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YOLU 
Uze t DE 

• 'evlet.len Yıı&osl• '7•.Tl 
~ aırı tlıeyik ·~ tehdh lle 
tnıek n buradlı mihver dev

ın h~bUllı it ıören ma
bir Naz.ı reJiml kurmak u-

lldôıdırlaı Yuao.lavy~a kar
t'Palaıı ~ artt.ınnak ~ 
\'ıuıanı.tan (lz.erlne Ukeı IM!Y-

baxırlan ı.yorlaı Mıık.aa tları 
tan •• Yunanıırunu da a

YU&oslavyayı muhuar• et
,.. leWm olml,1• icbar et

tir. 

itler, ""Kavgam., .ılı kita
bının bir yerinde Alman. 

'-slhat eder. 

MihY.-cll.ria ,....ı ıuyik]crine ma nu k:alaD Yqo.la.,.. " Yananiata
• ıöıteren harita 

#Jınanyanın bcd~. Büyilk 
Yayı kurmaktır Zinhar, 
Şark ve Orta Şarka sarkrp 
~rln düştüğü hataya düş. 

iSPANYA 1 
Kaybed·,ecek 
Bir Da!t. ası 

ITALYANLAR 

Yugoslavya ve 
Yunanistana ı...-· Brenner mnIAkatmda 

~iyeye muhalif olarak ls.. 
\" takip cttiAi yol dclıbe 

l~'llun Ye Orta Şarka inme
~ verildiıti anlaşı1ıyor. 

yanın l.şgalinden müte. 
BiLE YOK UŞ ÇATIYORLAR 

lb.üphem vaziyet gün geç. 
'Yd!nlanıyor ve mihver dev 
in Akdenize inerek fngiL 
bu denizlerden kovmak 
takip ettikleri görülüyor. 
yanın ~gali bu büyük 

in bir başlangıcı olarak 
edilebilir Romanyadan 

~ Almanyanın Bulgaristan.. 
·_q-Jeşmesi bekleniyor Diğer 

İtalya, Yugoslavya ve 
1.!tanı tazyik etmeye ba~ 

~Ulunuyor İtalyan matbu
~ tan a~ığa Yugoslavyadn 
'ıi rejiminin kurulmasını 
~ ~ ba~lamıştır Almanya 
lıı{oslavyarun, sanayıini bir 
bırakarak. ziraate ehem
~ini ve bütün zirai 
l'erinin Almanyaya aatıL 
lstiyor. 

* * an da arılaşılıyor k1 mlh.. 
~.•er devletleri. Yul(oslav. 
~siT.ce. sırf tazyik ve teh. 

içinden fethetmek ve bu 
~ihver devletlerinin h~a.. 
"' '?Ören mahalU bir nazi 
b~Unnak arzusundadırlar. 
:-v:ılavyaya ka~ vapılan 
1 •rtt..ırmak için de Yuna
(l~rine asker scv:kinr ha
orlar Maksatları Bulga. 
l~ Yunanistaru da alarak 
'"vayı muhasara etmek 

olmaya mecbur etmek. 

...__. ~f!'Tletlf'T'tntn Yunants.. 
~~ istemelerinin ıebcbi 
~a denb " han <isleri 
't Dltiyacında bulunmA.la. 

ispanyanın lstikbafi 

Dünya 

Tabi 

Hadiselerine 

Bulunuyormuş 
Madrlt. 19 (A.A.) - Suner, 

Haricıy~ Nezaretini deruhte eL 
tikten sonra İspanyanın kendi 
vazıyetinı ve k<!ndi hakkını bildi
rebileceğini beyan etmiş ve de
miştir ki: 

.. Kaybedilecek btr da.lrilr•mu bfle 
yoktur Dün~ h~disııtınm h<"r da~ka-
11.fsp:m~nm talii ve iati'kbali on11 bat 
h olduiu için. yakından takibedilme
licfir 

Dcnı:ı:a$1Tl memlelı:etlerdelri falanj 
teşkil5b İıpanyıının siyasi hıtyatında 
mühim bir rol oynıyacııktıı B<"n bo 
Tllife bqında bulundukça tspanya da 
bilınde .. handndcn hı~ kimsenin 
faaliyetıml ffktedar edecek surette 
hareket etmesine müsaade etmiyece
tim... 

Na:ı:D' '"Nah amanadan kıılma .. for
m6llere ruc; bir kıymei nrmediiini 
.öyliyerelr aözlenııi bitirmiıdr. 

ulu 
•• un 

Roma, lngilizlerin 

Belgratta Faaliyete 

Geçtiğini ileri Sürüyor 
Roma. 19 lA.A.) - Bütün 1-

talyan matbuatı, uzun bir tevak. 
kuftan sonra İng.liz ajanlarının 
Btdgı atta büyük bir faaliy._.ıe geç 
tiklerine dair yazılar yazmakta
dır Yugoslavya şehirlerınde mih 
ver devletlerine karşı beyanna. 
meler dağıtılmaktadır. Yugoslav, 
Rumen ve Bulgar hudutlarının 
birleştiğ Negotin mıntakasında, 
Humen Yugoslav hududundaki 
Prahovu şehrinde toplanmış olan 
Besarabya Alnuınlanna karşı 
kôyh.iler tahrik edilmektedir Ga
zeteler Belgral hükumetinin bu 
vaziyete enerjik bir surette nıha. 
yet vereceği ümidini izhar edL 
yorlar 

Roma. lt (A A.) - Tun.anııtanm 
(Sonu: Sa, Z Sil: 5) 

, 
Unan sahillerinden İsken. 
~ 500 millik bir mesale 
Bu uhillerde kurulacak 

~r1 sayesinde 1skcnderi-
..._-baniıman etmek Ye ln. 
t""l14n!Jlllstnm fll.rlrl Akde-

Sayımm Bittiğini Bildiren Top Atılmadan 

6alcrlııi tahrip etmek ko.. 

/ 

Evvel Kat'iyyen Sokağa ÇıkmaY1mz! 
Bugb amuml sayun günQdtır. 

~lert btr taraftan Sa.al beşten itibaren herkes bu. 
~ rbı yolu dzertndt' m~~I lunduğu mahalde duracak, ısayun 
'lef er taraftan da Cebeli ta. memurunun gelme!anı bekleye-

e etmek ~ İspanyayı cektir. Sayım saat 7 de her yer. 
t.:• bulunuyorlar. t"l'p&n. d h .. l b ı aktır 
~lliye nazın Su~r'tn Ber- e ~ amış u unac . 

nadolu yakasını ıefttşıe memur 
edilmi~tir Sabahleyın vesait bu
lunamıyacağı için Vali muavini 
dün akşam Kadıkoye geçmış, ge. 
ceyi orada geçirmiştir .. Diğer mu
avin Ahmet Kınık merkez sayım 
bürosunu idare edecektir. 
MERKEZ SAYll\I BUROSUNDA 

l\ornayı dyaretlnden dÖ- Anadolu yakası mustesna ol-
~iye nezaretine-~ malt üzere İstanhulun umumi 
et. Ok beyanatında fspan- ter~ işini Vali Lüt!ı Kırdar biz.. 
>t1ı1 nf7.amııı ayj?Un bir re-

1 

zat idare edecektir. Tcft~ sayım· 
(Sona; Sa; Z Sil; 'I) la beraber başlayacaktır. Vali 

Diın merkez bürosuna 11 tele. 
fon konulmu' ve bunların her bi
ri yalnız bir kazaya tahsis ediL 

(Sonu; Sa, Z SU; 5) ----·------___,muavini Hüdai Karataban da A-

Bugün, Şu Noktalara 
Bilhassa Dikkat Ediniz 

b...,.a:ml •flfm •yum bugb ,.apdaca.ktn'. 
--~ işln tam bir lntharn dahilinde ha. 
bilınesi için bütü11 ntandaşlann aşağıya 

ettiğimiz başlıca noktalan cö:a önünde 
d\lrınalan f aydahchr: 
~ - Sayım, Tilrki,.eni• iter tarahnda .._ 

de başlıyaeaktar. Pazar ırftnfi sabah saat 
itibaren sokağa p)mıayınıs ve sayım 

a ruı.ı bddeyinis. 
- Sayım memUTlan pldltt uman, m
klınıer bulunuyona; yalnıs onları yaz

\· F.ğer aile efradından biri o sll'1lda di. 
tr ıtemtte yeya diğer bir ~hiTde bulunu.. 

1ahat rıkerde Yeye mektf'pte ise, onu 
'"rrıavın11. Gene • ıfln t'viniıdf' ailf' e(ra.. 

, ~ hari( bin vard.. yeril 1•haneı, mi4"l
:t~tçl kim oluna elaun. ODU da kaydet.. 

ı 
t.._ - ff~alar, ('«Oklar we ~k ihtiyarlar 
\:"• olmak üzere herkes ııavım memuru-

l'şısına çıkıp, soru1af!-f.Uallere cevap ver. 
( .. 

' 

meye m~burdur. 
4 - Sayım bitmeden ~uıunaz dolana. 

ismini yazdınnız. Sayım bitmeden ölen olursa, 
isnılni aildiriniz.. 

5 - Sayam memınlanna yanlış cevap n
rinenis, 5 liradan 25 liraya kadar para cezası 
ödersiniz.. 

1 - Sabah aat ~en ~:nm bitti,, tşa. 
reti verilinc•eye kadar sokağa çıkananız, 5 lira
dan %5 liraya kadar para cezaın ödersiniz. 

'I - Sayımın hiç biT mtlkellefiyetle, res. 
ml veya ıııni resmt hit bir kavrtla. hiç bir ve. 
si.kıl ile. nii(mı t'fi%danlan, mahkeme işleri. gİT
U nüfus me14eleleri ve saire ite a1Akaın olmadı. 
tını unutma;rınıs ve auall~ doira cevap ver
mekten ka\'1nmR;flnız. Nilfus ıuıyımı sadet>" 
sayımızı dÔğTu nlank bilmek için vapdıyor. 

il - Ra~talık. doğum, ve ul"' gihf vaka. 
larda sokaklardn huJnnactık memur ve bekçi. 
lerden yardım lsten<'(ektir. 

ALMANLARA ,--·~~-~----------------------------------------------------...... -------------.Jtl 
Göre Rusyanın 

VAZiYETi 
S'iyasi Hadiseler 

lngiltere, ıK d r·· k. Kencfısiyle rsısın a ur 1 
S. Rusya ve Amerikayı 

Birleştirmiye Çaltş•yor 

Alman Gazeteleri 

Türkiye 1 Hakkını 
Bildiği Yolda 

Tanıtmak için 
Yürüyecektir 

Molotofun, Bir 

Ağustostaki Sözlerini 

Hatırlatıyorlar 

Dün aksamki radyo gazetesi, dünya vukua.. le tarafınd t fsirl '"Ab" ı t.ııu tahlil ederken Mihver Devletlerinin Ro- r an ayn ayn e ere l.i.t 1 Oı• 
manyadan sonra di~er Balkanlı devletlere ka1'11 maktadır. 
tatbik etmeye başladı~ tazyik siyasetini anlat. Bu arada Macar radyosu, harbe girmek ltL 
mı~ ve mütllleaınnıı şu ırurt>tle devam etmiştir· rannda oldu~muzdan, hatta İngiliz harbiye na-

• Türkiyeye gelince: biz. böyle bir taz- zın Eden'in bu maksatla Türkiyeye geleceğin.. 
yiki hissetmiş değiliz. Esasen bu tazyik; den bahsetti. 
k' · f d İtalyan radyosu da şövle sövledi: "İn~llz 
ımın tara ın an ve her nereden gelirse manevrası bir defa daha suya düştü. tn~lizler, 

gelsin, biz nasıl hareket edeceğimizi bili- Türkivevi harbe rurüklivemt:diler.,, 

riz. Bizim hakkımızda tazyik siyaseti Radyo gazetesi sözlerini şu cümle ile 
kullanılacağım da tahmin etmiyoruz. bitirdi: 

Fakat. aldığımız diirüst kararlara gö- "Türkiye, hakkını tanıttırmak için 
re takip ettiğimiz açık siyaset, mihverci- bildiği ve tuttuğu yolda yürüyecektir.,, \.. ____________________________________________________ .,.J 

"Stef ani" ye Göre: 

MiSTER EDEN 
Memleketimize 

GELECEKMiŞ 

tnırılııı - Sovyet yaıcıaşmı• ıc;in ı;a- lngiltere, Bulgaristana 
b,an lncilterenin Moskov. ıefiri 

CRIPPS 

BerUn 19 ıA A.) - D.N .B . 
bıldirivor tııRilterenin şimdiki 
harici siyasetinı bahis mevzuu e
den Börscn Zeitun~'un diploma-·-
tik muharriri Megcrlc diyor k1: lngiliz GazetecDerl 

"İngiltere, Moskova ne te. 

Hattıhareketini 

BeğenmediğiniBildirdi •• ....-.... lnıfliz nuın Edem, ıeçen defı M .... ftkf eeyahatl .... ~ 
amda Mcaır kuvvotluini teftıt ederken 1'6riboru. 

