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asvekil. Hatay 
l'üccarlarl ile 
,2 aat Görüştü 
1 

Büyük Tezahüratla Karşılanan Dr. Refik 
Saydam, Milli Şefimizin, ilk 

Hatayı Şereflendireceğini 

Fırsatta 

Müjdeledi 
fskendenm, 2 (A.A.) - Başvekilimiz Doktor Refik Saydam dün 

~at 17 de İskenderun'a teşrif etmiştir. İstasyonu dolduran 
~ 1lllerce halkın hararetli tezahüratı arasında vagonlanndan inen 
l <lş\Tekilimiz yolda dizilen mektepliler ve gençlik teşkilatı mensup_ 
İll'lnı teftiş ederek gençlere iltifat etmişlerdir. 

aaşvekilimizc muhtelif te:ıekküller namına birçok buketler verilmiı ve 
~~iği yollarda hararetle alkı:ılanmıştır. Doktor Refik Saydam, Komutan 
ta~ Kanadlı'nın evinde bir müddet istirahat ettikten sonra otomobille An
~ hareket etmişlerdir. 

HARARETLi BiR iSTiKBAL 
Antakya, 2 (A.A.) - Başvekilimiz 
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Pakttan Sonra 

Tokyo, S. Rusyc 
ile Anl·aşmak 

Arzusunda 

Amerika, Japonyaya't 
Harp Malzemesi · 

Sevkiyatını Kesiyor 

Birmanya Yolu 15 
Gün Sonra Açllaca 
Vaşington, 2 (A.A.) - Mihve~ 

devletlerinin Japonya ile birle .. 
mesi, şimdiye kadar vuku bula 
hadiselerin hepsinden fazla Biı 
leşik Amerikayı harbe girmey· ITALY A 

Suriyede Ne 
'f apmak istiyor? 

1 Refik Saydam, refakatinde Ticaret Ve_ 
kili Nazmi Topçuoğlu, Hu:ıusi Kalem 
Müdürü ve yaveri olduğu halde şehri
mizi teşrif etmişlerdir. Şehir metha
linden belediyeye kadar bütün yol mey 
danlarını dolduran on binlerce Hatay
lınm CO§kun ve sevgi tezahüratı ara
sında Yürüyen Ba~vekilimiz Belediye 
önünde Hataylılara hrtap etmişler ve 
demişlerdir ki: 

Am.erikada İngiltere hesabına yaptlan tayyarelerden bir kısmı Opa Locka tayyare meydanında, s.evkedilmek üzere hazır vaziyette. 

yaklaştırmış görünmektedir. v~ 
şington'da ve hatta infiratçı m(J 
hafilde, ilkbaharda Birleşik /.. 
merikanın belki de harbe girec(J 
ği kanaati gittikçe daha fazla vi. 
cut bulmaktadır. Hatta dün V~ 
şington'd'a çıkan Star-Post gaz• 
tesiAmerikanın harbe girmesi t 'l'urkiye, Suri.yede sUı tükonun de

kiŞmesiJıe taraftar değildir. Surl
)ede bir değişiklik olacaksa, an
cak Suriyelilerin istiklillerini te.. 
illin eden bir değişiklik olabilir. 
~oksıı, Türkiye burada yabancı ve 
bilhassa mütecaviz bir yabancı 
devletin yerle~esine likayt kala_ 
lllaz ve müsaade edemez. Suriyeyi 
~e geçirmiye çalışan İtalyanlarm 
bu hakikati gözden kaçırmamaları 
lhımdır. 

M. Zekeriya SERTEL 

8 ir kaç gündür ajanslar, f. 
talyanın Suriyeye ait bazı 

~etaubatıru bildiri~or. Bu ı;ıı_e~a-
atı. şu suretle hulasa edebiliriz: 

t l - Suriyede bulunan Fransı.z 
~~arelerinin İtalyanlB;l'a tesli. 
g \>e Oniki adalara nakli (Fran-
~ Suriyede beş yüze yakın 
~ SQn sistem tayyaresi bulundu. 
t:>Q tahmin edilmektedir.) 

"Saym Hataylılar, Ankaradan ayrıla 
eağmı zaman aziz Milli Şefimiz 'Büyük 
Reisicümhurumuz İnönü size muhab. 
bet ve seliınlarmı bildinneğe beni me
mur buyurdular ve en kısa bir zaman
da fırsat bnlunca sizin aranızda bulu
nacaklarını vadettiler. Buna ııize se
vinçle müjdcliyonıın. 

"Sayın Hataylılar, bakknnda cöster_ 
diğiniz sevgi tezahüratından dolayı 
!iÜkranlarnnızı arzederim.,. 

Müteakıben Vilbet Konatmda bir 
müddet istirahat eden Ba§vekilimiz sa.
at 20,30 da şereflerine tertip edilen 
Turizm Otelindeki 100 lri:ıilik ziyafet
te bulunmuşlardır. 

Bu ziyafeti Vali konağı bahçesinde 
verilen bir kabul resmi takip etmia
tlr. Hatay, Hükt1rnet Reisimiz! ara. 
larmda gördüğü bu gece bayram yap 
maktadır. Her tara! donanmışbr. 
Halle memnuniyet ve heyecan içinde
dir. İskenderundan Antakyaya kadar 
yol üzerinde, civardaki kazalar ve 
köyler taklar yapmışlar ve yüzlerce 
atlı ve ;yaya halk Başvekili.erini he
yecanla alklşlamışlardır 

lngilizler, Hava 
Akınlarını Çc~ 

Şiddetlendirdi 

Almanyada Mühim 
Tesisat Yeni den 

Bombardıman Edildi 
Londra, 2 (A.A.) - Hava Ne

zaretinin tebliği: 
İngiliz hava kuvvetlerine men.. 

sup kuvvetli filolar, dün gece, 
Berlinde bir mühimmat fabrika 

sına, Duisberg ve Kolonyada elek 
trik santrallarına, Sterkrade, Hol 
den, Ölsenkirchen ve Kolonyada 
petrol tesisatına, Ham, Söst, 
Westerholt, Gremberg ve Kob. 
lenz vagon ayırma istasyonlarıı - Suriyedeki Fransız ordu. 

~Un terhisi. (Suriyede Fransız
~ 150 bin askeri vardı. Bu. 

J ııu~ 15 bini Filistine kaçarak İn. 
~'Üı:lere iltihak etmiş, 50 bini 
~l'his edilip memleketlerine gön
~crilmiştir. Bugün terhisi istenen 

TACiRLERLE HAsBIHAL 
Antakya, 2 (A.A.) - Geceyi vJU.

yet konağında geçiren Başvekilimiz 
Dr. Refik Saydam, bu sabah dok.uz 
buçukta VılAyete gelıni~erdlr. Bura.. 
da bir maddet VllAyet işlerile m~
gul olan sayın Başvekil, Hatayın ik
bsadl vaziyeti hakkında alakadarlar
dan izahat alınışlardır. Tüccarlaruı 
dı1eklerin1 dinlemişlerdir. Toplanb 
iki saat sarm~tür. 

na, Ruhr'da kanal nhtımlanna, İngiliz 
Roterdam'da bir tayyare fabrika. ----------------~~------
sına ve bir çok düşman tayyare 

ı..:~nsız kuvvetleri 80 • 90 bin 
. "ll<lardrr.) 

tı· ı. 3 - Şam ve Beyrutun İtalyan.. 
Jl ~ tarafından birer askeri üs ola
t• ~ kulla.nılmasID.a müsaade edil. 

'<lesi. 

