Zarflar kanunun emrettiğı ŞQ· 
itilde tıazırlanmış ve tesbit edilen sa
atter bir saat evvel behemehal ko. 
misyona tevdi edilmiş olmalıdır. 

İstanbu] Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden ~ 
İstanbul gümrüklerine gelmiş olup ta bugüne kadar her ne 

sa olsun çekilmemi~ bulunan ve depo, antrepo ve ambarlarda 
cins ve nevi malm "sahibi, komisyoncusu ve mümessili., gibi al 
rafmdan A - Cins ve nev'inin B - Miktarmm C - Marka ve 
B - Kıymetinin E - Vürut tarihinin F - Menşeinin G - V"" 
nrn mensup olduğu acenta ismiyle birlikte, H - Banka ile ilgisi 
dirde banka isminin İstanbalda bulunduğu depo, antrepo ve anb 
geç 23.10.940 Çarşamba günü alı:şamma kadar 4 üncü Vakıf Ha 
katında İstanbul Mmtaka Ticaret Müdürlüğüne birer beyanname 
dirilmesi lüzumu 2 / 14209 sayıh kararnamenin talimatnamesine 
olunur, "9999,, 

Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesin 1 
Fakülteye alınacak bun talebesi için talebe kayıt ve kah 

2 ... 10.940 Pazartes• tarihine kadar temdit edilmiştir. İsteklilerin 
rektörlüğüne müracaatlan ilan olunur, "6727 - 9828., 

Zonguldak Belediye Reisliğinden • 
Vetmış beş lira ayhk ücretli Fen kltipliği boştur Bu rı"bl 

memur evsafını haiz olanların evrakı müsbite ve istidalari 
25/10/940 tarihine kadar müracaatları. (9567) 

69 ____ _., 

TAN Gazetesi 

İICin Fiyatları 
K rt 

Okuı 4.11.940 Pazartesi 
caktır Yerti ve eski ta.le 

1 saat 8,30 da okulda bul 
Bu tarihten evvel vAkf 

racaatl.ar ls'af edilmiyec 

Başlık makt u olarak 7 50 

l inci sayfa santimi 500 

2 " • .. a 00 

3 • • ,, 1 00 

' " " " 50 
\a -Burıa ikinci ıulh bulıu.k mablıemeauıden: 

940 • 72ı - Bursanm Pınarbaıı mahalelain· 
den SUleyman kııı Şehriye Bağanın davalılar 

Bandınnvun Pazar caddesinde 24 ouaıaracb 

lemai.I kanı• Fatma Oney ve bem§İre$i Ha· 
tice aleyhlerine ikame eyledlfi balei ıü:vıı • 
ecrlmlsll davasında: davalılardan Hatice na
mına aönderilen davetiye vuakaaı ika.metal· 
bı meçhul oldutundan bahlıle bllt teblif iade 
olunmuile hakkında illnen tebliaat lfa.ı ve 
muhıkemenlr 7 Teşriniaanl 940 tarihine mü-
1adif perıembe ıünil saat 14 e talikı karar
alr olmakla me&bure Haticenln mezkllr ı:lln ve 
anue Bur,.. ikinci ıulh hukuk mahkemesi.ne 
ıı:elmediği ve bir vekil ıöndennedifi takdirde 
muhakemenin ııtYaben bakılacağı davetiye ma• 
kamına kaim olmak llzere illn olunur. 

Erdek ıulb hukuk hlkimllfiı:ıden: Mermer 
Taı Anonim ıirketi mllmetıili Şevket Kara· 
denit. tarafıı:ıdan mUddeialeyhhim latanbul Un· 
kapanında Kadri Taşoyar ve rüfekası aleyhıne 
açılnu§ ola~ izaleyi ıllyu davasının l!:rdek 
aulh huku1ı mahkemesinde yapılmakta olan 
muhakemesinde mtiddeialcyhlerden Marmara 
n•hlyesinden Emin kızı Hacer Hayriye ile 
Lltif kızı Fahriyeye davetiye tcblit ı·dileme· 
dlği ve ikametırlhı meçhul bulunduğu cıhulc 
illnen tebliıat icrasına karar vcrllınit olı!u· 
tundan 20 • 11 • 940 çarşamba saat 14 tc 
Erdek sulh hukuk mahkemcıindc huır bulun· 
malan, aksi t.akdirdc daYaya cryaben bakıla
eatı tebliıl makamına k;ı.im olmak ilzere ilin 
olunur. 