Hava Harpleri Afrika Harbi 
maslan tekrar tesis etm<>ve vr: 
ka.ybcylıdiği zemini üç1ü paktı 
imzo eden devletlerin zararına o_ 
)arak elde etmeye ~nLı~"llnktndır 
hatta daha ileri giderek ln~ifü 
Amerika • S Rusya ve İngiltere 
arncıındn bir anla.<rrna akdini bili' 
düşünmektedir Bunun için iktısa 
di bakımdan S . Rusya için mıi
him olan endüstri ve iptidai mad 
deler veri]r:('eği ve eşya müha<le. 
lesinin pek ziyade arthrılacni?ı 
Tolunda vaidler yapılmnktadır 

Şehrimize Geliyorlar ALMANLAR iLK HAREK 
St~~~t'aj;~:~~~-~~~ya~~N·;ğ: INGIL TEREDE GRAZIANl'YE 
rendıgın< gore. İngılız Harbıye ·--

Nazırı Eden'in Mısırdan Türıci- T h •b f y f BIRAKI C ~ re ve .Yunan stana gideceğine da- a r a ap 1 LA An 

Harici siya~et bakımın<lnn da 
Moskova kuvvetli Almanva ilı 
korkutuluvor Vl" bütün dünva i. 
çin ehemmiveti daha geccnlcrd(' 
küçük göst,.rilen üclü pakttan 

(Sonu; Sa, 2 Sü: lJ 

ıı şayıalar dolaşmaktadır. 

Bulgaristana gelince, İngiltere 
hiiktimcti, Türkiyedekı İngiliz 
bliyiik elçis le görüşmek üz re 
1stanbulcı giden Sofyadaki lngıhz 
elçisi vasıtasile Bulgar hükf.tme. 
tine mihver devletleri leb;ne itti. 
haz ettiği hattı hareketten -:iolayı 
kati memnuniyetsizliğini oildlr
miş ve İngilterenin nihai zafer. 
den !'Jônra bunun hesabını Bul~a. 
riı:.tnndan soracağı tehdıdinde bu
lunmuştur. 

fSona: Sa. Z Sil. 3) 

Londra, 19 (A.A.) - Hava ve 
Emniyet nezaretlerinin tebliği: 

''Bugün İngiltere Üzerinde ~ 
az hava faaliyeti kaydedilmiştir. 

Münferit bır kaç düşman tayya.. 
resi bu sabah Kent üzerine pek 
az bomba bırakmışlardır. Bu tay. 
Y.atelerden biri diişürülmuştür. 
Oğleder sonra münferit 'lir düş. 
man tayyaresi orta İngiltereye 
bir ka~ bomba atmışsa da hasarat 
ehemmiyetli değ Jdir İnsan('& da 

(Sonu; Sa; Z Sü, ZJ 

Londra, 19 (A.A.) - Reuter a. 
jansının askerf muharriri vazı. 
vor· Orta Şarkın miidafaası m8fı 
selesinde. iJk hareketin Grazia-
ni'ye bırak.ilaca~ zanncdllmet.. 
tedir Zira fnıilterenin Libva'yt 
isS?sl tasavvurunda olması mtJhi. 
temel de~ildir Mısırın müdafa 
sı o kadar ehemm1vetlidir ki, 
tn~iliz adalan vakımnda cere. 
yan edecek bütün hadiseler o~ 
daki İngiliz !?avretlerini ~evıetıı 

(Sonu: Sa, 2 SU: 6) 
Suriye 

Bağ dada 

Ricali 
Kaçıyor 

Kahire, 19 r A.A.J - Alnhram 
ıa~etcslnt' oaı:aran Frnwnı ma. 
kamlarının kendilerini tevkif ni. 
yetinde olduğunu öğrt'nen ba1.1 
Suriyelı şefler çöl yolu ilt' kaça
rak Bagdada muvasalat etmi ·ler. 
dir. Bunlar arasında e."ki Ba ve.. 
kil Cemil Mardam Beyit' eski na
zır Lutfi El Hafiar Bey de bu
lunmaktadır. 

V 
• · 4\GöROŞLER: 

azı yet . 

JAPONLAR 
Binnanya Yolunu 

BOMBALADI 

Devletler, Çine 

Yardıma Başladılar 

UZAKŞARKT A YENi 

BiR VAZIYET 

T AHADDÜS ETTi 
11 Bınndtepmden tUbaren 

Birman,ya yolu tekrar ~lmııtır. 
Bu münasebetle, bu hldiaenin e
nen.mtyet ve tümuUlnü t.esbite 
vany•n yakın ve uzalı: Nfhalan
ıu kısaca ıırahyal.ım; 

ı - Japonyanm Avruptı bar
tıine karı• bitaraf kalınası lehin
de yapılan ıayretler ltlb etmiştir. 

2 - Japonlar. akal bir Uıtika
meı tutarak, Hlndiçinldekl Fran
az askerl üslerini ve Laoka7 -
Ha1tona dem.iryolunu Jeıal et
mişlerdir. 

S - Japonya, mihver devletle
rile bir Oçler paktı lmz.alamııtır. 

Tokyo, 19 (A.A.) - D. N. B.: 4 - Bu harekeUere kar11 BQ-
N eşredilen bir tebliğde denilıyor yük Britan7• derhal sert ve a-
ki: ı.ımlı blı vatlyet alm11; Vafina-

"lngıltzlertn tekrar açınlf oL toıı Tok70 ve Moskov•daki Se-
dukları Birmanya yolu Japon tay firlerı vasıtaııile Birman7a 7olu-
yarelerı tarafından bombardıman oı. tekrar açmı7a karar verditlnl 

bu üç a14kadar hilkllmete blldir-
edilmıştir Düşman hiç bir nok- miştir 
tada mukavemet gostermemiş ve 5 _ BO;rQk BrftaD7a lllılDG 
pek az nakliye kollan müşahede ıutmusıur. 
edilmiştir Yunan şehri izerıne • - Ba,;lk ~De atrı. 
yapılan yeni bir hucum esnasında fllr Amerika aruında wnwnl it-
bir mühimmat fabrıkasile sair birlitinlı tah•ltkukuna mlni 10D 
mühirr. askerf hedefler tahrip t'flJel ortadan lı:alkmlfbr. 
ed·ı · · T - JaPon taz)'lkine eenbm 1 mıştır. Sov7eı Ruııya Cin cephesine en 

Birmanya J"'Ola ne Cine gitmekte o- nkır ve en venmli müdahale 
lan kamyonlJrm bilyiik bir k~mı ben- ,.olunı.ı tekraı elde etmıfUr. 
%in nakletmektedir Bir kısmında da Sonu; Sa, z Sii; fJ 
tayyare motörlerfle makine akaamı l mevcut tar. "---..,. ____________ J, 

Gölge Etme, Başka 
• • 

ihsan istemem. 
' YAZAN: SABiHA ZEKERIY A SERTEL 

Milletin mecmauna cfistenn yekAna bulmak için bagtbl 
tek tek !Jaytyonn. Bu adet belki 11 milyondan yirmi milvona 
çıknuştır. En kötil şartlar içinde dahi nUfua bir tezayüt gösterir. 
Fakat bu çoğalmanın nisbeti o memlekette nüfusu arttırmak, 
ölümü azaltmak. dotaru yaşatmak ifin alınan sıhhi ve içtimai 
tedbirlere. refahın nlabetine göre detlşlr, fertlere t•mfn edflea 
içtimai sigorta nlsbetinde yükselir ... Fakat bütün bu sıhhi. iktl. 
.. di, içtimai çarelerin fevk.inde nüfusa arttıran • büyük lmll 
"albtür. 

l 'I nd Ctlmhuri:vet tarihini doldanm Ttlft milleti, saltanat 
Ye meşrutiyet devirlerinden teslim aldılı adedi 18 veya yinal 
milyona cıkarmışn. bunu ancak sulha borçludur. Bunun le.._ 
dir ki tenvüzi harp serıftze,tlnl tarihe bırakmış, carpı~n dw. 
!etlerin menfaat zıddiyetlerl arasın.ta kendini hattetmf'mek için, 
müdafaa harbinin siperlen içine çekilmiştir. Fakat, bu siperlere 
ıırelen ilk hikurn, karpınnda. varlıtıaı milclaf aa eden bir milletla 
celik i-radesile karııla,acakhr. 

1 '1 senede sarf edilen ernefl, alman netlcelerl, ~jtalan ntlfmnl. 
ba'1lalannın menfaati utnına detti. ancak ve ancak kendi menfa. 
atlmfze kullanmak en sarih hakkımızdır._ 

Biz, 1utalan paylaşan, fnıuınlan ldilete,tfren, fn!'anhk tarihini 
elhan~rterin lnHt~n,. hlT ha.,,ter ve htl1Alar eeyri haline J!«'tlnn 
mf'df'nl:vete. lstiklll m0t"ade1e.lnl yaphl'unn cftnlerde aTkRmıa 
ee.trdlk.Ria, ae mhtemleke. ae de lstlmaar edeeek kn1e hıttvnras.. 
9a medeniyet umına. yeni yeya eski alam namına ft1k,.1ere 
eul'et ııretfND rejfmlf're Ye taunlan b"'9 ııl•lfve•k hlT """'ffmb 
nnhr: Bls. kentli kendlmlse (Oialmak. ftlkPmld nnartmak. ya. 
,.mak ve f('lmisdekilerl yautmak hıtfyora~.. ~ndf'n ne mPde. 
niyet, ne '!izam ne Atıfet bekli:vonn. ırilıe etme haııka flı\llan '9. 
temem. Bu, btiklll mflcadeleslnden p(mlş bir mlDetia parola. 
sadır. 



(~:~:ş:f :~jP.:QJ 
y uaa: Philip Walton - Kn-r 

Göre Hava Harp~eri G··re 
ı•oLONYADA: (Bap l incide) OJaşı ı lnddeJ ı B st 1 ınt" de ı 

etmesi U\zım gcldiğı Mos. zayiat yoktur. Ö{tledcn sonra bn. INGILIZ GA7RTECJLtmı G Londra, u (A.A.) - Polon,.ad• Al 

aya telkin olunuyor. Sovyet b - cenup bölgesuıde ikmcı bır ŞhH..:.ll\UZE GEI,,JYOR ..,. •ıa..ı.mdr bw111>&• .... ..ı 11•" "* bet 

ı f i ~ınc yün• l'o ora1' <l«l•l>V 1&tah..O.. id•w et •damlan ile olan veya ol- düşman tayyaresi duşurulmuş.. Sofyn 19 lA A.) - "Stc anı, 
d rJ,I ıtu. 

an miilakatlardan memnuni.. tür. Bu bölgeye hiç blr boınba D ğer Bnlkıın memleketlcrın e l\.LMANYADA: 
ıa.terilıyor ve şapka elde duşmem.ştır. Daha geç, bir duş.. bulunı.n bır çok lngı.iz g zete<"L 

..--...IM..l.u'e gidilerek evvelce 1n. man avcı filosu Londraya. do"ru sı Sof" ava ~elm ştır Bun! r İS- Bcru. 1t <A.A.> - Atın.,, pttttlnl, 

So d h'l b J J Ô lubııı Aıilb•ddclc:r " DO•Ulef Nıun ille· 
• vyet mUııasebetlerine a ı e sokulmuşsa da bomba il- tanbula g dcceklerdir J le uın- rardi'nlA uyucu mi!Jaucbcdlc -···'*llauJ .. 
yapılan günah afietUril- tıldığına daır hıç bir rapor alın- ncdiliyor ki bunlar İn tlız Hnr- la• ıcbUh cbc:ıı:m'7ulc 11.reı eımuıedlrıc:r 

ıatc:niyor." ınamıştır." bıyc Nazm Eden'in Turklye ve Y•P•la• drt...-ı..., bıuad•• eonra ılıl ,.ı. .. 
lılulıarrır, bir Atwtoeta. Molotof ''Duşman, dün gece de mern.. Yunan standa vapncağ1 scyo:hati ... t<ı::ı:.UU• ı.aıuımı arur.ııaı ....,yd .... ~kar 

' ... rlll:llD(l•- wapl}&n ..._,an&tı .ıl.-Aı. -•ı"'r B" JClll tlirıcmlcrdı linl lk martı it 
,. " ;;,0; ki: """ UJ'WçU.& leket uzerıne taarruzlnrdn bulun- takıp ecfoccklcrdır. ~.;:..11 _.,..., ı.ıuu.du cat-.. uu• ·eonad• 
~ beyanatta Sovyeı BafVekill muştur. ıcaçihnı aalioıak .... biı •ulJ'CU oolkına• .. 
•~ G bastıkt b" b bcr mlllctua lbt17ar educfl fedıklrlılıl~ ta• ~ tarıWndan Sov..Yd ıı.ıcnlaat- ece an ıraz sonra 8§- takada evler haıııını utrnm11 n n 

'--- l b 1ln ctmclı. vutlcalnı sOrcuktb. ...-p 7apılan dü~nıanca hare- ayan ve sa ahın ilk saall~rıne m! wrdıı insan 7anlıınrn;ştır na ka Kalaa. u (AA.) _ 11 ıııııetrta ... 
1 •a.rt1.ı ... sonra karşılıklı munnsebcı.- kadar devam edtn taarruzlara 7erlcrd'e hıı.st\r ııı. olm ştur, ÖlQ ve rihl • &adar ukrlbta 100 ,.,. Al• .. llco• 

mUııbet bir tarzda ink4afının daha kUÇuk mikyasta olmak UZC- yarı.lılann ıııyıııı da ıu:dır, nbraean' Alm&l\7•Y• ırOodcrUıntıtb Bcıu 
w-ıuı.ıem11eceğini söylemiş ve in- re Londradan tekrar baş!onmış. Al.MAN"\:' A uz EltI1'~E cabyadan sooo Alm4Dı• ..... ,.w..a1 bd:lc· = ı::\:~:: ete~'!: tır. Ta&rruzlar mcınlckctın bıı- Londra, 1D (A.A.) - Hava Nezare- eıım kıcdir. 