' l'i i - Harbin !lanı üzerine Su. 
d~ ~~eden çıkarılan İtalyanların 
ir• lt (tar Suriyeyc dönmeleri. (Bu 

~ alyanlar harpten evvel Suriye-
1~ lleşinci Kol olarak çalışıyor ve 

tıı il) lya namına propaganda ile 
cşguı oluyordu.) 

t S - Beyrutta yalnız İtalyan 
~ 0tıtrolü altında bir italyanca 
a~etenin neşri. 

1:~ t 6 - Alınan ve Faşist gençlik 
eJll ~~ltilatmın tekrar faaliyete geç. 
tir t!leri. 

:\t e saire._; 

a:' * "* aı f: ransa ile İtalya ve Ahnaıi. 
o~ ~ y;,. arasında akdedilen mü-

~~ekede müstemleke ve manda. 
lıı;14 vaziyetinde hiç bir değişik. 
~· yapılmaması kararlaşmıştı. 
,.n:ıütarekeye Suriyeye ait hu. 
~ l hiç bir madde konmamış, 1. 
t' ~anların bu metalibini mazur 
~~~terecek hiç bir kayıt ilave 
'{lln:ıemiştir. 
~~.tansa hükU.meti Suriyede 
~lletıer Cemiyeti namına man. 
tı\·~.r olarak bulunduğunu, ve 
) l.ı.tareke ahkaw arasında Suri
r:!e ait hiç bir kayıt bulunmadı. 
,~il ileri sürerek İtalyanların bu 
ııı~arını: şimdiye kadar reddet. 
t}§ti.r ve reddetmekte devam 
~~ektir. 

~ SUriyede yerliler de İtalyanla
h ltarşı cephe almışlardır. Ne 
~ ~llt, ne de münevverler a.rasID.. ,f İtalyanların Suriyeye gelme. 
~tl!,isteyen kimse yoktur. Bilakis 
~l.ı.tıyelilerin gayesi, mevcut 
J.iı~tldayı bile kaldırmak ve istik
~ erine kavuşmaktır. Fransanm 
t-~en gevşemiş olan idaresi ye. 
) e, yeniden zallın ve hfiltiın bir 
b4hanc1 idarenin gelmesi ihtimali 
~t~ Suriyelileri rahatsız etmeye 

ldir. 

Müteakıben otomobillerle on ktıo. 
metre mesafedeki Defne selAleslne 
de bir gezinti yapmışlardır. 

Başvekil, öğlden sonra. saat 17 de 
müzeyi gezmişler ve bllAhare Halke
vinde verilen çay ziyafetini şere:fien
di.rmişlerdir. Başvekilimiz burada se
hlr. kaza ve nahiye Parti teşkilAb 
mensupları. Halkevi Azalarile tanış. 
mışlar ve uzun müddet hasbihal et
mislerdir, 

iNHi SARLAR VEKiLi 
Bursa, 2 (A.A.) - İnhisarlar Ve

kili Raif Karadeniz, bugün VllAyet 
ve müteakıben Partiyi ziyaret ebni~ 
ve bu ziyaret sırasında hazır bulu
nan idare heyetlerile temasta bulun.. 
muıı ve yine Parti merkezinde top-

(Sonu, Sa: 2, Sü: 2) 

meydanına hücum etmişlerdir. 
Rotterdam, Flessingue, Dunker
que, Boulogne, Calais, Havre lL 
manlan ile Gris-Nez burnu civa. 
varında topçu mevzileri de şidet. 
le bombardıman edilmiştir. Tay
yarelerimizden üç tanesi üslerine 
dönmem.iştir. 

* L ondra, 2 (A.A.) == Reuter: 
İngiliz Hava Nezareti istihbarat 
bürosu salı gecesi Berlin mınta. 
kası hedeflerine İngiliz hava kuv
vetlerinin tevcih ettiği hücumlar 
hakkında diyor ki: 

"Ağır bombardnnan tayyare
leri saat 22,30 dan sabahın ilcisi. 
ne kadar yani üç buçuk saat Ber. 
lin üzerinde kalmışlardır. Sair 
bombardıman tayyareleri Al. 
manyada birbirlerinden çok uzak 
hedeflere karşı hareketlerde bu-

(Sonu. Sa~ 2 Sü: 6) 

Nüfus Sayımı için 
Şehrimizde 13,500 
Kişi Vazife Aldı 

Saytm Günü Sabah Saat Beşten 

itibaren Kimse Sokağa Çıkamıyacak 

~~inaenaleyh İtalyanların ne 
tqj llkan, ne de manen böyle bir 
~ tı:ıte bulunmaya haklan olın.a.. ':" 
~ lazım gelir. r • ' · 

* * Q halde İtalyanl~ıt bU miıf-
i.,,_ rit rneta'libi. ilerl sürte-eye 
'""Yk.eden sebep nedir? . 

(Sonu, Sa; ~ Sü: 3) 

Sayım için hazırla nan afişlerden ikisi 
(Yazısı ikinci sahifemizdcdfr) 

SURIYEDE 
3 l ( 

ltalyanların 

Son Talepleri 
Reddedildi 

Fransız Makamlarının 
Mukavemeti Arttı 
Londra, 2 (A.A.) - Mihverin 

planlarını yazısında bahis mev. 
zuu eden Times gazetesinin Ka. 
hire muhabiri diyor ki: 

u Suriyenin teslim şartlarını 
müzakere etmek üzere Mussolini
nin ilk gönderdiği be~ general 
gözden düşerek geri çağmlmış. 
tardır. Generaller Romaya dön. 
müŞJerdir. Bu generallerin yap
tıkları taleplerin hepsi ya avut. 
ma hareketleri veya kati ret ce. 
vaplarile karşılanmışlardır. 500 
tayyarelik bir Fransız hava kuv
vetinin teslimini istedikleri za. 
man bu tayyareler Orta Şarkta 
meçhul bir semte hareket etmiş, 
sair tayyareler de Lübnan hükt'.l.. 
metine satılmış bulunuyorlardı. 

"Hava üslerine gelince, Suri
ye Fransız fevkalade komiseri 
Puaux, bunlann Lübnan arazi. 
sinde bulunduklarını ve manda 
hükümleri mucibince bunlara el 
atılamıyacağını bildirmiştir. 

ORDUNUN 40 BİN KİŞİYE 
lNDlRILMESl !STENDİ 

"Bunun üzerine İtalyan gene. 
rallen ordunun harpten evvelki 
mevcuduna yani 40 bin kişiye ir· 
caı hususunda ısrar etmişlerse de 
Fransızlar halihazır vaziyette or. 
du mevcudunun indirilmesinin 
Suriyeyi, müdafaasız bırakacağı. 
nı iddia etmişlerdir. 

"Bu beş generalin yerine İtal
yanlar yeni murahhaslar tayin 
etmişlerdir. Bunlar arasında daha 
dirayetle müzakereleri idare e. 
den muhtelif siviller vardır. Son 
İtalyan talepleri Fransız ordusu. 
nu içinden bozmak ve mihverin 
Akdeniz siyaseti planlarının inki
şaf edebilmesi için vakit kazan
mak üzere zahiren tadil edilmi§
lerdir.,, 

MISIRDA 

Bütün Müdafaa 
Kuvve~lerE 

Takviye Edildi 

Tobruk Yeniden 
Hücuina Uğradı 

1\lareşal Graziani 

Kahire, 2 (A.A.) - Umumi 
karargfilıın tebliği: 29 Eylfılde 
Hayfa üzerine yapılan hava akını 
esnasında hava dafi topları, için
de beş kişi bulunan bir İtalyan 
bombardıman tayyaresini hasara 
uğratmış ve tayyare Suriye top. 
raklarına inmeye mecbur kalmış. 
tır. Diğer cephelerde sükunet 