OMEGA ve L 
ve ARLO 

Saatlerinin her 
taksitle sa 

Y eni Valide han 

Bir alacağın 
edntp paraya çevrlhnesin 
rflen (1000) lira kıymeti 
59904 numaralı Korona 
kıtada kağıt kesme maki 
da Kuledibi Bereketza 

açık arttırma ile satılac 
gürı kıymeti % 75 i bul 
dir de 25-10-940 cuma 

Tf PEBAŞINO.A ORA M 
Bu akşam saat 20.3 

OTE t..LO 
lstı1r ıaı cadde11lnch ı<omed 

Bu akşam saat 20 3 
VALi UŞ A 

tieı tarafa otobilE ışlı 

,müessıı bıı naçbr •• 

L ezzeti hoş oıan 

OUINA LAROCH~ 

8 - Taliplerin madalya tmauıe 
mt.ştegil veya böyle bir müesseseyi 
temsil etmeleri ve böyle bir vesika
yı !braz etmeleri ttız.ımclır, (9579) pi en mükemmel Oç nevı kmaıona'nıo 

başlıca unsurıannı havtd'ıı , 
Hal Müdürlüğünden : 
Merkez halde 140 No. lu karpuz ırerg111nm muııtectrt Halil Elitez terkl 

t icaret ettiğinden miıstahsillerden mumaileyhte alacağı nlanlarm •"rihi ilan-
' dan itibaren bir ay zarfında müdüdüğümüıe müracaatları. (9985) 

zav•ft•k, 
kuvvet• fz llk ; 

1•tlhasız.uk, 

Yenişehir Kazası Söylemiş 
Köyü Muhtarlığından 

:<:.öyümiız orta malı arazis inden is
tihsal Pdilen tahminen ''50000., kilo 
çeltık S.10.940 gününden 23.10.940 
Çarşambı. gUniıne kadar 21 giln müd
detle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
Çeltiğin beheı kilosu "11" on bir ku
l"'UStan obnak üzere % 7,5 muva kkat 
teminat akçesi "412" lira "50" kuruıı:
tur. 

Ç!N 
LE 

------------------------~~ 
emlc1kiş'in Takvimi 

İstanbul İkinci İflas 
Memurluğundan : • 

~· - Mürus Mehmet Evrim masası-
Raınazan: 16 Cuma na gelen alacaklı hazlneııtn istec!Jii 
iftar 17 ,25 • İmsak 4,37 1928 lira 42 kunış için idarece yapı-
~~,.~ lan tetkikatta hazine alacağının 914 

r;oMLAK1$. alıcı ve sa.tıc. ılarır cı hb lira 36 kuruş olarak kayıt ve 5 nci 
en büyük re erıdır. sıraya kabulüne ve fazla kayıt tale-

Galatasarao Lisesi kargısı No. i . ed 
"' 49010 l b nın r dlne karar verilmi .. olduıı..• 

184 Telefon ,, ı>w t_ ... ...!:....;;.;.;.•---- --·· nan olunur. (29853) 

ha&ırna ızlllC 

•e nekahat hallerinde de 

D o ktorlar taraf ın d a " 

m üke mmel b i r kuvv e t 

u ac ı ol ara k t o.!.!.!_Y.! 
edilmekted ir_. 

Şartnameyi görmek ve pey sürmek 
isteyenlerin ihale günü saat 16 ya ka
dar Söylemiş köyü ihtiyar meclisine 
müracaat etmeleri ilan olunur, (9822) 

8&1Up ft Neort7at MOdUrllı Emın UZY.Al'ı 
Guctecllilı Ye Neortnt T.LŞ. •TAN &Satbaaaı 

KM 
LI 