Jatediğini llAve eylcmijti, o yük bır sahası üzerınde vuku tınlı tebl C;l "Kil ve H m u • ı.lenız A.MERJKADA: 
..-ııDSıJWıınberi, vaz.ıyette bylc hıssedi- bulmu~a da bılhruı a Londrn ve ~ı..;. 1 rı bom alan 11 ve Lurnen • Hnrctrk, u(A.A.) - Kanada ııırıunıı 

t.ebedd!ll olmaınııw. Toprak merkezi İngiltere hedef ittihaz 1 aL.unmyunı tabr.k 1e OJrmoııu tnb- ı •• " Koın Aıhlone ıı. ProaM• Ali.." Pvuı: 
kl 1 ıl • . • rlkaıım 1a ve Du urg n Jr m nın- bh<ı • •" ••" 1 •• a.,...och araı da• 1!911~.&U erınJ tanuna.maJı:: n{! tere edılınıştır. L?~dra mıntakasma da ytın • lJ.J' Çl 8 1U 11 1 &;: ı\\ rte, ka ..... ,. .. b&lto tadllnl ıı:r~nnd 'I ere Oto 

Amerikanın •17u1 wndelermden yangın ve infılak bon balan ge. Osnabruck ve Do nıourıd d murş:ırı- mobrnc ltclıkllnıbu..- H~ Park'u .. ı lk• • .Bu pnıruıip, aoa zamanlarda 1 . lm 
etler Bı.rUğinl.n ele geçirdiği ara- ışıguzel atı ış ve evlerde, me. diz ganruı ve dururycılanna w.arru:t mrııı:thııuı ~tmıııcrdlr. 
t.ebdıt eder. Bu müllhazalar ber- zarlarda hasarlar olmuştur. B r edıJm ıUr, Bir t.:.yy remiz. doıımcnuı- \'UNAN1STANDA: 
edilmediği muddetçe, eski ıu- endüstri milcssesesınde de hafif tır." OL1':NLI RlN y~· UNU e Artaa. 1t (A.A, _ D " B.ı oırh --l&U... sa ortadan kalkanıu. 81· hasar vuku vulmuştıır Bir mık. aduınd• •Rh•rll' bir , ... ıeı a.,blnde aınıı le 

Sovyet aularuıdakl 1cni An- tar ölü ve yaralı vardır. Ancakı Londra 111 lA.A.) - Evvelt-c ha- ıahOraı , ... tın. mııluılll harek~tlcrinde'I do-

- Sakson balık avı bu itimatsız- ~mdiyc kadar gelen raporlara ber verilmt.., ot.luğu gibl, hava akın- tarı e<lku kiti '"ırtf .dn. ... ııtır Bunlar ı ... 
bealemektedır, ÇünkQ bunun da s-- lan netıcc:sl ol rak in •lltcrede Hıo.u- ciltcn leld-. -rııı. ~•• eıaılılerdb' 
~ 111311 YP.Wlda Halilax Ye Cham göre, öliı ve yaralıların sayışı ge- randa '18 Temnıu.ı.d.ıı 2!>8 Ye A/tWl-
tiWWn'ln ıözetmJ., oldukları qnl çen gece1erdeki kadar fazla de. to:ıta ıo7~ kışı Oımuı;tü D<ln Eyl!U 

b ...,.,et"- eo-ı.. ğildir lçın vc:rıl11111 olan rtıkaml.ırla ölcrı-ve .,.... o.u. A.oglo - ..,....- ., , 
,,_,_ .,.,. u BlrUM ellnl .erııı yı:ll.Unu 8365 e varm kt.ldır -ırau "'4Jqe er l'>4 •- lngtlterenfn merkerlne ve bir ıehlr 

.okacak. Polonya ve Fransa gibi G.zerine de bOmbalar atılmıştır, Evle- Yaralıların meorıu aded 12352 o-
lıtbc vaz.ıfesl görecek ve Avrupa kı- nı. l ti t blnal lup bı..nlarrı, 15!1 ı Hnı:ır nda, 321 1 

re, m-aza ara ve cııre arına 1'cınmu2da ve 1261 ı Ağwıto.ı a11 ı..ar-
harp sahnes.ı olacaktır,,. hns:ırlar yapılmış ve yangınlar çık- d la 

tertipte So\..,eU Blrlil'inin 1 tuı a yaru nm1$llr 
" er -~--'- mışur, Fakat yangın ve sivil mOda-

1 
Al MıL\LAllA GORE 

p1ııaa11 ı.e. binlerce lu.lomc~ u..<.AA• taa 1enlslerinln takdire değı.-r gay- • 
Avrupa klt.uından çıkarılm11 retleri ın~nde 1angınlar ıüratle Bcrlıa. 19 (A A.) - -ı cblıt,. Tay-

varlıl& lçin mücadele eden ve bast.ınlmı;tır, Merkezi lngllterenın yareler l..ondra wcrınde ıaarrı.ıılanna 
•ı&AllııalC)'b bütün .)'\ikQ SovycUer dittt yerlerinde n hasar olmu~tur. devam etmı:t •e bır ao tesıntmı tah-

lijlne )'Ükletecektir. Bu. bir ha- Ve bu mıntakada 610 ve ,aralıların rıbe muv Hak olmuş ardır Cenup ln
~ 11,Yasct değil, bir aata.ıllık.Ur- 181111 az.dır Mene, sahilleri de gıltercşı ılc Ort.ı lng lıcıcde d iicr 'e
~OSKOV ANIN TEK:t.1PLKRI dahil olmak "azerc, diJter mıntakalara birlere y prlan taarruzlar esıusındıı bir 

Jloskova, 19 (A.A.) - Truıs Ajarun da ve keza 1nıUtcre:ıin Cenubu S r- ıililh fabrıkaıı. t.üyuk çllpta bomb&
ii ed1.7or: "Japon,.ada çıkan liosi kisinde mOn!erit mute ddlt serlere lar lıabet etmıft r Octe, agır muh.ı

..... ıe Blrlnc:ıtcşrin nüshasında de ıaarn1%lar )'rıpılmı~tır. Bu iki nun rcbc ıa:yyarelen buy.ı çapta boınb:ılar 
' hQldlmetinJn lıı1osltovada dOrt la Londrayı bomb rdnnan ederek 11-

1ııd7ük devlet, 1anJ Sovyııt Rusya. Ja- nar tcsısatı. Tha l"I nehnnln ılmal 
a, .Almtın)'a ve ltat,a mlimessıl- de ytne bir 8ovye1 torp c1<xNmm btr ve cc:tl und baıı:t d klan tahrip ctmış 

poa7 ı.,Uraklle bir konferanaı top- Rumen vapurunu b tlrmı1 oldul\Aııa tir. Lıvcrpol lımanındık tcıısa•Ja Bir 
a )tarar verdilınl neşretmfltir. dair, Reuter Ajansının bir h11berlnı mınghamda ıullh fabr katarına da hü
Ajar.sı, bu haberln hakikate uy- n~ediyorlar. İstanbul gaı.eteleri de cumlar 1apdmr1 ve 1.ın' .ar çtkanl· 
olmadığını beyana mezundur.,. 111 larlhl nruıh 1 rında, Kalnç'd3 Al mı$tır 

e man ve Sovy~t kıtaları arasında tiır Bır ltaç lncill:ıı un-arca! Atmanya-
Moskova, ıt (A,A.) - Ta• AJaneı müsademe olduğunu, Loncira h:ıber- nm şımal •e batı ına yaptıl::lan gece 

ıyor: "New. Cbronicle, Dall:J ı •~rlne ıııU~ 1azmakt.adır. Tasıı Ajan- akınbrı esnaıırı l:ı muhtelif yerlere 
ald Dall-, Mail ve D:ill1 ExprCS3 aı yukanda 7azılmıf olan bütün bu bombalar atmı:tlarsa da e 'keli haaar
Uz' gaıetelerl. SoV7et ıuıaatuun haberlerin kali1cn asılslz olduğunu j lu vukua cctlmıcmıılcrdlr lki Al-

..... m:r'1'a .Udi.il.ne -.e Karadcııh- bqana mıızuodur.- aıan uyyuesi lislcrıne dönmcmi~tir. 

Askert Vaziyet 
fBaışı l tncldeJ 

8 - Oç ıenedenbert vatan top
rağıııı ve ıstJklAllnl muı.;ıtrerııne 
müdafaa eden Şııınk K.ııy - Şek 
orduları Jııponlann LCC'rlt ve i
hata r;cmbt:rtndcm ırurtulmuştur, 

Bütün bu 'f'&luı ve oeUcelcr ve 
bunlann, bundan 901\111 bellnnt1e 
baılı.racalı: olan çeşit ~t autı
lAmellert, 7alnız ÇJn - Japon 
muharebesinin ldametıl bakımın

dan değil takat şu tçtnde bulun
duğumuz. dlln1a mOcade C3lnln 
müstakbel lsUhıılelerl z.ııviyesln
dcn de birtncı derecede chemmt-
1et halı bir mah1,..et an.etmek
tedir, ç0nk11; 

a) Uzak Şan-:ta basbQtQıı 
r~ı btr VUQ-et tahaddO. etmfl-
Ur. 

b) - C1n utuJclarını .eneler
dcnben kanırtan d1plomuı oyun
lar sona ermiştir, 

c) - Dilny.ının bu kııımına ıı.tt 
!tn~f ve lhtilAt ıınhnlan vuzuhla 
taa,yyün ve tebcllUr etmiııUr, 

zcı fO 

ilJi Şef--· IAs e 
ı ·çire Ya 

Ser • 
D ·· n Res · m ılv!.: .. .!., ... 
ini Gezdiler 1 

yapılacak 
ıeklınırı mah. llı ıcapl Lrı> .:or 

ı . 
i Ankara., il <A.. A..J - B.elıridlınbm hmet ln~nl aer-gt e.. • 

vinde açıln~ olan •c Yoq.t Usal talebelerinin eserlerlııden E 
mürekkep resim •~ınJ bugfiıı ziyaret etmişlerdir İ 

Milli $d ergide teşhir edilmekte olan escrlerl alAka ile • 
tetkilr. ederek tal~lx-leriml:dn başaralnnndan dolayı lise resim j: 
öl't"etrnf"nfne ta dır ve memnurıfvctl<'rlni be~an etmi'jlerdir, • 

n 

a lar Ç 'hyor 
(Başı l ıncıdc) r Yuı:osl:ıvyadalı:i vazı1etln foki f 

talyada deru:ı bir d kkııtl L :ta ı 
dilıııelctcdır, c ta .. ıp e-

Stıımpa ıı:a.zetesl (YucoalaY:ranı 
zamana tınnıığa ilttıd 1"5ızhtı) n ~enı 
lıtı altmcLı Bu cıı.nstanda ld ' 
telcrafı neşretmektedır B n a ıtı bıı 
manalıdır. u telgraf çok 

Stampa gazetesine CÖ l 

---··--··· 
r a 

ı 

or 

A~rüta Harbi 
(Ba ı J ınrıde ı 

mıyc-cektir. Eden'ın Mısırda bu
lunma~ı. bunun lııgıltcrede pek 
iyı anlaşı~dığmı gostermektcdır. 

n n siyasi diplo 'L r~ ngıltcre-
• n-.atıa; ve •ııkeri .r; 

lnbiyctın ve Buy{lk Brıt ma.,.. ıçtınnp etmes ne imkan yoktur, 
edilemezliği hakkı,daki ;n:'; mda llip ııra hfıdıseler çok aşın g'tmiştir. 

A!rıkada muharebe bll" kere 
başladığı takdirde bu, şüphes z 
dünyanın en kati muharcbclc
rındcn bıri olacaktır. Bundan ne 
bır tarafın, ne de ötekı tarafın 

CC'nın tevlit ğ . ış U'IUn • 
ba~ cöstcrm ,~~tı 0' bhır ıiy u;i buhran İNGİLIZ 1'EllL1Gt 

r a a reahst bi h . 
nıyetln vucut bulın.ıııı b' k r zı • Ka.hıre, 19 (A A.) - lngıhz hava 
lerc çarpmıştır Sıyast 8~1° cnccl· kuvvetlennin cuma akşaınkı teblıi;ın· 
rckkep bir crupun dcrı b"arda~ mu. de denılıyor ki: 
ve bilha~sa reJ mın ce:ı:~ bı.r ııtıh:ılr "D ııga.zıye karşı yapılan ıaarru.ı: e& 

lııHihı yolund iri teşebbJslen ı~ıurcttt' 1 naauıda rıhtmıda boşaltılmakta olan 
mı;ıtır Me ılt etırı ıhy b ıs.ı gıt. ıta Ecrru lizcnnc tam ıaabetler kayde
nı bet dah l npe vız Yct:cn uy k b~ı d Jnıı.,.tır Oç.ınc:u biı gemıye de uıııbet 
o' 1 tadır F ııonlu mlitcc:ıaıı vakı olduo:u tahmın edilıyor. Solluın 
life it rııı lınan tcdb' 1 a ve Y h;.ı..1 · yakmı d H.llfaya'dJ bır otomobil ko
tedbirlerdir Ve kı 'her &ne.ak Y•n hı bombardıman edilmı~tır Hanratm 
ıo lerlnı k paına][ ıçı mı v~r dt'vlctirun dereceıu henüz kauyctlc bılınmcıııek 
tur.,, n ıttı a.ı olunmu:ı tcdır Tak ıbcrı 30 k.lo netrc cenupta 

Yugoslavya fa anct. iki buluııan Sofafi'yc de bir taarruz ya-
nlmı~ bulunuyor B 1 «nıpa •1- Pılnıı!)tu 16 • 17 gccCSJ Lıbyadıı Der-
i un arın b' rıs it 

a emı otclu de Yen ilcrnı •. es ı ne uzerıne bır akın yapılarak, bır aa-
mcktcdır, E ki ile tcmsıl et- ken kı'ila uzerıne yangın ve yuksek 
ıktıdarda bulunuy::

1 ~ msıl eden crup ıııhlilkl bomba isabetlerı kaydolun• 
sıl eden grup Be b r em Alcrnı tem- ınuştur_ 
barettir M ı k avu~ &erıı;ten 1- J'.IALYANLARA GOKE 
kayguı~a em e etleıirun ıınıl halı 
nnı kuvvetlc~~n b~ cenr;leı mevkile Ruma, 19 (A.A.) - ''Tel.ılığ,. Do-