vardır. 

ITALYAN TEBLIGI 

İtalyada bir mahal, 2 (A.A.)
İtalyan umumi karargahının 117 
numaralı tebliği: Düşmanın Tob
ruk üzerinde yapmış olduğu a. 
kınlar esnasında Rug civarında 

beş kişi yaralanmıştır. Hasarat 
çok hafiftir. Merkezi Akdenizde 
Medusa denizaltı gemimiz Sun. 
derland tipinde dört mDtörlü bir 
İngiliz tayyaresi düşürmüştür. 

Şarki Akdenizde hava kuvvet
lerimiz iki kruvazörden mürek. 
kep bir deniz teşekkülüne hii
cumlar yapmıştır. 

(Sonq, Sn; 2 Sil; 5 ) 

İSPANYA, BİR 

Harbe Girecek 
.Vaziyette Değil 

Roma Mülakatının 
Neticesiz Kalacağı 
Tahmin Ediliyor 

Roma, 2 (A.A.) - İspanya Da. 
hiliye Nazırı Suner ile Kont Ci
ano arasındaki konuşmalar de. 
vam ediyor. Stefani ajansının si. 
yasi muharriri, temasların müt~ 
kabil itimat dairesinde vuku buL 
duğunu anlattıktan sonra diyor 
ki: 
"İtalya ile Almanya, İspanyanın 

yeni Avrupa nizamının zaruri ve 
bayati bir unsuru olduğuna kanL 
<iirler ve A vrupada ananelerinin 
Ve ıni".letinin kahramanlığının 

1 
kendisine işgal etmek hakkını 
vermiş olduğu mevkii yeniden 
alması için ona müzaheret etme-
ye karar vermişlerdir.,, 
"Şu halde İspanyanın mihver 

devletlerine olan dostluğu kuv. 
vetli sebeplere istinat etmekte. 
dir. Bu sebepler, ona faal ve de-
vam.lı bir hayat temin eylemekte. 
dir. Bu dostluğun yeni Avrupa 
nizaminın esaslı unsurlanndan 
olduğu ilave edilebilir.,, 

iSPANYA IKTISADEN ÇOK 
MUŞKUL V AZIYETTE 

Londra, 2 (A.A.) - Gazeteler, 
İspanya tarafından yeni ve mü. 
hlın bir karar alınrruyacağr fik
rindedir ve bu fikrini Romadan 
gelen haberlere ve Gayda'nın 
makalelerine istinat ettirmekte. 
dir. 

Nevyork Times'in Roma mu. 
habiri İspanyanın mihver harbi

(Sonu, Sa: 2, Sü: 2) 

rihl olarak nisan aymı zikretmi • 
tir. Bu gazete İngiltere harbi ka 
bettiği takdirde Birleşik Amer 
kanın alacağı münferit vaziye 
işaret ederek, Japonyanm mihv~ 
devletlerine iltihak etmiş olmas 
nın şimdiye kadar muvaffakiye _ 
le tatbik edilmekte olan totalite 
ve tehditçi politikanın inkişaf e 
tiğini göstermekte olduğunu d 
ilave eylemektedir. 

Gazete, Amerikanın sulh içi 
değil harp için hazırlandığını a 
!attıktan sonra "Birleşik Amer 
ka harbe girecektir. Halk bunı 

(Sonu; Sa: 2, Sü: lJ . 

Askeri Vaziyet 

M.hver Devletlerinin· 
Bu Kış Tatbik 

Edccek'eri P~an 
İngiltereyi istil& için henüz za. 

manın geçmemiı olmasına, hatta 
bazı mütebassıslara göre kışm da
hi istila hareketini icra im.kanı bu
lunmasma raimen, bütü ı hadiseler 
harbin bu kış devam edeceğini, is
tllanın tehir edildiiini, ve iki tara.. , 
fm da uzun bir harbe hazırlandığı. 
ftı göstermektedir. \ 

Bizi bu hükmü vermiye sevkeden 
sebepler şunlardır: 

1 - İngiliz deniz kuvvetleri hali 
- harbe &'irdiği zamandan daha kuv. 

1 
vetlidir .. ve şi~d~ye kadar hiç bir 
zarar &'Ormemıştır. 

2 - İngiliz hava Jmvvetleri gün
den güne kuvvetlenmekte ve Ame-
rika ile Kanadanrn tayyare istihsa. 
li he.rgün artmaktadır. 

3 - Almanlar İngiltere üzerinde 
(Sonu. Sa: 2, Sil: 7) \...., ___ _ 

(_~ ü ~LER GE Ç_~ RKEN-) 

"HAY AT,, Bir 
Yutkunmadır 

YAZAN: REFiK HALiD 
M uharrirler ve şairler, ilmin «doğumdan ölüme kadar geçeı 

müddet» diye kuruca tarif ettiği ahayatu ı anlatmak içil 
çeşit çeşit teşbihler yapmışlardır. l\feseli onu bir ziyafete, mask e) 
baloya ve gül fidanına benzeten nikbinler olduğu gibi «dikenli v 
zehir!i çiçeğen, cıyalç?-11 ve sahilsiz adayan, akördüğümen benzeteı 
bedbın~er de vardır. ikisi ortası düşünenler aytlankavi bir keçi yo 
luıı, «bır çakmak taşı kıvılcımı n, aekilecek tarlan demişlerdir. La 
mar.tin !ç~ hayat: (cOkyanus üzerinde bir damla yağmuru dur; A 
Şenıye ıçm sadece bir yolculuktan ibarettir; Kalderon için: aBir riJ 
yadır, ölüm uykudan uyaruştır.n Tuhaf ve acayip düşünenlerden bi 
risi: <cHayat bir şimendüerdir, seneler istasyonlar, ölüm muvasala 
g3!1, doktorlar da lokomotifin ateşçileridiru diyor. İ!'ki miiptclası bi 
şaır de şu fikirde: uHayat, insana ölmek iştihası veren bir kadel 
sert alkoldür. n 

Bir açgözlii filozof: c< Hayat koyun bududur, diyor, fakat ne ya 
zık ki insanlann çoğu bunun yalnız kemiğini yalamak imkanını bu 
labilirler!» Viktor Hügo da şöyle demiştir: «Hayat, ancak sal(,'.as 
yüzünden yutulabilecek bir yemektir!• Bu salça, onun nazarınd 
kadın ve şiir olsa gerek ... 

Mademki yemek teşbihindeyiz, bence bayat, ne yesek, ne kada 
yesek doyması olmıyan bir açlık ve yiyenıediklerine karşı fasılası 
bir yutkunmadır; süte yutkunarak doğar, zemzeme yutkunarak ölü 
rüz! Dikkat ediniz: Yutkunan sadece gırtlağımız değildir; gere] 
şöhret, gerek servet, gerek şehvet h ususunda da dimağımız, yiireği 
miz, gözümiiz, bütiin benliğimiz daiııll bir y utkunma halindedir; ar 
zu ve hırs gönlün yutkunmasıdır! · 
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ı G o N ö.N .. M.esR.E"s·i··~ 
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Bir Dilencinin 
Üzerinde 631 
Lira Bulundu 

Nüfus Sayımı işinde Çalışacak1 ,, 
13500 Memur Vazifelerini Ald~~ - 71 

Geyve kaymakotnıı-
a gôndcrllmi~ti. Çünkü Gey-
1ln vaziyeti mühlmdJ. Daha 
ra ona, İzmit mutasarİ-ı!lık vekA-
verllml.zU. Ben kendisini hAIA o. 
rdn blllyordum. Pusul3y1 alır nl
' derhal jandarma d:ılresine koş