Ro ınne"c Çal~ırurlar. Cu A.kdcnıu:le tayyarelerlınlı. bir ın-
maııyada: tlleyc 1 cftıkaı etmekte olun lnı.ıllız 

_ hrırp gcın1lcrıne hücum ederek., 10000 
BOltı·~ 19 (AA) Al 1 tonluk bır kruvazore tsabct knydeı-1' 1 · • - mıın ıır Dk orak gnyreUcrtnı pek z.ı d mlşlerdlr Du~rnarı ı.nyyıırelerı ROt.los 

tlyJçlan olnn petrol ve yağ f~h lh- hııva ını.:ydanınrma birkaç deta taar
nı tcrnıı, için Roıııanyımın lşl:lrn lU- ru:ı ederı.:k, blı k şırurı olmcı;ınc, ık! 
i!.t!.slııannn tekaıt etmektedir S:ıe;e kl~ıun )arnlaıımasına ve bın:ıl ırdn 
berliğfn ve sonra da tc lı in ve to - hJ.ıt has rlnr vukuun .. sebep olmuş
rak değlşıklıklerlnın etıep old ~ lardu 1 .. yyarelcrdc: hJçbır hasar vu
nakllyat ıorlutu Sl'bebıle R Uı;u kua gel11ıentlştir 
nın ,_, • omnnya- ! Du • pe., u istlhsall günde 200 şına, tayyureJerı Bingaz1 lima-
dQşmOşt<ıı D('polur ağı.Jna kadv~g:: nıııı Ycnıden boınbıırdımun c:tmışlerse 
lu ve naklı hntlıın da tamame Ok de hııııaı ve ınsarıca .z.a7ıat 1oktur 
10 olduğu için, istihsalin tn:drdı - Hnltuya bölgesıne 1apıla11 bır duıınn~ 
karar verılmesi, Yl.llık lsUhsaU e m~e akım neucesınde dorı k:işı 1arıan
yorıdan dört milyona d~rmllştQ - ~--Ur. ~man tayyareleri Gondnn 
Tuna bu ıene de geçen seneki -~ı bombardıman ederek, yerlller arasın
tnmamcrı donduıN takdirde lşU~ 1 1 da blr kıştnin ölmesine ve bı.rknç 
dahıı da az olacaktır y~1 ~trol ;n kışınlr. yaralanmasına, Diredua'yı 
zın Dimltriu'ntn petrol ve nııklı,:~ bombardunaıı ederek lkJ kışınln 1a
nıe3el~nı l'fd 1 bir ruretıe tetkik t- rnJanmasıruı ıebep.olmuşlardır. 
Ç1n bı. hatta BcrlJne harekeı etmeııl 
karar, mArınl görtınmektedlr Alccnna, 19 (A. A..) - D. N B 
BOkr~ 19 (A,A ) _ Bllkr b Dun bfledcn sonra ııaffrharp urhlıla 

ve kimy Uıboratuarının duva~n p nnın hınıayeıı altmda mGte'lddıt nak-
~f;ırfcıkl ıbarelerl lhtlvıı ed k:f! n- ııy~ ıcmı51, Ccbelıtanktan mcçhnl bir 

1 tnr yupıstırılmıştır "Kah len Hiıt- 1•stıkametc hJrekcı l'tmiştiı Bu nak-
1 ro sun t- ıye 'em 1 ri bil k ...._ rd h er, yaşnsır fngiltere BOtU 1 1 R 1 e yu muı;ta a arp 

1 
menleı lng !terenin zaı u:J ~ u- rnalzc111t"Sılc perşembe cünu Cebelıta-
etmektedirler er cnnl rrb cclmış olan 30 bin aakeri hamil 

.., bulunmaktadır. 

mı ıçın hnurlıın ı. proje y rm 
mi EncilmendC; ml14lkerc edıleç Jc 
Knuılarda teşeKkW edeıı Kom s) 

laı, mıııt.llk;ılnrdokı yoksul ı:ısıter 

lelPrln. tesbıt etmekle mc~ •ul bil 
mnkı.ndıı Hugune kadar Y• p .ın 
olnı yardım, aile bll$ırıa beş U 
aşamnma11.tadu Daunı Encumcıı 

rarıru verdıktcıı sonra bu yard 
:ısgart 25 lırayı bulııcaktır On 1 
darı .asnğı çocuklaı ·~ r dm1 
tarı ynca t.csbıt edilt."L0;:Ktır. 

Spor: 

As <eri 

Şa 

1 kenderin Yold 

O zerinde 
(B~ 1 

>im takip edeccğinı soyl 
İspanyanın bir taraftan İn 
!erle müzakerede tkcn dı~ef 
rnftan mihvere ıltıhak et~ 
süphc bırakmnmnktadır. 
rivayetlere bakılırsa lspııt1 
bir avdan beri Alman askeri 
dır. İspnnva. mihver devle 

1 nin yanında yer alınca of1 
İspanyol topraklarından 
J?eclrmelerlne ve sah illeri neft 
niz ve hava üsleri kıır 
müsaade etmesi tabiidir. 

* * 
inaenaleyh, 
katından sonra 111 

dC'\ lctlcnnın harbin dorO 
fha ına basladıkları ~orufl 
Harbin birincı safhası 

\'J1nm lc:an lifi" nihavet bulut 
İkinci snfhası ata•et ıctncfe 

-en bir kıc:tan sonra ı?arp ts1 

zu ile h·l!~lar ve Fransanın 
1l'ıb 1vetfü• biter. 

Ücüncü safhası. tn~nte 
ve Mısınn işgali teşebbll,,1 
'ın lnrnıstır. 

1 
Fnkat bu sn.fhnda mflc;kill 

kaş1laşıncn dördtincü snfll1 

rmn vn knrnr vermfslc-rdir 
Bu dördiincü •mfhanırı A 

•ıızde cc .. evan C'drr<'~ı anlll 
yor .• TitC'kim İnni1i2 h'lY"hi\'t 
vın Mist r E!J .. n'in Mısıra ı!t' 
sı Ma•t~vı zıvnN'I etmp;;İ "' 
ta Sarkt.,l{ı mid"fa c;'c;tef'l'1 
takvivcı;ilc mesuul olması dll 
bin siklet merkezınin A kd 
intikal etm<>k iizere oldu~ 
rlil\'l"T bit' dPliJidir, 

İnJ?ifüler ücüncü safhııd' 
duf!u '!ibi, dördüncü safh dB 
mihver devletlPrinin tec: btı 
rini akamete ul!rntmak IC'lf1"' 
dcnizdrki dnnnnmalarmı k'' 
lendirmi Mısını son 7Afll 

fa veniderı rıo 000 a<:ker gf'\~ 
ve buradııki ordulnnnı Ul 
•tm i"lerdir. 

JT!t•erın hndi dii<'linrPSI 
fı~a fc::kPnrlrrin fütııhı=ıt ""~ 
du!m'lesı. belki onu da Ort" .ı 
ta fskenderin akıbeti bt>klı>v 
cindir. 
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D ( ktısa<{l.ıf;!__a fta ) 
~ L 1 

Yolunda Is ifa ey sra u 
a I! D 

Ecnebi 

aşlandı - ithal " ç av ş Gi ıyo , "". 2800 Kr 

6 Ay 1600 • 
• A7 100 

B ıısnı yolunun, ne dereceye lsviçrcye 300 bm kilo kuru 
lı.ııdar tıcarl bir. yol olaca- bakla satılmıştır Şı.mdıye kadar 

------------
1 

ğı hak.kında bır hüküm verıleme. kuru baklanın ycgarıe muştcrısi 

GÜ :

1. Uah sayımızı arttırsın ve ----yazan : •••••••• ler bilirler: Hürriyet, yurt ve ev mı.ştı son hafta .çuıdc, ilk ::iefa Frnnsa idi. Bakla, ılk defa olarak 

.. :.
i Nufw. :;..ıyıını yuıunden bugun, mcyeıı kaybedilııu~ tek saadettır nubı Afriknya 15 buı liralık fın- Gene ilk defa olarak 1svıçn'-

eksıKlıg.nı gostermesin! i 1 hnsretı birb rlerınden ayırdedılc. oıarnk Basra yolu vasıtasilc ce.. İsvıçrcyt; gonderılmıştır. 

eıı azı ıkındıye kadar evde kal- R f • J_ H ı •t Ev, yalı mektebındekı .yocuk dık goııdcrmek kablı olmuştur. den ıstenilen mallar nrasındn 
.__________ ınak m~cbunyt:tındcyız $ e .., fJı( Q 1 ıçın anarun, gençl.kte ve olgun- Bu surı.::tle, memleketıın..izle cenu. ı zcrdalı çekirdcğı de bulwımakta. 

Mooeru nsaıı 11;ın uış.ırıda eğ- S lukta sevgilının ve eşiıun, ıhtı. bı Afrıka arasında ticarı munase.. dır. 
1 ıınıt.., nı bıloığı kadar eVlndc •• • • • • • • • • -···------. yarlık la Y.a~ğının bulundugu bctler.ıı ınkışafına imkan hasıl Bu hafta ıçındc, lsviçredcn 
hu~a -.akıt ı,:cçınnc. yolunu buL Evcıl adamın bır atelyl.>Sl ol- yer olmak ıtıbarıle tahsssurlc a- i otac Ktır. başkıı İsvcçe de 190 bın liralık 
mcık ık.ısının de zcvkını çıkarmak masa bile çekmecesınde çckıç, nılan, can atılan bir hayal mıh- Basr.l yolu vasıtasıle tlindıs- Z<'roulı çckirdegı atılm ştır. İs. 

Rıza no,,·rul luzımdır Erk klerıu çogu ve ka- kıskaç, eğe ve her cınstcn çivı gı. rabıdır, muhabbetımızin dalgala. tanla tıcarct yapmak imkanları veçten de sünger talep cdilrnek
dın • .ınn muh rnce bır kısmı: "Ev bı bazı edevatı bulunmalıdır Ek- rı goklen aşarak ~merkeze ı<O- hcnuz elde edılememıştir. Tıca. tedir Amerıkadan ha-.-yar, ZC.)-

kaz.anılmıı 
1 
dı~ında ne ısc ne .. Fakat misafır sık ıılctlt> evunc: gelen bır şçıye şar, oruda ses venr. Yalnız ŞU ret Vekaleti, Hındıstanla tıcarı tınyag ısteklC'rı d -. um etm kte. 

carııte gel p ı·an çan ctmekd kc-e, kuma. mesela ufocık bir duvar dclıcı vur kı evi, hangı iklimde ve ne munas( bctlerımizı arttırmak ı... dir Yalnız Ncvyorkta 14 muesı>e-
ırın ~nrkt t 1 ha laınuk y y 1 1 • r tldi"'ın~ knrıır u 

1 
dikleri nı da llli.idtk<,-.a k lap ve gazete burgu uzattığıİn zamaıı onu ı scvıyedt- o ursa olsun sevım ı çın Bombay'a bir memur da SP ZC) tınyağ .-temektedir Bulga. 
~ uzerım kapnnmadıKça evde !>aaı.., şaşu mı~ goımek izzetındsimı 

1 

şekle sokabılmelı, şefkatli hale gondermıştı Şimdıye kadar bu ristana tuzlu balık Yugoslavya. 
~ar mıh\ er de\ ll'll rınin. lcı nasıl geçer?,, derler. Halbuki ka•· kere okşamıştır! getirebılmelıd.r Bazı evler bilı- memurun yaptıg" ı teşebbuslerdcn ya 60 bin lirayr mütecaviz fındık 

11 tnn l\1ıı;ır yolu ile di..,er "' ·· · d b ~11 Bıılknııhır \C Vulmı bunların f h!r; ~ırkı olmasıı da ev alrnt bazılaruıı tanırım ki rim but~n e !~besin~ ra~~7n byıı netice. hasıl olamamıştır f{bnde;ilmiştir.k J • 
,>'olu İll' tnı,:iltettııın -.urk hu)atı u a te e hıçtcn mcşgu- benım ancak b. nursuz ~rare ız. a enısız ır. alnız Hmdıstana Gaz antep ithalat Hare ret en: 
k l.~ t.t'crlc, daha doğrusu mesguli- ır tedavı Orada avıze. ışığı bana zeytın- fıstığı ıhracı mumkün gorulmek· 

•sn11 kesmek lstcdıkJ,.ri • olarak arasıra, zararsız cınsınaen d 1 k l '>ur. )CI icatlartle gene kcyıflıdır; hat.. Y.uğı kan ı adar sıkıntı, ka O- tedir 

81 
h rbl k k ctcFtıl tı.ı mıs,ıfırsız ovunsuz. kôğıtsız, yaptıklarımı ifrat derecesıne go- rıfer tezek ucağı kadar bulantı Hafta ıçınde dış tıcarct muna-

t :-ıkrı nh ııınnkm nr t '"kn kıt psıL tıilhas;a radyosuz daha turmuşlerdir. Saat, grumofoo vcrır, hnhlar tabut şnlları gıbi scbctlerıınızde cenubi Afrikaya 
ı nrp nıırn • JI k . n.dyo tamirine kalkışırlar ve so. k · ı k '-, lır. l'ı1 ksııı luırhi ) 

11 
\ •

1 

LyıI!ıd.r. . ·usvet verıcı gu.~uş çula. bıçd ılk defa olanıx mal satı;:ınd~ıı 
tt ortnlı;:,1 \ c 

1
, t'll"'C vere- Ço ,u defa, ders yapmaya ıstck nunda onlerine yıgıları bır avuç takımları opera tor al etlen ı!ıbi başka, gozc çarpan yeni bır hn-