Zavnllı MnzlOm, tıpkı benlm 
Üle içine düştuğilm me\rkideydi. 
ı gorilr görmez boynuma sarıldı. 

yeti anlattı. B<'n de bittabi ken
nl İbrahim Beye tanıttım. Bu s-•
e, zamanında yetişebilmem saye-

d<', t<'rtcmlz ve yiğit bir arkadaşı 
a elimizle asmakttın kurtulmuş 

uk. 
J g('ce, Yenişehir cephesinde bu

n Esat Beyden cepheyi teslim ol
üzere Boğazköyüne hareket et_ 

. Ben, bu ccphenın yabancısı de-
·m. Fakat bız Gemlik ve Bursa 

e ınln ayrıldığı noktaxa vordığı
halde, Esat Beyi ve kuvvetlerini 
madık: Meğer, Esat Bey, biz.ım 

memızi beklemeden çekilip gitme-
mi? 

EvveIA, :ikisi önde birisi de arkada, 
Oç klşilik bir keşif kolu görQndü. 
Onlar, tam benim önilmde durdular. 
Etrı:ıfiarma bakındılar. Onları, yedi 
klş!lik bir süvari kolu taktp elti. Ve 
arkalarından, bir silvarl binbaşısı, 
bir süvari yüzbaşısı, bir mülAzlm gö
ründü. Ve nihayet düşman süvarilc:ri 
meydana çıktı. Dllşman kuvnyi kül
liyesi tam benim hizama gelir gel. 
mcz, silAhı nteşledJm. Benim ateş et
memle, arkadaşların ateşe ba:;ılama
ları da bir olmuştu. Ve bu çok anı 
ateş, düşmam şaşırtmıştı. O kadar ki, 
etraflarına bile bakınamadılar, ve 
dönQp geldikleri istikameti tutarak 
dört nala kaçmıya basladılar. Onları 
hnyl! takip ettik. Fııknt bizlm atları. 
mmı binip, peşlerine dOşüncJye ka
dar kaybettiğimiz zaman, onlara bir 

(DEVAMI VAR) 

Elektrik istihsal ve 
istihlaki Artıyor 

Zavallı Hakikat 
}'azan: Naci Sadullalı 

D ün bir ahbabımJa birlikte, 
otomobil satan bir acen

taya uğradık. Ahbabımın nlyetil 
.!tabibi bulunduğu otomobile yem 
bir akümülatör almaktı. Acenta. 
nın Italyan olan sahibi, hayli 
yüksek bir ücret istiyor, ve al
mak istediği metaın pahasnıdan 
şikayet eden müşterisine: 

''-Ne yapahm? diyordu, harp 
cıktı. Yollar kopandı. Aylardan. 
beri yeni mal gelmiyor!,, 

Aİışvcrişin satıcı lehine netice_ 
lenmesinden sonra ikram olunan 
knlweJcr içilirken, aklrma geldi: 
''- Benim, dedim, gazetelerde 

okuduğuma göre, İngiliz tayyare
leri, sizin otomobilleri cıkaran 
fabrikayı bir harabeye çe;•irmlş
lcr. Bu ha\·adis doğru mu?,, 

Bu sefer milli duyguları salı_ 
lnnıın ltalynn muhatabım, biraz 
CV\'el müşterisine verdi~<i cevabı 
unutmuş olacak ki: 

O Gün Saat Beşten itibaren Sayım Bitinceye 
1 o 

Kadar Herkes Olduğu Yerde Kalacak 
20 Teşrinievvel pazar günü yapılacak nüfus sayınu ha~rlıkl~~ 

· tamamlanmıştır. Sayım günü çalışacak 13,500 ~e~ur vazifelerıru 
almış ve öğrenmiş bulunmaktadırlar. Sayım gunu saat beşt~n 
itibaren hiç kimse bulunduğu yerden dışarı çıkmıyacak, sayı'? bıt. 
tiği zaman düdük öttürülmek ~eya top atılmak sure.tile ve~ılecek 
işaret üzerine herkes bulunduguyerdcn dışarı çıkabılecektır. 

--, S:.yım gllnil her yer kapalı bulu
nacağı cihetle herkesin ekmek, silt, 

Halka Ucuz l 
St~ ve.saire gibi gıda!, gü:1lük ve mü. 
hım ihtly:ıçlnrını bir gun evvel al-

Ko• • mu••r ması icap etmektedir Bunun için de 
sny:mdnr, bir gün evvel fırınların 

fazla ekmek istihsal etmeleri ve 

Ver·ııecek h:ılkın ertesi günkü ihtiyaçlannı kar
§Ilıyabllmc-lerl için tedbirler alınmış
tır. Sayım yapılırken bütün fırınlar 
t>kmek imııl edecekler ve sayım biter 
bitmez de derhal satıı;a b::ışlıyacak_ 
lardır. 

Poliste: ı..... 

Bir Adam Hastane~ 
Yolunda Öldü l11 

Dün EyQpte Tnhsln isminde bir 1 ta 
dam, Osman ve Hamdi isminde fı 
kişiyi yaralamıstır. Yaralılar Ccrrru i 
pasa hastanesine kaldırılmıı. f::ılc 
hastane, bunlardan Osmanı yar 
hafif olduğu için kabul etmemi,.~ir. 

Osman, müddeiumuınlliğe murac 
at ederek hastaneye yatırılmasını rl 
en etmi;ı, müddeiumumtllk kendi 
yatırılması için hastaneye ı::öndcrcli~ 
esnada ölmüştür. 

f "a karanlık olduğu için, cephe_ 
çok müşkülütla tutııbıldik. Ben 

keyfiyetten fırka kumandanımız 
hlm Beyi haberdar ettim. Ertesi 
il bır emir aldım. Bu emirde, cl-

nmız.da bir piyade bölilğilnün bu
auğu yazılıydı. Bir yüzbaşı ku
ndasında bulunun bu böluk, benim 
ıme verillyordu. Den, doğrudan 
ruya umumi karargaha baglanı. 
dum. Raporlarımı umumt karar-
a gonderccektim. Fakat bu rapor-

Ankara, 2 (TAN) - Amme hiz
meti goren elektı ık şirket ve mUes. 
se. elerlnln miktarı her sene nrtmak
ıadır. Gçen sene nihayetinde bu te
sislerin sayısı 167 ye çıkmıştır. Bu
gün faııliyette bulunan bu santrnllıı. 
rırı 1939 senesi istihsalfıtı 225 m!lyon 
731 bin kilovat ve istihlAk&tı ise, 189 
milyon 715 bin kllovattır. 

"bone adedi de bu müesseselerin 
adedine muvazi olarak artmaktadır. 
Geçen ser.eye göre yüzde on artmak 
sureUle abone adedi 260 bin 306 ya 
b:ılığ olmuştur. 

" -Bence, dedi, lıizim fahri- , 
ka~'a düşen bombalan, Ingiliz 
tayyareleri değil, lngiliz gazete. 
leri savurmus olac:ık. Çünkü fab
rika gürül gürül işliyor. Böyle 
olduğu, bize muntazaman mal 
gelmesinden belli!,, 

Bakırköyünde Haraççı sokak 5 nu
maralı evde oturan ve o semtte dile
nen Sotirl kızı .Mnrikıı, dilenirken 
ya!.r;alanmış ve üzeri araştırılınca, 631 
lira 84 kuruş 30 parası olduğu anla. 
ıµlmıştır. 

ntiı. şehrimizde İshınbulun kömür 
ihtiyacı etrafında bir toplantı yopıl_ 
mıs. bu toplantıda İstanbuldaki alll
kııdarlr.rdan başka, Ereğll ve Zongul
dak kömür işletmeleri umum mildürü 
ile EUbank umum müdür muavini 
de nazır bulunmuşlardır. 

Bu toplantı neticesinde, EUbankın 
İst:ınbulun muhtelif yerlerindeki de
polara kömürleri kendi vasıtalarlle 
nakletmesi ve bu depolardan kömü
rOn tonu 21 ıtradan verilmesi ve an
cak bu depolardan mOııterlnln e\"ine 
kııdar bir nakliye ücreti ve ton başı
na 50 kuruş çuval kirası alınmıısı 
kararlaştırılmıştır. 

Bütan nak\1 vasıtalıırı elektrik, 
havagaz.l, tramvay memur ve işçileri
le gazete ve matbaa muharrir ve is
çileri ve nöbetçi ecz:ıhanelerle dok
torlar, küçük sıhhiye memurları ve 
ebelerden, çalışmaları icap edenlere 
vesika verilecektir. Gazete müvezzi. 
!eri de o gün saat beşten yediye ka
dar çalışacaklıırdır Ecnebi Sefaret vo 
konsolosluk memu~lıırına da o gün i
cabında sokağa çıkabilmeleri için ve
sikıı verilecektir. 

Tııbibi adll Salih Hfüılm, Osmn e 
hııstaneye kabul edilmemesi yfiz{lll~ · 
den fazla kan ~aybedcrck öldfibı-nıı'k 
dair rapor vermiştir. 
İHTİKAR YAPTI - Tahtaknle<l 

mukavva ticareti yapan Ali Kem 
mukavva fiyatlarında lhtlld'ır ;yap 
suçlle dliıı tevkif edilm~Ur. 

BiR CiNAYET I;;;LENDI 

ın birer suretini de, İnegôlde bu
n Oçüncü süvari fırkasına yollı.. 
ktım. Üçüncü stivari !ırkası di
ıharp reisliği de uhdeme vcril
ti. 

iBen derhal, bahsi geçen balilğQ bul 
n. O bölükle birlikte lıl:r.ım gelen 

irl<?ri aldık. Eskişehir köylerin_ 
ı tarlaların etrafında, içine bir 
arinin kol~ylıkla gizlenebllece,:rı 
nlikte hendekler vardı. Bu hen-

Geçen sene zarfında yeniden sekiz 
santral fşletmiye açılmıştır. Ayni se
ne içinde projeleri tatbik edilen 12 
santraldan bir kısmının in~nsınn da 
sOrı:ıtıc devam olunmaktadır. 

Daha bir çeyrek e\'\"el mal ge. 
tirtemediğinden ~ikayet eden tile. 
carın bu yeni cevabı bana hayret 
vermişti: 
"- Hani ya, dedim, mal gel

miyordu?,, 
Kurnaz muhatabım güldü ve: 
"- O, dedi, tiiccar propagan_ 

dasıdır. Fakat artık alışveriş bit_ 
tiği için, ben size hakikati söyHi
l'1orunı ! ., lcr, fevkal4de işimize yaramıştı. 

giln, nkşam yemeğinden sonra, 
·r. karanlıktan bilisU!nde, karar

lı cfrndJle birlikte keşfe çıktık: 
mıan Bursa cıhetlnde, "Kazancı 

yırı" ını tahkim etmi~ ve Gemlik 
esi Uzerlnde de "1"oğurtludcre,, kö 
ü tutmuş bulunuyordu. Knrargtt
dôner donmez, piyade bölük ku. 

ndanile bizim L'ıkım zabitlerini 
!adım. Vnzlyetl onlara da anlat
. Ve her iki şosenin civarındaki 

ylerde birer takım bulundurmıya 
ar verdim. Birinci ve ikinci ta
lan derhal harekete geçirdim. 
mangnyı da, Kuyulnr Boğazına 

leştirttim. 
Ertesi gün gittiğim Kayaçınar kö
nde zavallı köylCllcr, düşmıının 
k yakında olduğunu söylüyorlardı. 
lara, maneviyatlarını takviye ede. 

söz.ler söyledim. Ve pek yakında 
yük taarruza geçeceğimizi mujde-
m. 

'.Dönilşte, Kayaçınarda, devriyeler 
şla koşarak yanımıza geldiler ve: 

"'- Düşman._ Dediler._ Düşman 
liyorl ..... 
Benim, bu haberi sOldinetle korşı-

11m, onların telllşlarıru da gider_ 
ti. Derhal. yolun "Kuyular., clhe. 

deki me ellklcre daldık. Hayvan
ba[:lattık. Ve şosenin iki tarafın_ 
avcıya yayıldık. Ben de bir kaya 
"nden etrafJ. gözlemiye başladım. 

Pakttan Sonra 
(Başı 1 incide) 

""zu eder gibi görünmektedir.,, 
yor. 
Vaşington'un dipl~mati~ v.e ~a
mehafilinde tnhmın edıldığıqe 
re, Almanya Japonyayı p~k.tı 

a etmeye ikna etn:ek ıçı~ 
ındistanın şarkında elıne g~çı
eeği yerleri muhafaza etmesıne 
ı.isaade etmiştir. 

MÜSADERE KARARI ~ 
Vaşington, 2 (A.A.) - Dün Ayan 
~tisi hlikfimete Japonya tarafından 
m alınmış ve henüz gitmemiş harp 

emesini müsadere salahiyetini ve
bir kanun liyihasmı tasvip etmiş-

Bunlar, İngiltereye satılacaktır. Al
anların işgali altında bulunan mem
etler tarafından satın alınmış maL 
e ıçiıı de ayni sallhiyet verilmi:r 

BffiMANY A YOLU 
Londra, 2 (A.A.) - Reuter Ajan
nm diplomatik muh;ırriri yazıyor:. Ö 

1{111&fı1ımüuzdeki on beş gün :r:arfmda Bır
nya yolunun tekrar açılmasına ka_ 
verildiği zaman İngiltere ile ]a
ya arasındaki münasebetleri~ nazik 
safhaya girmesi muhtemeldir. Ja-

nyanm bazı ihtimallerde mihv.:~e ~
tan açığa müzaheret vaadettıgı bır 
ada yatıştırmaya matuf olan bir 
birin idamesi pek az muhtemel gb

ektedir. 
aşington, 2 (A.A.) - Amerikan 

a ve deniz kuvvetlerine mensup su. 
ylar, Bahama adalarında tesis edi
ek üslerin mahallerini tetkik için 
un tayyare ile bu adalara hareket 

Duzce - Kırklareli, Maraş ve De
nizHde bu tesisler ikmal \'e tevsi e. 
dılmektedir. 

---•ı>----

Kudüs Radyosunda 
Tiirkçc Neşriyat 

Kudüs, 2 (A.A.) - Arap matbuatı, 
Flllstln radyosunun türkçe haberler 
nc,~wiyntını memnuniyetle karşılamak
tadır. Bu münıısebetle. "Addifaa,. ga
~etesi şi)yle yazmı>.ktadır: 

"Türkler, bilyük bir tarihe malik 
buyük bir milletUrler. Buyük Brltan_ 
ya ile mOnasebetlı:!ri gayet dostane
dir. Onlar. ayni zamanda biz.im de 
komşulurımız.dır. Memleketlerimlz iyi 
dostluk bağlarile yekdiğerine bağlı
dır. Atılan bu bOyük: adım dolııyısi
le Filistin radyosunu idare edenler 
tcbrike şayandır.,, • ----... o----

BUG01'1KU PROGRAM 
7,30 Prorram 
1.JS Mlblt (Pl) 
1,00 Haberler 
ı,ı o Yemek tlsteııl 

1,20 .MQzflc (Pi.) 

• 12,30 Prorram 
12,U Şarkılar 
ı 2,50 Haberler 
U,OS Şarkılar 
U,20 Orkestra 

• 18,00 Proıranı 

ı 8,03 Orkestra 
ı 8,40 Sarlclar 
19,15 KonulUla 
19,SO Haberla-
19,0 Su 
20.15 Radyo raıeıui 
20,45 San. solo 