ı; • d dolusu vida, zenberck nınşa, Y' 1. t 1 - rt · · · d hinı bir ış > apıyormu gi- U) ma) aıı bır mektep 'r'OCuğu gı- k ir uv er urpe ıcı ~runur , sc yoktur 
lilnrnekt·ır. bı. kcnJ kendurıc derun ki:"Keş- ovan ve sa e le beller uğrıınış, Türkıyc - Romanya arasında 

k 
1 

bacaklan tutulmuş ı:ıhın yor- ıra e-. ı guler yuzlu, .,ıcak, 1 hel't: ile Aml'rika avakta e nk~ama maka e yetıştınuck, gun ayağa kalkarlar Artık srınt :.okulgan ) apaıı eşya de- yenı yapı an tı~aret anlaşmusınrn 
~ça harı, ancak gnrpte ne. rum.ınunı duldunnak bunlaı il busbutim i<>lemez "ramofon don. ğı.dır' oturanların gustosu daha °'- ı:amaıı tatbik cdık-<:eğı oellı 

• 1·ı· b 
1 

h ·
1 

t kıt mevzu tuu.ırhmı k mecburıy tın. ..., D değıldır Almanya ıle gelecek ay ıı ve a~ uı er - mez ve radyo ses vernıcı olmuş. dogrusu ruhudur Ruh kadaı hır 
atılan dınılar hattiı kn- de olnaıı.i.lnı da kurarsız ve ga.> e- tur' bunları, ertesı gunu hakiki eve uıen ukse·den. ımkşoluıı ne ıçındı.; tıcarı munasebetlerırı baş-

' , ıtıuvaffokı) l'tlcr ~elip gc. sıı. l.>1r od..ıdaıı btı 1Jduyb. kah tnınırcıy~ götunnek ve bıraı da vurdır· Hu; tunıınadığım oır aıle 1 ya1:ağ!n& ~aır çıkan haberleri 
'ltınktan kurtulaınnı.. balkoudukı çıçcklere :su vererek, bt..>cerıksızl ğındeıı utanmak liı- yuvasııı<ı gircyım ~yk o;;trafıma de cıddı tclakkı edcmeyız 

1 l .
1 

k d .. l kah sotıuytı kuuıur utarnk bıraz 1 8 1 tf k bu goz atayım, evin per sını yok. ltalyuya gel ncc. İtalyan fır. 
• "" tngı te~nın ;n. ını k s- uıutlugu dalıµ bır aralık ta "ek· zım ge JJ oy c: ıııuva .:ı ıyetsı:z. nıalurınm Türkıye ıle ış yapmak 

.. n" ~ a.re tN"n\ u1un< rır ~ el ışlermde11 ~onra fıkır ..ıu·• ... lt. !uyayım. s zc o kankocanın ıstik. ld kl ~ıtfr k'" 
1 

. d f tf". mc:cclcnm. karı~tıraı nk mu ay.> en •.ı ...... a zu::.und.a o u an anlaşılmak. ltır•·tıı 'd' cthe ınııl n na k ıf!ı bır ışc kO§Ulınadaıı uumınınıı ıııck ı.stt.'<lığ nız nıakıneleı ~adar balıne daır, ele bakan kagıt Jçan tadır l)lal almnk ıçın teklıfleı 
" n K a'lım nrınn urşı hı.ırdaha~ bır haldt.-dır, adeta ka- bır falcıdan çok di-Jgnı mal umut 

~11tiyeti almnk istedlf:i nnlıı. ~cyfımce g~~~rcbılscm!,, .i3auıı {anıı.u~ ıçi.ııdc Je, dcmınkı snat vercbılirım Rulı tahl li yalmz nrtnıaktadırl ·ı T 8 1. . Ve b i d 1 n lıı ıznıctç:ye ı t: gıpt& ettıgını o. d bi .... b hanınun yeşil gozlerırıe bey n Bu hafta ngı ız ıcarct ır ı-
va . u / ~~ ~~ ~'l;I :i:' ( ıur. Ş nıdı. supurke dındı:: ~ofa. Vt' ra yo gı ancW\ ıı usUınuı ğ nın faaliyetı hakkında yenı bır 

•ı ~&l zıyc ı ti) u ır cm. dadıı bıraz soııru, kcplje dındc, mar fetlı elınc muhtaç bir kar- nazlı sozlcrınc bakılarak y.ıpıJ- ŞC) kpydetme.k kabı! dcğıldir in. 

1. thalat hareketleri, ihrncat 
hareketlen kadnr canlı de

ğıldır Bu hufta içinde pıyasayı 
memnun edecek derecede dı an. 
dan ma) gelmemiştır Beklenen 
mallar çoktur Lastik ilaç, ç'vi, 
kim)evi maddeler ve saircdır. 
Fakat bu mallnrın ne zaman ve 
nereden geleceği hakkında bir 
şey soylemek nı11mkun :teğildır 

11 üseyin Aımi 

Yurtta~ : ------
HD1taa HT•m& her acnc tekrar edllmcaln< 

.mklr olmııran '°k kDllctll Ye mutafl& bir 
ittir Beı tene sonra ır•pılmu.ı dDıDn'11•n 

dOtdllrıcll .. .rtma kadar nllh••umaıun AC 

nbb.ttt lnklıaf cdebllctctınl btıe bur:Dn 
vapılacak olan crnel aayımdakl ttıcD• ,,._ 
cuk mtkun ıı:lntcrc:celı:tlT Bunun lctn. ,.. 
nrun bD)'il.ltlrrl elan coeukbntı on k0'1lt 
lcrlnJ bile rudınııa)'1 ihmal .ımeyinf.&. 

BAŞVEKAl.ıtT 

htatbtl"lr Umu,.. Mfid rtılt ~nnn"'l or. t ·1 M tencere ba~ında, denun taraçaya ınakarışıkh.k hısst."<.lersınız, sanki maz, cvleruı de tctkıkl.! değer gılız Ticaret Bırliğl Almanya.ya 
ııra gor~ ngı tere ı vıdaluı yeruu bulmamıştır um. gozlerı manalı sozlerı vardır ve 1 11 f • k, .,. h k • ~·runaşır USJ)ordu, yarım a.:ıt g~- b .k hn" d _1._ b 1 8 la h 1 satılması ıhtıınal o an m an, =--=========="---== 

: n llıcırl t 'N ır ·nr~r rncdt:n kıJerdc ,._.el k~vanozln. ere ..,~-ıa urmaktau.u. maşıı, "Ouynl nnı zlenr yana ıç te ya an Ene Adana ınıntakalarından top. 
•e arı )C alin ••· ·-y tutmanıakta y ... lkovaıı jonme- .. e ıc " \EN' Nl<..ŞHİYAT: 

•1, b d rm..ııı karşısındadır. Fık.nlc 'ıialı.. .... Tu kç •d"' ... ..ı 1 t l lavarnk kira ile tuttukları de-ıura unun ıçııı goı u- J . J 
1 

h mektedır, başınızı sallamaktan r l: ... u..u vaç e meye ev. •1 d ) la o ..... ıeı Dair,.onan n Umanbn aııttmu· 
ti ter l"rlcn Mı ırd hu şuıı.ur e ış erı e cıyntın.ı kaza- bıle korkarsınız Busbulurı boz- lt.•nmt' denmcsı ne hostur Evınde po arn u durmaktadır r. .., - • aııc:ı nrı•• rcllkli ltai&11 ... , • ., 

'ııı • u..ınlura baz.ı gunlcrı vardır lm ~ nu llafta 1-1· n ...: ~ lathıkl\lılc mı· •ul olu. . • dugunuz saattekı ait'tlerın "retı sıkılaı \ c yuvasmdaıı bucak bu. el 61 tar~ '" .. m,,ur 
~ "'' d h k d l rcnıııt:kten kendı.crını alamıı.z... 6 cak k ·andan e k k k d Dcmıryollar d•atsl - ın mo ..,...., -... 

ı>ınn n u rnr o n. l "Al ş k 1 V tutturulmu~ tıngırtılı scsıle onun Ulj r e ve.> a a m, l\t I k J N l S t k? ı.:t• alt bu (Oı. Y•rtlarta netredılm•ı•lr 
..., 411n('n~ı knt'i V8'"1•h tct- lar u a t:nıı :.eu. eı on- da altust OllJUlSI vchmuıden 1 şuphe t~ınız Akşam ustu ışınden em c et ere e er a 1ı . K•rt«hb ltırtelını> tarih ... ottafya 
"'lf.. ugunu banö. dıyclJılıııek kabıl d ı · •Or. l t k k 1 Mııunlaf1h bır t!.rkcğ 1 hoşı;a onuştt ti) ak arı gerı gen ~ıdcn ıeı .. u ad&ndalı:I bu ncı Cevat Hakk1 Tartm 

m. Saygı .r 
en nıillctl rtn ha~ auoda sa 

yun ışinı bir aygı mes 
k d derun. Biz bu gıbl hl 
gıluJ. mcnk Ciimhuri)ctten son 
rıı öı,,n.ndilı.. )ndau C\'\'cl ne sa 
yı \ .ırdı ne dl il) gı Zaten mem 
lekctıu lınl.ikı nüfu..,unu kıın bi 
hrdı" But un "O\ ·ı en r ıkı:uu.lar 
sodccl tuhmınd~u ıburdti. 

Hnlbukı D) ımın ehcınmtyetl 
nı • farkında olmadan • çocuklu 
ğumuz.d bile bilirrnlşız: 

Uzun sek puçapı tı, blrdtrblr 
öyna ken nuz.ıklanınak ıstcn.ck: 

- Sı.ı)Illl 511\ um )Ok! der. Y 
mdcn ba~lnrdfK Demek sayunı 
tiU) umuı olsa uıılş WQelc değişe.. 
cckmiş. 

E~kı rejlmlcrde aynnn olınn.. 
dı~ için il) gtQllZ d olmndr, 'c
rel\ ımıUnkİ) et, gerek meşruti;yc. 
tin 1 oth çobnnlnn bi:r.lcri: 

- Sa~ı ile \Cfll t•dılcr a! diye. 
rel ı kdiklcrı gibi harcadılar. 

Bugun bÖ) le dcı;ıl. Cunıhun

yct hcı beş scm·dc bir a.),m y P
tığı içio :ıdl'dimizi \'C kıymt-timi
zi bili)oruz. Bi7.i a)aıılar da bu 
B) ımla Lİ tlerine oldıkl rı m 

li eh ıdrnk ctmı bulunu)orhır. 
Bakalım duvar ılfınlnnndaki 

knll'nı tutan el Turlt vataoınm 
ü time u~üncü sn) ını ıçin kaç 
mil) oııluk bir ndct ko, acnk? 8u.. 
nn c kı Hircmc nishcti ile hük
metmek lizım gelirse nüfu uınu
zun on sekiz mİl)'OD olduğuna 
knbul ctml"k icap eder. On 
ene içinde dôrt milyon artmak 

hlr çok millt•tlerln • hele şu sıra.. 
lnrda • ağı7.lnrınm SU) unu akıta. 
cak bir hadisedir. 

1 Çobnn İ) i olursa siirftde feyh 
ve bereket olur. Çünkü o kpo. 
ncğ'inc bunınmfiş. eli Uifeğinde 
bekler ve siınisünü kolay ola7 
kurtu kaptınna~ 
Onum\İz lu~ ve ttmherl. ~ 

kurtlnnn dumanlı ha\alan sev. 
diklcrinı unutmam lı ve hn za
mnndnıı dnha d) nde ınkıştl blr 
holde ti) anık ~obnnım.1%Ul etra. 
fındıı tunlarunahyıı/ 

Tak"tJimd 
ol ~l<ı ıııu dı.ıK 1 ıu ıuc~h..ır ı mı vke vakıt gcc:ırmf'k veya zıhırı uyula. ve yoldn beş dak1ka ge<:ıkmeyı u hafta, Macarıstanla ara. uralrndu Krrı•hh Vllbor• ınatbaaa&nda ba 
u ıru n anı arını arasrr u«n b l k mızdakı tıcan ınunase. ••lmı,ı- •6 oahll•bk blı lı:hapuı Kırıehriı> 

,..- ınak ıçuı evınde yannbıleccğl 1 ..... nımet ı en er ek çugu lcfıı ıta- · ·· ~ 
k f t 

,.. l kl i r- r-1 betlel artmıştır Dcnılebilır ld mufa11al bir ııarhaum huldlr 

şimdiki har
bin bn lnnınsırıdıın l.ıcri 

~ lldıyen hnurlnnmnl tn ve 
rııa)i h(~plı' ıtrnk bu hn

~ı ılen gotıırnwkt{'(fir. 
~ de, letlt'n Mısıra knr,ıı 
t lr ·t.ıı.arnıuı gtn tıklf·ri 
"'
1

ro M ısınn harh<' ı::frrıı k
i ~a hlr ('ftn:si knlnııvaC'nk. 
t ılte""'1in l't1 ısırdııki ku\•. 

ili ıu·ttınnası ve müdn(aP.SI 
t 1)et verecek bır sevı\·cyt." 
\, 'llııııı Mısırın, ı tikhnl hnk-

~rıdi e du' mnrlnıı h ırhc 
~~tı~ ı.ebep olncnk llr. F .ılc t 
~ •s"ııin !!ihrntle vuku buln

ı.tl'hrııln olun m L 

t~ PllrlAm lt> tmun ancnk 
\ d ayın ort 1 rındıı toıılnıa. 
4, ııvet cdılcrcğine art hnber 
•\t hunu gö terrııt•kı~ir Mı. 

111.nıento~mntuı ı:clN:ek a\· 
~tıda i{'tımna da\•t"t olur;. 
lııur hfil..Cımctlnln aneok 

~-tı mfıhlın bir v zht'tlc 
~llUtyı bc.k.k-dığinJ ıfode c-

~· l'llhan Mısınn hanrlnn-
1~cr tanftan lngıltereııtn 
llıüd faaya en hfı) fil e.. 
•:t~tl verrııed, mihverin hu 
t hun mukavemeti~ kar. 