2ı,o.o .MQrik 
21,30 :ıtonuıma 
21,45 Orkestra 
22.so Haberler 
22,45 Cuband (Pi.) 

2 3,2 S Ka paaı! 

Başvekil, Hatayda 
(Başı 1 incide) 

lanmış olan şehirli ve köylil bütün 
milstahsillerle bir konuşma yapmış
tır. Bu konuşmada sırasile söz alan 
müstahsiller, bütün istlhsnli ve alış 
veriş üzerinde tatbikat bakımından 
kendilerini milşkültıta sevkeden se
bepleri anlatmışlardır. Raif Karade. 
niz, bunlııra karşı ltızım gj!].en biltün 
tedbirlerin ıılınacağını vaadetmiştir. 

iKTiSAT VEKILl 
Hopa, 2 (A.A.) - İktısat Vekili 

HOsnü Çakır diln M:urgulda inşaatı, 
tesisatları ve amele hayatını tetkik 
etmiş, öğle yemeğini Murgulda ye
dikten sonra Kuvarshana hareket ey
lcmistir. Vekil, Kuvarshanda İzabe
yi, hastaneyi ve amele hayatını teL 
kik eylemiş ve geceyi Kuvnrshanda 
g:?çinnistır. Bu sııbah erkenden Ku
vnrshandıı maden mağar::ılarını tetkik 
eden Vekil, Borçka yolfle Hopaya ha
reket eylemiş ve Borçka'da hilkilmet 
erkllnı ve halk tarafından karsılıın
mış ve brızı dilekleri dinlemiştir. 

Saat on birde Hopaya :ıvdet eden 
İktısııt Vekilimiz, Dcnlz Ticaret mek.. 
tebinin Balık vapuru ile Rizeye ha
reket etmiştir. ___ ,,__ __ 

isDanyada 
(Ba~ı 1 incide) 

ne girerniyecek derecede iktısa
den fena bir vaziyette olduğunu 
yazıyor ve İspanyanın harbe gir. 
meyi mümkün mertebe gecikti
receğini anlatıyor. 

* Madrit, 2 (A.A.) - Stefani a. 
5lerdir.~ 
ınde bulunmakta olan Amerikanın 

ya filosunun cüzütamları, iki muh
fılosu ile birlikte Filipine varmış. 

• Bunlar yakında Honolula üssü 
risini takviye edeceklerdir. 

jansından: Bütün İspanyol genç. 
lik teşekküllerinin 200 mümessi
li, dün akşam 1talyaya hareket 
etmişlerdir. 

JAPONYA - S. RUSYA 
okyo, 2 (A.A.) - D. N. B.: Jn
g;;ızetelcrl, üç taraflı pakta ve 

un muhtemel aksillAmeTierlne hu
ehemmiyet atfetmekte devam 

e tedir. Japonyanın Sovyetlcr 
_._.K.&ıLızi ıle münıı ebeUcri, ön safta bu. 

il vaziyete hakim bulunmakta
Umwniyetle bu münasebetlerln 

e Urtlmesl arzusu ifade edilmek-

yilk Elçlllğlne tayini, Japonyanın 
kaTŞJlıklı milnasebetleri iyileştirmek 
czminl sarih surette göstermektedir. 
Bugün tamamile yeni bir dilnya va. 
z!yeU kurulmuştur. Bu suretle, yeni 
mtıııasebetlcr tesisinde mazi nazarı 
dJkkate alınm:ı.malıdır." 

"" Tokyo, ~ (A.A.) - D. N. B. A3an-

Zavallı "hakikat,. in ne hale 
girdiğini görüyorsunuz ya? Ba_ 
zan bir tek hakikate inanmak 
J?nfletini ~östermekJe, iki defa al
danmış oluyonız! 

Talebeler için 
Tramvay Servisi 

Diln sabah bazı trnmvay hatların
d::ıkl arabalar muayyen zamanlarda 
hareket etmedikleri için talebeler mek 
leplcr!ne geç kalmı5lardır. Yapılan 
şikAyetlcr Ozerlne idare, bugünden 
itibaren bütün arabaları senise koy. 
mayı kararlaştırmıstır. 

Yaz Saati Kalkıyor 
Ankara, 2 (A.A.) - İcra Vekilleri 

Heyetince alınan knrar mucibince 5 
Birlnclteşrin 1940 ı 6 Birincitesrln 
1040 a bağlıynn gece saat 24 ten iti
baren yaz saatine nihayet verilecek 
\"e bütün memleket içinde saatler, 
bir saat geri alınacaktır. 

Bergama ve Dikilide Zelzele 
hmir, 2 (TAN) - Bergama, Foça 

ve Dikilide evvelki gece, gece yarı-
sımJan sonra üç saniye süren şiddetli 
zelzeleler oldu. Hasar yoktur. 

italya Suriyede Ne 
Yapmak istiyor? 

(Başı 1 incide) 
Vaziyetin içyüzü şudur: 
İtalya, Suriyedeki Fransız or

dusunu terhis ettirmek ve bura. 
daki F'ransız tayyarelerini almak 
suretile Suriyeyi askerlikçe mu
kavemet kabiliyetinden mahrum 
etmek gayesini takip·etmektedir. 
Dakar tecrübesi göstermiştir ki, 
müstemlekelerde bulunan Fran. 
sız kuvvetleri henüz harb ve mu. 
ka.vemet kabiliyetlerini kaybet. 
memişlerdir. Suriyede mevcut 
Fransız kuvvetleri İtalyanların 
burayı istila etmelerine mani ol. 
maya kafidir. Binaenaleyh İtalya 
evvela bu kuvvetleri ortadan 
kaldırmak ve Suriyeyi müdafaa
sız bırakmak arzusundadır. 

Bu suretle müdafaa kabiliyeti
ni kaybeden Suriyenin içinde Fa. 
şist gençlik teşkilatı, Beşinci Kol 
ve İtalyan matbuatı faaliyete ge
çecek, Suriyeyi içinden fethetme. 
ye muvaffak olacaktır. 

Bu suretle Suriye, kan dök. 
meksizin, ve buraya asker ihracı 
gibi maceralara girişmeye lüzum 
kalmaksıznı, fethedilmiş olacak
ur. 

* * F akat İtalyanlar bu planla. 
rında muvaffak olanuya. 

caklardır. 

Çünkü evvela Fransa İtalyan
ların bu arzularını yerine getir
melerine imkfın bırakmıyacaktır. 

Saniyen Suriyeliler buna mü. 
SlUlde etmiyeceklerdir. 

Marlka 80 yaşında olmasına rağ
men, çamaşır yıkayarak para birik
tirdiğini iddia etmiş ve demiştir ki: 
"- Sekiz yaşımdanberi çamaşır 

yıkarım. Arnsıra da dilenirim. Dilen
diğim zaman en çok genç kadınlar 
para ver;ı·ler. Kazandığım paralan 
bir ekmekÇlye verir, 50 liralık, 10 il. 
rnlık paralar haline koydururum. ö
lünce paramı kardeşime miras bıra-

Yeni Ticari 
Anlaşmalar 

Ankara, 2 (TAN Muhabirinden) -ktıc&ğım.,, . B l 1 t 1 h l 
Üzerinde imparatorluk devrine ait Mncarıstan ve u gar s an a a en a-

ve Şakir kızı servet yazılı blr nüfus rnmızda mevcut olan Ucaret anlaş.. 
kAğıdı bulunan bu dilenci kadın, asıl j mnlarının · ~eni icap ve zaruretlere 
hüviyetini lnkAr ve milslüman oldu- göre tadili ıçln temaslar yapılmak-
ğunu idda etmektedir. Dil,f!ncinin hü.. tadır. . 
.,, ti tahkik edilmektedir Almanya ıle yapılan muvakkat an-