'1~~ını gösteriyor Mih,. rin 
lı."'1Jmnda bu mfidnfıııtnın 
'bıu tahmin için bir sebep 

J)ll t: m ... c vc.)a uuıc t: ~ 111' e len, halı, vaktı musaıt ılduğu dırı yuzunden yuziı gtilmcmış bir HUKUF OAZF.TESJ Ccn• Rnb o.. 
aparll.ıru.ıııın rucrd.vt:ıı!crını :.ılt:r, halde busbutun muna ebet.sız ve bahtsı7. demektir Duşunıneli ki dı:_;. t caret bilançomuzda Maca- 1>e7 oralından n~tredılmcku ol&D llt:ıkua Oa rarrlart. .. ,,.,. ı,ur. 
.) ahuı bahçe: purıuııklıkuıruıı 00- yakışıksız şekle sokuıılıır da ".ar- ancak evciller ivı bırcr baba ve rıstnn bırıncı derecede gelm~k- Htulnl• u . •• mcı .ııahalan latlt•• et· Bdcdbd• •crıı:uı - .... -

_}arken gorurduuuz t.km de \)d.- dır Haydi dıycliın kı nJtşam•ıstu nnadırl8ı ~ ledır Geçen ha!t.a bırınci planda mittir ma,. ,.ır ... btı a7hk 4~ ıtytel •• 

W\ kaşı. Jc~.ı. yu.tler..ııJc, kufcı- m.ulfa"'ıı gırdi de kend tertıbın•·e Bugu··nku nufus snyınu, ma"a. olaıı mt•mleket İsvıçre tdi Maca. 'Tenl Tftrlıı 1tmın0ntı Aarb..tnı.. •cnnu ...,,,., bir (Ok KÇ{lmlı T"&&. ..,.ı. .., 
l d F> '" "' r t tıl d .. ,4 1 Blnnchr,rt• t4 il~ a&TfW ••t.rli lerı. çıkmııttt 
urımıı uıh .. 11dlıJlı1ı 6usıcren bı.. hır salata ve bir meze hazırladı, leme bir hayırlı dua ile> t,nşlam s ann sa nn ~-ya arasın a ---------""""---"'""'"""'m:oı;;==-=------..,.,1311--
reı uu.rlı.. lı::Lc~umlc! buna cevaz verebiliriz; lakın kıllı ma sebep olmuştu yazımı "ene bn~ır fındık suı;am t-kscnyetl 

. -. ll>şkil etmek tedır _ Bugün Sinemasmda 
{ah. 011.Kyws\.a ~v ve c1 ışl~n 

fık..r Juı~uuıugunuu l~ 
d<ıvı:;ıdır BunLW l)lü uüı.ca.K ıu 

kollannı belki de paçalarıııı sı· nufu ışılt- munasebct ula ve a. 
v,ayıp ayaklarda terlik s-ırtt& pı. ileler hnkkmdıı kullarulıır: h~ı 
jnnıa göğwı bağır açık ~clar başkı. duıı ıle b tireccl'ım 
kabarmı~ ve ağ-Lındak kalın boy- Allııh f>Vlerimıze d<>rl k. du. 
dan tiryaki sigarasının kulu bır zenli); versın' 
parmak uuımış tiıhana tur~usu Bilirsinı2 kı oz turkçedP der
kurmnk lakerda idn torik ha~ ilk =- bır yere top1nnmak çoğal· 
lamak midye ve oolık dolmasına mak düıenl k = krtıp ve ahenk 
iç kevurmak. yahut ta yüz goz manas·na gelir Evliler ve o mü. 
bene-k benek duvarlan badanala.. nasehr•tle nüfus sayımı için bun
mak ÜS'!. baş kapkara., soba bo- dıın münasip dl.16 olamaz 
ruların.ı boyamak hiç te h~ gö. 
rüleme% 

arıı.ı agrıycı.ı. kc:uılci w ul ycıu~ 
ıcrı kat>hJH.leıı ucu ı.Jc, Jınıagun .. 
d" bu ~ı.y ntauıuık tıı.ssl.'dıuce ıtı. 
yaaı.m tıarıcı, tlaı; yerın~ el ı.ş1 

rınt: b~ vuruı um ı;;ayeı evdt; gı.. 
cır da..> wı k.ıv.ıara yuğ damlaı.. 
mak elektrl.l\ utusuııuu Vl<lilhı.n
nı bıkı.)>tınııak, stuulanıw y1J1..n. 
.> ıp 111tm uçlarını l>GrlnlrutıK, hat
ta bıçaklan bılcmc.K gıbı Kısa ve 
kolay mcşgulıyı::tler kıfayet ('\.. oylc olına.lda oerat>er onları 

f Askerlik işleri'~ l ---· ----.~ 
Şubeye DU\et nıezse yapacugını şunlardır. O. evuıden ıevk almayan.i.!lra 

dadan odu) 8 taşııunu.k veya inç gene tercıh ederim Evını corıdan 
degi.lse ~ynlann )erlennı dcğış. sevmeyen, galiba.. yurdunu da 
tıru.ek.. Sugdakı kıt . .1;1p elaJcrtııuı gonuldcn benım.seyemez., evındc 
w16 konması, yaZJ nıa~uıın or. sıkılanın mcmleketınde eğle.ne
t.adan yan tarafa çc.kılınc:n, du. btlmC$1 de fUphelıdır Hatta ba.. 
varlarda ıevhııl.ann ve masalarda nA oyle gelir ki evmdcıı baz edc
vazolann beca~ etmden bem aıeyeıı adam bcllıbaşl.ı dunya ı;u. 
el, hem zıhın °~ atar Kuy1arsınız., adetlennden bınnı benın tada.. 
bcğcnmezs ni.z., başka tarafa ,,,;,. u B ~od 

!knmoaO lu. St.. "-". 1 - f'\r..._ &eı 
,._ lbnhı.. 11.U>.m (10$77) "'"' - -.cck 

• ~ Y ...,_. µi.crtli ıubcsı.nd-. 

1 - lktfk•ltl " ~ bul"" Ulıs• 
llnch '"'"'-· t•baacılu.ıaa ue 1 ...... u 
~ili , •• ta - ..... - ,... ........ 1 ... -· 
e.aaı.Aa mCba~aat eunJ_,... rCfkMlıı ,..hllyctıwtDt 

IUcna ı llı:l.acıtefrla 140 ta ..... .._ ıı;ct1 kal 

mam.ak ~· 4erlıal fUbala'- mancaat eunr 
lerl k 

15,_ nuırnış ı auıı ı.nsanın asur 
turuı, uzaktan ba ar, gene mem- d 1 bır ed bır' 

ln 
· bi A 1 a e ın. teYe surm en, ı - o.- ... ~ -- " ........ ıı..~ 

nun o ıaı., nıhayet r uçuncü d ed 1 bir k.ı ~·· ...... u.ı pmcıı.... ıu.d&• ~lamaı.,_ .... 
şey uşurım en guze r 

değıştınnt.-de hoşlanınnnıı. Bu, nıanz.u.rn.s. kas"'-•,..ında bulunuyor. ,,.,.._, .ıaal.r .. ,. aa•• ıı.- -· 
b ak bi ....- ııu- cca• ,o,..,..mcleri ~ .,. u ~ade be 

sıze, ıy1 ır feY yapm ve r mu~ kadar ILcyif duydugu bile o.. _ .... , ,.b..,... ......... ~ rou ...... ı. 
yenilikle, başktılı.klıı karşılaşmak lur. Kend18tnl yuvasında bissel.· ""' 

zevk ıc vcrır Kuçuk blr oıuvaL menin kalbe eomnıyct ve~ bır 
fakı yet Ur ve her nıuvafiakıyeı hususi revld \•ardır, h.att. beı 
g.bı fikruı daha kolny ı.şk:mt!!>lııe, ııcıet glbt bunun da elden gıt- ı 
çalı.,.nuı ıştıhnsııu a<;nuıya yurar, tığı r.aman k.ıymc:tı daha derın. 
artık oturul' yaZlll.lZJ trunanıl.A.. den anlaşılır Bıışmdan mahpu5 -

auı.k ko 111.> dır. luk vt: gurbet maceralan geçen. - -ulı. O, berrall ,.axo ~~ 
mQlm~ uyu'ordu 

Uyandımu)'a ~ kc:nru~a emı1-
nrt edemedik ltcndlırtne., btıbıınun 
bb:ı Kiyd'e çağırdıtını .o,ıoneıcrtrıı 
tenbJh ederelr.. çı.lop ıı:ttta.. 

BOmD ..,-.hal bo7ımcta dertrı btr 
~ De Tyok.a.,... b&lr.Um ~ •c:aba 
bnlamalı. lsteıı du.)'aca& mı., diy,ı an
lamak lçlD, bir &ev~e kendımı dtn
llym-dum LAkiıı böyle btr b1.ctim 
TOktu 

Bundan t>ep;a. bOtOn sq-ahat cs
nasuıda Tyok.a'Ta su dolu bdehlcı 
10sterlyordum Anım• o. bu 1Ul.nn 
gOnnektcrı IStırap dl13'D\Adı Ben de 
duymadım Bu, btr.1 teeeiJI ettt. 

Kqet'e Yani nınnu, Prilulr.ot"a 
&c:Watladı.k: 4Btr IL.udw kOpeA bbJ 
tsırdı_ 

o ~ YWd1: '"K.cıır1tJDA7111. Ben 
dtlşünQrQm .. 

Nitekim bemen ıeidl. tı*zı doktor 
Frithora 16t0rdtl. Dok1m Frttbof. 
blu Jirmi can sıra ile k:uduı serornu 
enJek.alyonu ,..pu, Bu el\)ebt,-onla.r· j 
dan çok .-:ı çek11k, 1 

Ben ber dakika TJob.,.. ~- 1 
durn: 

- .,_.. wıceı ~ aUM&D? 
O ı... 11.ic 4Clfu.ıcs olaa ,u ~bı 

veriyordu· 
- Evet. 

·:::i=' ~·ı 
(DEVAM! VAR) 

• o .. 
GONL 

.... 

MOTO'nun 
• o .. 

HTA 

1 L 

·~ 

1 

L 

1 • Şeref Yo 
.. ORBTTA YOVNQ 

DON AM!CH~ 

2 - Yananın Oijlu 
(l'0RKÇE • ilONNV 

M0LLER) 

clcblyat Larttunın .ıun .a,.ı 

Hnkkm en parlRk ı.aferı 

Snn'atm en .rQltsek muvaf 
C11kıyeunı gOrllnllı. Kalemtı.de_ 

udr"t. HUrrtyct arvgısindc 
ateş. Hak.kıl olan ıışk.ından e< 

ımret alan Bll,yük Adam 

Bugtm L J. L 1 IS2ncm.uınd 

~ Y'ıJdD 

p UL MU ı · nir. 
IL.udreU.lr tekrm- ~. 

Dl ~ .... AT l...oodndan tanan ı 

le celaı TUrk.~ Paraunmı .lur· 

nalda harbi.ı:ı - nb.)11 
Tel : ~90 

.1t.AN QAelN AALf:TTY 

w JUlES BEARY 
ta.rafından oynanıIU1 

pyet blaet bir Prama filml 

• 

• 
T O M KEENI! • 1!108 8Ut!ITl!R 
tarafından oynannn~ • kuTYet.li YC 

baı ckctli blr film. 

DİKKAT: SAK.ARYA sincma&1 pc_k ~ltmda eskisi ıibl 
OORULMKMlŞ filınlc:n c&tcımeyc ba~l•yac.akur. 

YENi VE 

Stneroaırnda 

NEŞ'E - EGLENCE 

ZEVI' - iNCELiK 

1 
Pnnauca ıılıdfi - B~ Rollerde: 

Robert Young - Mary Astor • /;'rank Morgan 
Aynca : FOKS YEN1 DÜNA Y Haberleri 

Bugiln u.:uıalar: 1.30 - '4.SO - 6..lO ve 9 d 

Muaı:uun ve Askeri Filin. 
OaTblan ,..pmı 'N tuu:ırt.ruı aA Ot!TTh~ KAYNA t<. 

!!:ze!dcnberl ltıdu'amanb&l dhanı •nm TQrk Ordusunun 7enlllnez kuvvet ve kudretini, TQrlc Askerlntn hlt 
bty kuvvcı n .uAh IL.~nda cğllmed.iğtnı bu tilrndc ıcCm:celuılntz.. 

-. 
ıı 

il Türk istiklaline temel taşını koyan }{aymakam MUSTAFA KEMAL bu 
1 

filmde Çanakkalenin nasıl geçilmez olduğunu ispat ettiğini he) ccanla seyre- 1 

decek iniz.. 

&& ftlmıdo t-cCtntı Şiir1ıcrtn ()QttcWtni VECDi OINGÔL : &ADETT iN KAYNAK, AŞIK VANLI EM· 

R u L L..AH taraıındaıı b.uırla.nd:ı'1 clbi. Jtıııe bu ftlmde NAM 1 K K f M AL 'i.ı:ı '"Ev GAZ 1 LE R.. prlusly}e .. ! H • 

AKIF"tn .. llY BU TOPRAKLAR ıçı .. TOPRAGA oOşMOŞ ASKER,. ellrltrlni de dlnllyeceks'.nh. 

~;mıııı:mımama ....... _. .. .zmıııc~~·'t!B!mallSi!JLZl:m~::D::=:~~~J:l:llmf! 

o N G u 
p SÖZLÜ FiLM 2 TÜRKÇE i btrde1t g&le1 Ulyor. 

( IJuyük taklitli komedi 

• Türkçe sözlü ve 

Sinemaıııınd 

zo f -
• • Arapça sarkıh dram 

Seanslar : ! de Zorla Tayyarecl: 4 de Lekeli Kadın; 8 da Zorla Tıınarect: 7 4!1 tt: Lt-kr-11 Kadın; 9.45 t Z 
~---:1111mıı-m::ır:mm;ıl!!!l:!lmı!'.BI la Tayyareci. 

-

.. 

c 
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Türk Kad nma YeCJGne 

A A z A D 1 R. 

• 
MİLLİ PİYANGO 

29 f l K T E Ş R 1 N 1940 

Cümhuri t Piyangosu 
ikramiyeleri Hem Büyük 

E 
20 • Hl 940 

Görünmek 
ister 

İFTiHAR DUYACAKSINJZ. ;öRONüZ - TANIYINIZ - llAKLI BiR 

Zevk ve inceliğe BürünmÜJ 

Hem Çeşit O 
Hem Fazladır 

Olarak ••••• IKRAMIYB IKRAMIYB iKRAMiYE 
8t'!yoğlrı GalataNıray No. Z61 TEL: 19.?91 Adedi Lira Lira 

Gayr·me 1 S ış 1 Anı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Siileymanm 241/ 15400 Hesap No sile Sandığnruzcı.tn aldrtı (%390) ft 
karşı bınnci derecede ipotek edip •adesınde borcuna •enncditındeı 
nda yapılan takıp iızcnne 3202 No. lu kanunun 46 C1 maddesinın ma 

hı 4-0 cı maddesine gore satılması ıcabeden Büyülı:.:ıdada Meşrutiyet mahal 
inın Cakumi, Cumhuriyet, Çankaya caddesinde eskı 18 M yeni 28 lı:ap 
lrtitük, 24 pafta, 124 ada. 2 parsel No lu bahçclı ahşap evın tamamı bi • 

çak a7 miıddeıle açık arttmnaya konmuştur Satış tapu sicil kaydına cör• 
pdmalı:tadır Arttırmaya gimıek ısteyen (1188) lira pey akçası ven~cek 
. Mılli bankalanmı7dan birinin teminat mektubu da kabul olunur Birik 

bütün veqplerlc bcledıye resimleri •e vakıf icaresı ve taviz bedeli Y• 
llliye rilsumu borçluya aittir Arturma tartnamesı 21/10/4-0 tarihinde• 
barea tetkik etmek ısteyenlere Sandık Hukuk ışlen ıerYJsındc açd! bu 
darulacaktu. Tapu sicil kaydı ve aair lüzumlu malOmatta ~rtnamedc •e 
ip dosyasında vardır Arttırmaya girmiı olıınJar bunlan tetkik ederek 

tıJıfa çıkarılan cayrimcnkuJ h.'.ıkkmda her oeyİ Öğrcnmit Cd Ye tclllı:Jri 0-
ar Birinci arttırma 5/12/940 tarihine müııadif Perşembr Cağaloj!lunda 
'a Sandığım17da saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır Muvakkat ihale ya
bllmcsi için teklif edilecek bedelin tercıhen alınması icabeden cayrimen
mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen ceçmİ$ olmuı Prttrr Aksi 

dirde ıon artımının taahhüdb bakı kalmak prtile 20/12/940 tarihinr mf!
clif Cama cünü aynı mahalde ve ayni aa.atte ıon ;ırttırmaııı yapılacaktır 
arttırmada pyrimenkul en çok arttıranm üstünde brrakılaca ktrr Hakla

tapu ıicillerile sabıt olmayan alakadarlar ve ırtifıık hakkı sahiplerinın hak
ve hususile faiz ve mesarifc dair ıddialannı ilfın tarihinden itibaren 

rmı cün içinde evrakı müsbitclerile beraber daircmiu bildirmeleri liıım 
Ba suretle haklarım bildirmemiş olanlarla haklan tapu ıcillerilc sabi• 
yanJar ıat~ bedelinin payla,msmdan hariç kalırlar Daha fazla malG 
almak ıstcyenlerin 39/1176 dosya No sile Sandıfuruz hukuk ı~leri aer 

müracaat etmeleri lllzumu ıUin olunur 

DiKKAT 
Suuıl)"t4 landıtı la.ndıkta.a alman PYThnaunını lpotel etmelı l1te

ere malıaımmnlerımırln koymu, oldutu kıymetın 'it 40 ını te<:a•üz et
bcrc ihale bedelirıuı yansına kadaı borç •ermek ıuretile kolaylık 

ermektedir. (10098) 

E HiRiKTiR 
L9'9 IKRAMIYEL.E'RI -

IS BANKASI 
1 ad111 !000 tıraııı. = fOOO -
• • ,000 • - 1000..-
• • 1100 • - 1000-

.. 

1940 Kt)çOK 

CARI HF.SAPLAB 

tKRAMfYE PLANI 

ti 
40 
11 

210 

• 
• 
• 
• 

HO 
ıoo 

ICI 

n 

• 
• 
• 
• 

- IOOO.-
- 4000.-
- 1750.-

- 12&0-

l( ... d .. er: 1 .. bat. t Ma)' 

ı .. .-- , tktnclt .. rlR tarfhf4tf'ln .. 

; •oılrr 

İstanbul Belediyesinden: 
l fidü I(!,&.,\• ıı: drosonela ınttntd'I tıultntO meıııwrty~er tçfn 

Hcaap '' en m r ... 11 araamda müaabab 
1-11-94-0 Salı cunü aa.aı 14 de Oru mektep wcmn.lan 

lılatınanı ,apılacaktD' Cwm csı ~· D 
Apiıda 11zılı enah bab olanlarm 16-lC>-940 art eeaiki • *' Be edıye Riyaııetıne ıatı~ ile m6racaat edcrelı 19tenı1cn • TenDe-

91i tayin edilen rwı Ye aaatte imtihana celmelen illn olunur. 
YC ı - Türk olmalı 

J - Orta mektep ınc.11ını ba~ 
S - Aııkerliğini yapmıı olmak 
4 - Otuz yaıımdan FUkan olmametı 

iSTENİLEN VESAİK 
1 - Huvıyet cttadam 
J _ Askerlik •csikul 
s _ Mektep .. hadetname91 
4 - Dofruluk lrlğıdt 
J - 6X9 eb'admda dön adet fotofral 

(10104) 

Or. İhsan Samı • 
BAKTERIYOLOJJ 

LABORATUARI 
mıımı lı:aıı &ab.1111 tı. • rr-eruıı 
uktaı DUAnndan (WuaertnaT\ 
e K.ahn t.eamQlle:rt) 1ı:aJı k\l 
e;rvatı aaYllması. tifo ve 11tma 
ıuatalıkJan ~ idrar baJ. 
~run, cerahat. kazurat Ye au tah 
ıl!b Ultra mikroskopi. hususi 
..şıJar lstlhzan.. kanda Cln, te
cer klOl1lr kollesteriJ, tnfktar-

lann.m tayini. 

·~ """' ~,. -----
NA CAR Saatıannm eoa ın, 

dellen ıelrruft,ir &ı 
~ &l'q\llU 

ı O.OOd 80.000 
1 ~0.000 20.000 
2 ııo.ooo 20.000 
4 6.000 20.000 

80 t.OOG 80.000 
80 500 i'0.000 

400 lOO 40.000 
4.000 10 ~0.000 

80.000 z 160.000 

84.568 JB0.000 
r .dll 48 112.000 ..füUfatı 

84.616 192.00Q 

Ba Plln aenırındlt. 00.000 Lıraldı bir btly(lk tkramiJ't! nrchr Ay• 
'"a 20 000 Liralık tkind bliy61r fkramly" vardrı Eğer taliiniY ba':'9 

•ara cri$eıne:nr J'ine müteetııir olmaym ÇünlrO Z tane de 10 ar bia 
ırahk lkramiyf'lcri lı:aranabilirsınıs:? Bu çckili"t" dört tane ~-000 L • 
ılık tkramıy" 80 tane bin liralık llO tane 5~ Liralık tknımi!'eler 
ardır Pllru ıyice tetkilı edc.rseni:r daha ktlçulı ikramiyelerdeki •
· vvü8 acıkca cöriJrsünlls 

tlr;nnuyeler mikdarı hem btt.,;!lı ban (efttlidtr KcJe .orta tkramı
er ınınedidir ıazladrr Bu fe-.1calldc Piyanronan biletleri 8 Bı.. 

"~citeşrinden itibaren dtJ1ı"' ,ıkardm~tn Bu Piyanroda meYCtrt 
ıoo bin biletten 84616 tanesi . rani ..:ı ;ri rnatlab ~ "-·kazanacak
" Bu Tertipt" tam bilet 2 lira, yan.o b.let J 'iradrr Unutmaym17 iri 

Mühim Bir Keşif 
"1Yesinde buruşukluklan 

nihayet verili~or Bu 
tecrübeyi yapına. 

-.t~uı btr dld aıUt.ehuala cara- ve C«ıCJqecektl:r 
' ·.da.ıı ~eşit " len( tla,-vanlıuın GOnrtur.Jm ~ (,..,.._) 
·ıL1 •e hüceJTelerinderı kemab , ... 

0
• :ttremı la.J.lanm.ı& TerkJb~ 

, .. l.ııtiha • .. -
al edilen ve bb cent lı:ı7.ln 

ue Te saf cildlnın unsurlanna '110· 
dbih olan .. BIOCEL" tabtr edilen 
t..Ymew "' 7eru cevher talih .... 
ıld a:ıınıa 

unsuru olan ı>emb@ renkteJtı To 
alon ltr~ı ""1'1tthinf' ltan$tınlmı~tu 
~u akpm J'&tmazdan evveı aürilnQz 
Y\ld•ıgu.uuz. her dakıka tartıno .. cıl: 
lını~ b.ı lnymetlı unsuru mas edıp 
~len~,.. Vf' her sabah ltahttıtınızda 

yaz.lat.o lf@ lruvvetlendlrlet 
dah!I~ otıfUJ ede:rd ~ 

ınadde.en thnç " ~h 
ızale ed...s Açık mesamelen • 
ve ttı .uıetle dldl.nizl ~af 
muptaeı:Jrtır Bu butt ı.edbB 

sınde be ltadın btrlı:.8( aene 
btlir v• ıenı. lnzl&rm bile ~ 
ct".ği ı·ıyanı hayret bir dld Yf bi' 
mttll)ı olablllnrlntı 

•m biletler tlcramiyeoin tamamını yarnn bılctler ,anamı alır 

On tam biletli ve on yarım biletli lı:amclerle mutlaka amortilerıa Devlet Limanlan işletme Umum Müdürlüğündest= 
.---m.ı .,e... ranmır •c belin de Büyiilı ttrramiyeyi kuanmalı n- Kqif bed 1 (

9979
) 

1 
• .....ıı 

...... ~ 
1

• e 1 ıra (85) lruruttan tbare1 Gcmlilı Yapaı tak...-: -tly)~ talilnls; tecrüM ımlc.lnma rnalikııinis •'"'tı lı:apah zart rı k · 
... d .... lira (SO) le asu 1 e e tı\ltmeye lc.onulmuştor Mu•akkat temaaat 

Cflmhunyce Piyanıosurıda bir 'enilik olmak ttsere ._ a et ı- 1 G 
1 

unıştuı lhaleııı 4/11/940 tarihine rastlayan puartesı rtınO -
Ankara OiJ, Tarih V~ Liralık ıeııellı müklfatr ıhdaı cdilmittır 29 Birincltcerind' An- " 'ca ata Rıhtrmındakı amum müdıirlük binaaında toplanacak olaa -~ 

1c:'rada çclrilccek olan ba .ı:encin n fevkalld~ Piyanconun huııu~ı.. ııa omısyonunda nprlacaktu Coğrafya Fakültesi ,ı .. ~11· ;,.,,., _,.M> ır ~~hlf•l:t· Rrn~11rı .... • q,.,..;, .. ,.,.." ıct .. ~ni' blıteklilerin en u on bin hraJrk mt1.nıaail bn ı.kele _,.. k~ 
Dekanlığından : , ı ~::O, a~~:~~ olduk~armı mübeyy~n •eıika •bru etmeleri " teklif hk111ted~ Afl'lıdalv uistan.lı.ILlar 1 tevdi tm 1 r.n vakıtten en u bır saat evveline le.adar kom11yoa 

ıOnhaldlr vond;ı e ~. lenb 
1
?arttu Şartname •e teferrüatı her rün ıözü ceçesı 

Klislll ttlotoJI '"1...luııce ft Yunan 1 
11

h uı.,ıanıııı EMNIYFT ~ANDIGI ILANLARt B ı 
-----·------------------..! coru e ı ır (9944) 

tng111ı Dil n !'Aebıyatı uı.sıanııa. e ediye Sular İdaresinden: 
A1rnııın Dil Ye Edebıyatı ulat.anlıtı 1-------------------------------"- ı ldaremu:ın abon 