v,ye • b"k" ·1 k - e laşmanın da tat ı ıne gcçı me uz -
Geçimsizlik Yüzünden 

İzmir, 2 J.TAN) - Karşıyaknda 
Ragıp adında biri, geçimsizlik yü
zünden karısı Nazimeyl bıçakla 23 
yerinden yarıılıyarak öldürmüştür. 

Ramazan 
Bugün ramazanın birinci günQdür. 

Diyanet ~lcrf muvakkitllğlnden bil
dirildiğine göre, akşam ve imst\k va
kitlerinde Galata kulesindeki projek_ 
tör ile İstanbul kulesinin yangın fe
nerleri, Knndilli rasathanesinin ihba
rile yakılacak ve bu işaretlere eöre 
ıftaı topu atılacaktır. 

re, Alman hükumeillc muhabere ya_ 
pılmaktadır. Romanya ile yapılan i
kinci anlaşma Vekiller Heyetine sev
kedılmiştir. 

..:,__;_~~--~~~-

Musevilerin Bayramı 
Musevfierin itikadına göre bugün, 

Tevratın Turusiıılı'da Musaya verili. 
şlnln değil, hılk:ati lllcmin, yani dün
ynnın kuruluşunun 5701 inci yıldö
nümüdür. Musev!lcr, bu bayramı en 
büyCik bayramlarından ~aydıklan i
çin bugünü kuUulıyacaklardır. 
Tevratın TurusiııAda Musaya veri

lişinin üzerinden üç bin iki yüz kü
sur sene geçmiş bulunmııktadır. Hıl. 
kntl alem yıldönümü münnsebetlle 

Bütan bu memurlar ve işçiler sa. 
yım esnasında nerelerde bulunurlar
sa, oralarda kaydedlleceklerd.ir. 

o gün sayım bitlnclye kadar hiç
bir nakil vasıtası fşlcmiyecektir. A
ldkadar sayım memurlarının kontrol 
v:ızifelerinl yapabilmeleri için icap 
eden vesait bir gün evvelden ted::ırlk 
edilml~ ofacaktır. 

Sayımın s:ıııt 12 ile 14 arıısında bl. 
teceği sanılmnktad·r 

I 
Piyasada: 

Çivi Bonaşıyor 
Çivi sıkıntısının 6nilne geçilmekte. 

dJr. KarabOk fabrikası 1stanbuldaki 
çivt fabrikalarına 12 milimetrelik tel 
verecek, :fabriknlar bu tellerden bol 
bol çivi kesebileceklerdir. 
İPLİK İŞİ - Piyasada İktısat Ve

kfıleUniı, ilan etti~i fiyatlarla iplik 
bulmak imkftnı yoktur. Ticaret, Be
lediye İktısat Müdürlükleri ve Mlllt 
Sanayi Blrllğl, bu hususta ayrı ayrı 
tetkikat yapmaktadırlar. Fnbriknlar
dan yalnız ihtiyacı olanlara iplik ve. 
rilmesi ve mutavassıtlara iplik veril
memesi temin edilecektir. 

Seyyar satıcı Mehmet, dQn sab 
Yen!cami avlusunda arzuhalci Seyfi 
yi 12 yerinden bıçakhyarak öld 
milştür. Cinayetin sebebi, Mehmed
nişnnlısı olan Scyfinin kard~ S 
vetle evlenmesine mani olunması 
Servetin Yusuf isminde birisllc 
lendirllmek istenilmesidir. Mehın 
tc\•.kif edilffi4tir. _ __ .,_ __ 
Ergani İstikrazı İkramiye ' · 
Ankara, 2 (TAN) - Ergani isi~~~ 

razı tahvillerinin 16 Birlnciteşrln l~ 
kcşidcslnde ikramiye knzanan nuınl1~t 
raların 16 Blrlnciteşrln akumın11 1<"'1 
dar ödenmlyen ikramiye bt.-dellC:~ 
mezkQr tarihi takiben milrurllzaınırtı 
na u(;'rıyacaktır. --------' 

İzmire Bir İngı1iz 
Şilebi Geldi 

İzmir, 2 (TAN Muh'..tbirinden)" 
İtalyanın harbe glrd{t:indenberl il 
defo olarak bir İngillı. şilebi bu~ 
limanımıza gelmistir. Bu şile'p, ıntı 
tereye mahsul yüklil ecektir. ---TEŞEKKÜR 

SeYcitı rcfıkam, muı uu valldemlır, biri• 
hemıiremlr Bayan IY.BAL AKEV'ln ~ti 
dolc.yııile fclSkttlmire '1cek c5ndcrmek, ı 

ırraf cekınclı: ve me huı:ıeıü:ı cenaze e r 
kat etmek surctile lptirıık eden bfitlln et 

RAMAZAN 
1 

bugün, bütün Museviler havra ve si- Spor : 
nagonlarda ibadet yapacaklar, bu i-

ba ve akrabaya a;n ayn be}.ını tcıek~ 
tecsLlirilmQz mini oıdufundan ba nrif 

1 lfaaına sayın cau <enizln tavasıuuımı rlu 1 

teriz. 
Nurf Akif J, :-ıv, Mcsrutt ,.e Huıın 1' 
Alıev, Aralan •c Mu!:.ar :Uikmetl n~ 

3 • 10 • 94.0 PERŞE::'IBE 

S. D. S. D 

Imuk .s ıs 1 "'" 
ıa 50 

Of le ı 4 Alcıam ıa 52 
Ik indi ı6 22 Yauı' 20 23 

S. RUSYADA: 
e M"oıkon, 2 (A.A-) - Ukraynadalti 

Kiye! mOdafaa komiseri Jdareıaı Timoc•nko
nun emrile huıuşl bir askeri bölze haline 
!!raf edilecektir. 

ROIUANY ADA: 

e BOkre1o 2 (A.A.) Reuter: Eski 
Traıısilvınya Jtralbfını •e Bınat"ya yeni 
ıımıımt vılller tayin edllmesindrn baıka Al· 
man ekalliyetleri bulunan 12 bilyQlı: ıehre 

Alman beledi.ye reisi •• belediye rciı muavi· 
ııi aecilmiı olmasına bakıltna Romanyanın 

ııarileıtlrilmeal oldukça yol almıı demektir. 
Rumen pilotlannı da Almanlarla Itaıyanlar 

Jctiıtirmeye baılamııtır. 
0 noJıreş, 2 (A.A.) - Aıtra Romı~e Oil 

kumpanyasının lnıiliz dlrektllrü A. Mıller"in 
dilu ııcce 7anıı kumpanyannı Blll:reıo 32 
kilometre meaafete bulunan Snaıov' lakl ıı>or 
kulnbDnde tevkif edildifl buıOn ıfıa edilmiı· 
tir. Miller'ln halen nerede bulundufu mılOm 
defildir. Miller, Rumen makamlan tarafın· 
da.-ı tnklf edilen altmcı Ia.gilbdlr. Tnklfl 
pek mOhim telllcki edilmektedir. 

e BQkre;ı. 2 (A.A.) - Romano • Amc:rı. 
kano petrol lcumpnnyasının ıeçenlerde ın•klf 

edllmiı memurlan a.rasında bulıınan Aıııcrilı:a 

tcbaaundan Lesttr Frecman. te.,kiflni •e 
kendisi hakkında yapılan muameleyi •lddctlc 
protesto etml~tlr. Bunun Qzerlne Freeman 
aerbot bırakdmııtır. 

BULGARİSTANDA: 

e Sofya, 2 (A.A.) - UcllııcQ ordu lıu· 
m~ndanlıfı bir tebllf ııcsretmlı •e kıtaatın 
Dobr..cada QçQncU hattı ıccerelt ıon mınta• 
hyı hiç bir bldlse çıkmaksınıı İlıtaı etmi~ 
oldui;unu birdirmiıtir. 

FRANSADA: 
e Ceneno, 2 (A.A.) - Chambery mıh· 

kemesi esiri nazır Plerro Cot'un emlSklnl ta• 
mamcıı mOsadere etınlıtlr. Fransız tabli7e
tlnden çıkarılan Plerre Cot Pariatc il:aınct 
eımelıtedir. 

MEKSİKADA: 