- 187"00 kb eman servııı •çın lıııpah sarflı elı:ınltme rürk Dil ve Edebıyab uiatanlııtı s d "' E I "'k ., ma uz 4800 bordro bastırılacaktır 
"-rkt!Olojı Amtanlıtı E m n •• y e t a n 1 n 1 n 1 n m a z F.ks_ıı_rmeyr gırmek arzu --'enJeı Ta'-ııımd~ ıdare mer.__ ... A Mekteblmizdekı fakültelerden Usans ':ı ım ıEc~sınden parasız olarak ;rtnanıesin~ ıılabiİi~ı"ı ........ ..-

lert:eeslııde rueıuıı olnlar •e)'a ıı;c- s t k Al k ı t• ı • ası itme 4 ı l 940 p ma Ve ma S iyen eri P · · nzartrsi cunıi yapılacaktn Tclı:lif 'ler' memleketlerd@ bu dereced~ dip- a &zaflcs• ~ - ( 

loma7 ııalı olanlar araaında uallp lar kabul edi~~e:-•; 10~~~) ~ kadar kabul edilir Daha sonra 

~~~~d;ntlhanı. bu nzi!elere aboa- Alakadar Eden Mühim Bir Kararı 
lmtihanı.ıu Btrtncııesruıut zş tn<Se 

~ııpılacaktır 

Memur:ln kanunundala ....ıı ııaı:r. 
•IU'fi bu vazifey~ talip olanlar Ye tm
tihaı, f&l'tlannı 6lrenmelı ısteyen

ıer Ankaradakf DiJ • Tarih ve cotraf
ya takUltesl dekanlığına müracaat ey
lemeleri (8720) (9829) 

GM.-aan ..ı. _... ı.tkMallft.._ı 
Oa•ac:ı ı OOtpu.,._ Ona -ı.au-.. 

Katlı lnm ,,.. ~ kana.t JCMlb C&ır.matın 

.... aı.rtı Bllec:ilia A.tı:m_.t .aoalleuıadaa 

tfuartraU. Melameı ecta JUa-t aı.,.ıu ... , . 
aııı oldutv ıı.,aama ..... uM& Oa•a .ı,. . 

..... tcbha•ta .alı. üıa-ıaaı. >lm..trtm• 
ıu ııa- 1ebKcat kraaıaa .alalı.- urar 
•trilm1• old..,,....• kanı ı•nıwce .... • 
·- ............................ _.-.o 
.ı.a. 14·1•••• ......... .- -· .... 
alpu..,, _... .. ba- .._ ..au _.. 
•• -ı...s. ıı.aı•-•d•tı "" Wı ..aıu • ... 
ıc.....UI talıı:dlnk '"""-- ..,, • .._ Cft"&

• ., edcccıtlnc dair lıı" .. ,,."" -lıı:aans• 
alm oı.na~ hen Ula ohm•. 

l-11 ........... __._, , o 1 ...... 

ıuı.- ... ....,..._ ,,.. .. ......_ ._...._. lla, 

.• c- &Ok•• •• _ ... oeı. --· .... ~ ....... .. .... ,. -·~ 

.... ıı • .,,. ..................... ~r• 
•• ı..ııu .ı.. m.t.alıı:.,....ı 

llahlıı:.-e u..-a&lııo ~ 11..ı.tnw. 

ııne11 teblia•• ita- ,.. ..ı..ıı--. 1-lı 
941 •at 11 a ıa111taa lıa...,. •erilmıttv lfOd 
ıelakJ'h •-notı .-... lıı:...tial ıcı.odlıt 
, cya ma••retim bOdi ....... ltl talıd... P7'& 
.,,...., •ubalı._ ._.,,.. .,.._catı 11>•• 
.aran ••lı••,.. ııaı. elaaJı .._. lliMr 

cbtll ol•-· 
ltaYlll• ~ ................. aW.... ,. 

1&111ara11 ot-a>U tecrtlbe •lllı:a• lıaJ'bol 
llllltm' y .. ı.ı alıaacalıada• Hlı:lıl.ı• tıGlrmı 
ıolıtm' Hallı Çclelı 

J• SIHHATINI 8EV!NLIRE -
KAVISIERILI 

' P 1 K O G L U'nun 
Haıı. koyun n atır eUndsı 

ınamdl namb 

Türk Sucuklarını 
Rer J"e"de ar&7UUS, 

l • ı.ldttlertnden •kmum..ral 
Tf PEBA.IND.A ORAM l<llMIHDA 
GOndQz aat 15,SO da. Akşam 20.30 da 

OTILLO 
lstUrlaı NddHlndc Komedi Kıemıftaa 

GQndQı aat 15.10 da. Akşam 20,30 da 
VALi U•A6t 

Rer tıınıfl' otnhO• •sll•-ltttı 

&ablı> .,. N•trbaı Mlldtuilı ltaiıa UZMAN 
•etedlllı.,. llaeri>'at T.LI. •TAN Matbaa .. 

Mile91esemıa. emlAlı utm almak ıateycn taaarraf crbabrnıa. ırtındea rfl
ne artan ta•a11ut uıleplcri brş111nda bir taraftan banl:tn rardım diler ta 
raftan milli senetin mühim bir rüknfi olaa emlllrin maaralaaı ve deicr be
delilr el deiittirmcsini lı:olayla,tınnalı saretile. mülk sahiplerin" hirmeı 
makııadile ,a karan almıştD': 

Bundan böylf' latanbuldaln .. tlhlı emllkin ratm " mafa-.1 adreaJeri 
aatr ıerekll malOmat ile birlikte.. malaahipl~rinhı talep " m6racaatlan be. 
rlne. aatıı .. 1onumurda halka arzolunacaktır 

Her cün rizlerce vatandaı tarafından ırıyaret edilen ba aJoada pyn. 
mcnnnerinin aattlrta lıonrnaıındaki büyülı menfaatleri halltınuımı takdi 1 

f'drcefine ,tıph~ ,.oktur 
Bo ışlerden alınacak lk:~: Ntd1*a ton&ll pynmenkal ıçta talep edı

lea bedel üzerinden, bir liradan ... tı olmamak bydile.. 6ç ay için. bin li
rada on iki baçuk lruruıtur 

Emlak satın almak istiyenlerin her şeyden evvel satış 
salonumuzu ziyaret etmelerini tavsiye ederiz.. (I 0080) 

Yiiksek .l\föhendb Mektehi Satmatma Konusyonurıd 
bcdel~~~tebtrn~ı bir .. motorlen muayene ınakıncııı, alacakta M 
ınm •

5 
ve tik ıcmınatı S9 liradır F.ltsıltme 26.10.1940 uat ıo d.adlf 

at ıçın mektcb" müracaat N9666, 

o 

TAN GaJ"setesi 

ilan Fiyatla'' 
~ 

Başlık makta olnrak i~ ----~----~~-======= 
,_SATILIK - I uıcı aa11ta aanıınu ~ 
1 •etı: ,,. ,.. tı 

HAKiKAT il wna Avrupa maınu !----... ' tı Yenı bir hald~ yatalı: Ye y~ 
N Dik.k 1 melı. odlle takımlan ve moderr 

r~----•BtR z • • • , 
87.&n 8tİDP• odalaı eş,aaı satılıktır Her (ilı 

saat 10 - 12 ve 3 . • 

Müşterilerimmn Muhte~ J • • • , 

Jtınaıata " __... ... ca.ne&. .., aa.. ... &l.HGD IAATı 
ıemekth Ç&nH: 

Pırlantah .,. ebnaah aatlen. bOt1hı baldk'J -ts --...-. iter• 
•lan SlNGER aaatlerınde ıoplanmı,ta Bunan ~: 

Saat alacatına &aman, tcreddütatu SİNGER ... a abnailhla 
·aatin &zerindeki StNGER markasına, mileaaesemlsin adresine dik-kat e: 
.,,nI.ı llurndır 

Modayı takıp eden ber un lı:adm ı~ kr7metlt taflarf1e " t 
şlemctıile hakikatesı nu:an dikkati celbeden ban. bir ~·~ 
SİNGER .. aaatinr sahip olmalı ldeta bir saadettir ' 

SINGER Mo 27-A 108 elmaııh •• 1 pırlaııtab %30 Lha 
No. 27-B 126 elmaılı Ye 8 pırlantalı 255 Lira 
- Emsalleri cibi lS sene rırantidir. -

TNGD IAAT Mağa:r:alan • fııtanbul Eminönli t.fo 1 _____ , 
Samsun V aliliijnden: 

ŞOSE INŞAATI ' 
1 - SaTMaD • lta..,.k 10lanan SBn1ınmdao ttiba UJı: 

knmmın Sandwich sistem!ndr çimento harçla caulırentaml Z,5 kflontetrelik 
usuliylr ebiltmeyt" konulmu$hır ratı kapalı ıarf 

z - Ekailtme 7 • lkinciteşrtn 1944) tarihine raatıa 
ntl aut (16) da Samsan Viltıyeti Daimi Encilmcnind ":' Pcrtanbe rt-

S - lntaatın keşif bedeli 08.668) lira (25) 1cu:U:-P acalrtır 
natı (1.400) lira (12) kuruştur Ye ma.akbt teaıı-

4 - Bu i•e ait e~ra~ şunlardır: ltqlf, nlailet fl,..t emel 
aı tartname, ,ose •e kopruler fennl tartnamctıi bayındırı k • l. fennf hlln
namctıi eksiltme .. rtnamcsi •e muka.ele pro,Jcsindcıı ~ 1•lert rene! 'art
A.nkara •e lstanbul Nafii Müdürlüklerinde n Samsun ~ a;mtet Eolap Samsun, 
lemind" bedelılz olarak cörülebilir. a ncilmcn Ka-

5 - tstrklilerin bir muknele ile 111 as (10.000) Hralık 
hth •e baprdığına dair ba i,i nptD"an m6e11aet1eden ala tı ~bitini taah
c6n6nden en geç beı cün evvel Samsan Valiliiine istida~ •:-ı ile ihale 
alacatt ehliyet •mkasını •e cart seneye alt Ticaret O~ m ~aJı:caat ederek 
mektuplarına eklcrnelerl llınndrr •ctıı umı telrllf 

ti· .. _ - u arasın 
\. ' ucyoğlu Kanıntll aokak !l/4 

• 
0UJrı&rada «OrCUeblllr a 

• • • 

Zonguldak Amele Birliğinden: 
Kapalı Zarfla Eh;ltme ham 

. l - ltbıltıncye konulan it Zonculdakta amele bırlitı b&~ 
·~ Ye elektrılı., çama,ırlık •e matbah ve ııhhl te1iııatı ha.,; "'betonat109 
rı mal · b' :._ 

zeme11 ırlıaçe •erilmek prtiyle,, ça.ma~ubanc •• matba.la .,. 
nşaatıdır 

2 - Kqıt bedeli Z32S7 lira 14 kanıtntt. 
S - İlk teminat l 744 lira ıs lcanışnır. 
4 - Eksiltmr müddetı 3.10.940 tarihinden ttfbarerı OD bet renctl'· 
5 - Eksiltme 18.10.940 Cuma günü saat 16 da Zoncuida.lrta amell 

,tJonunda birlik faal heyeti tarafından yapılacaktır 
6 - Talipler eksiltme ,artnanıesini mukavele proJeaı Ye ba ... .

ıutiln evrakı 3 lira bedel mukabilinde . Zoneuldakta amele birlifioddl 
i)ı edebilirler "9563., 

KİRALIK BÜRO 
Bahçcltapıda Dördüncü Vakıf Haru altındaki Milli Pıyango fdare" 

tanbal Bürosunun i11ticanndakl mahal (Eski Vakıf Paralar MüdiirlüJli) 
men k:ıralıktır. 

Taliplerin a1Dl mahalde Milll Pınnıo latanbaJ Bllroaa.na 
t.aatlan 

lstanbuJ Telefon Müdürlüğünden : 
6 - Eksiltmeye i,tirak edec:elrJerin ralnn tek:lff rnekta lannt hnt 

bpalı bir Earfı •t Qç{lncil maddede nınlı maY!l~bt teminat P kha •e 
beflnd maddede nzrh •ctıikıılan bir d11 nrf içine 1co-.. _ flmhaO ınma "e · ·· T k · · l.wılba.I " Anbra rddOlıı 1ı111dUı-Hltt euını .. 11t.ıJ't!•.m.de ""ta. '!mlôkış ın ~ vımr ııdikten .hm, diia merbden ta)'iıı " lum edilmek bert mtiubab fle 

31) adet makinıst, (3) adet elektrikçi " (JO) adet mont6r ahnacalı:tJr 
Ramazan: 18 Pa7.ar Milaabakıı imtihanı tıtanbat " Anlcan Teldon Müdllrlflklcria& 
iftar l '1,2~-~- l.m.sak ~ ı~/10/940 tanhine müsadif Cuma sene -·· 10 da Fapdacalı ft tmn'affak 

"--) ..._da , ....... m r matnll De 
kapayarak •na ~ c6nB ııaat 15 e ını r rnakba:r mukahillndr Da' ı R dl 
Reialifine •ennelcrl ~eya ıadell taahhfttltı olaralı Poeta ltc ~~d ~n it ':.en 
maları lbrmdrT Poatada olacak cecikme.ler lı:abaJ ohaunaa cıoom -

- -.!anlara staj müddetince ellişer Ye tayininden ıonra altmqar lira flcret •e-
ı.o~Mi:AKtş alıcı ve sa_tı~ıları rılccektir Taliplerın kanun! evsafı haiz San'at mektepleri elektrik ,ut>e.I me- Fransız Hindıçınfııne Attıfımıı Afyona mukabil 

Toprak Mah!mlleri Ofisi l~nbul $uhesinden: 

en buyuk rehberıdır. ,unlarından olması ve mQsabakaya cirebilmek için 21/10/940 Pazartctıl cünü 8186,13/4 Sterlinlik tabı hakltımm ıatacafnnızdan talip tahakkuıı edeu 
olanların Sirkecı 
eaat 17 ye kadar 

.aıatasara1 l.Jsesı kareısı No ı.aat 17 ye kadar mezkQr Telefon Mildürlülderiue nrab m6abite ile mtlra- liman han iı.t katta ofiıimize 25.10.940 cama cilnft alqann 
184 Telefon 49010 1 -.aat edilmesi ,arttrr (93311) 1T1{\1"11cı111tlan lii7.umu il&n olnnur 00075) 

~~~==-=-~=-~:..;.=~;;=~-----------------------------------------..-.--------.----..--..--.--.-..~---~----~~~;;;:;;;---~ 