O Melcıilro, 2 (A.A.) - Reııter: Ihmct• 
ı:&hı Gafalıtan aır enci poliı tarafından aa· 
rıl~ıhan sonra General Parl'ou •e vaveri lJI· 
dDıillmOıtOr. General Parırou"nın yeni intihap 
edilen Melcılka CQmhur Reisi General Avilı 
Camacho aleyhine ıenlı bir isyan haıırladıfı 
16> lenmcktcdir. 

Roma Sefirimiz 

Bugün Geliyor 

badet esnasında da bilyük bir alaka B lk O 1 
\ e şefkat gördükleri Ti.Irk diyarında G an yun arl 
sadece türkçe konuşup, ispanyolca ve VEFAT 
fransızc:ı konuşmamak için and iç~ 

1 

Balkan oyunlarına lşUrak edecek Istanbul Sulh !!Aki":lerlndcn M 
CPklerdlr Bu miinasebetle biltün hav Eler. ve Yugoslav atletleri, bu sabah met Ali JJalcısoy un l.ilçük kızı 
ralarda 

0

Balat Türk Birliği Yardım Sirkeciye muvasalat edeceklerdir. kiye 29 EylO.l 1940 Pazar gilnü ve 
Cemlyetlnln tOrkçe bir beyannamesi I Balkan oyunlarına cumartesi günü etmlıı ve Eyüptc ailesi makber [O 

okunacaktır. saat 15 te başl:ınacaktır. •defnedilmiştir. MevlA rahmet eyllS 

MISIRDA 
(Başı 1 incide) 

ı\IISIRDAKI HAREKA'.r 
Londra, 2 (A.A.) - Times, Mısn 

hakkında yazdığı başmakalede diyor 
ki: 

"Hitlerin Mısıra karşı bir hareketi 
tacil için Mussoliniyi wyik ettiii tah_ 
min ed:lebilir. 

"Siva vahasına inen ve biri Mersa 
Matruh civarında sahile doğru ıtiden 
bir nevi yolun diğeri de çölde Kahire 
ve İskenderiyeye giden bir yolun ba
şında bulunan Carabub vahasına 1n
ıtiliz hava kuvvetlerinin son bir bom_ 
bardımanı esnasında yapılan istikşaf 
Mersa Matruh müdafaasmı cenahtao 
vurmak üzere bu yolun kullanılması 
imkanı olduğunu ve mukavemet için de 
tedbirler almdığını göstermektedir. 
Şarka doğru küçük müteharrik bir 

kuvvetle yapılacak böyle bir ileri hare
keti teiebbüsünün hava kuvvetlerinin 
yardımına istinat edeceği muhakkak. 
tır. Düı,;man hava kuvvetleri müdaha
lesinin yalnız askeri hedeflere inhisar 
edece~ini beklememelidir. Çünkü İ
talyanlar sivil ahalinin maneviyatını 
kırarak harbin daha kolay kaı:anılaca. 
ğı hakkında beslenen kanaat taraftarı. 
dırlar. Binaenaleyh son zamanlarda 
Mısıra takviye kıtalarmm gönderilmiş 
bulunmasının esaslı bir ehemiyeti var
dır. Çünkü hali hazır harbinin en ha
yati neticelerinin sonbaharda Mısırda 
istihsal edilmesi muhtemeldir.,, 

~ENi TAKViYE KITALARI 

Reuter'in askeri muharriri de ıu 
malümatı veriyor: 

''Orta Doğuda General Wavel'in 
kumandası altındaki cepheden geleıı 
haberler tatmin edicidir. Generalin 
ınotörlü süvari ve birinci sınıf piyade 
kıta.lan itabarile esasen kuvvetli o
lan Mısır cephesi, şimdi bir Avus. 
trnJy:ı kıtasile takviye edilmiş bulun
maktadır. Kenya'da Cenup Atr!kası 
kıtalarımn Habeşistan hududunun 
Cenubunda 800 kilometrelik milna
kalfı hatlarını tuttukları kaydedlllyor. 
Ugl\n'da ve Sudan'da mühim asker! 
he<leflere giden başlıca yollar JimdJ 
iyi müdafaa edilmektedir.,. 

Hava Akınları 
(Başı 1 incide) 

lunmuşlardır. 
INGILTERE UZERINDE 

Londra, 2 (A.A.) - Hava ve Em
niyet Nezaretinin tebliği: 

"Bu sabah erken münferid düşman 
tayyareleri cenupDoğu sahillerine muh 
telif kısa taarruzlar yapmıı,;larclır. Bu 
taarruzlar esnasında İngilterenin ve 
Galaisnin Cenubunda ve Essex Kont. 
luğunda münferit noktalara bir kaç 
bomba bırakılmıştır. Az basar ve bir 
kaç yaralı kaydedilmektedir. Londra 
üzerine saat 9 da başlıyarak blitün gün 
devam eden bir srra taarruzlar vuku 
bulmuştur. Blitün dıi~man filoları avcı
larımız tarafından yaralanmış ve da
iıtılmretır. Londra bölgesine az mik
tarda düşman tayyaresi hulul edebil
miştir. Ve eelen rapnrlar bomba atı. 
lan yerlerde de az h '.ır ve insanca da 
zayiat olduğunu göstermektedir. Dliş
man tayyarelerinden bazılan Londra
ya &'elirken ve Londradan dönerken 
bombalarını Kent Kontluğunun bazı 
tehirleri üzerine muvaffakıyetsiz bir 
surette bırakmışlardır. Dokuz dü:ıman 
tayyaresi düşlirülmüştür. Avcılanmız
rlan biri kayıptır. 
EVVELKi GECEKi HAREKAT 

Londra, 2 (A.A.) - Hava ve Dahili 
Emniyet Nezaretlerinin tebliği: 
"Düşman, dün gece, İngilterenin bir 

çok kısımları üzerine hücumlar yap
mış, fakat bir kere daha bu hücumların 
asıl hedefini Londra ve İngilterenin 
cenubu şarki mnıtakası teşkil eylemiş_ 
tir. Mersey nehri kıyısmda bir şehre 
yüksek infilak kuvvetinde bombalar a
tılmı:ıtır. Bazı binalar hasara uğra
mıştır, fakat yangm bombaları, sür
atle söndürülmüştür. Hasar ciddi ma
hiyette değildir. 

ALMANLARA GORE 
Bertin, 2 (A.A.) - Alman orduları 

başkumandanlığının tebliği: 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 inde} 

hava hakimiyetini kazanmak ümidY 
ni kaybetmiş gibidirler. 

4 - Avrupa ablokasmı ktrrnai'· 
ve İngiltereyi abloka altına aıın:ıY 
için vaki olan te:ıebbüs te muvaffıı.lt 
olmamıştır. 

5 - Harp Mısıra, Akdenize, '(t 
Uzak Şarka yayılmak ilzeredir. 

Binaenaleyh bu kış harbin bit'' 
mesini değil, genii'ilemesini ve ya' 
yılmasmı bekliyebiliriz. 

Vaziyet bu şekli alınca mihf'tf 
devletlerinin İngiltereyi istila plfiı;ı.I 
da yeni bir plana yer venniye mc'' , 
bur olmulitur. Anlaşıldığına göre 
mihver devletlerinin bu krş için t" 
kip etmeyi tasavvur ettikleri plili 
şudur: 

1 - İngiltere ilzerine han btl• 
• cumlarına devam etmek, limanlar~ 

harp sanayiini ve bilhassa Londr•• 
yı daimi surette ateş altında bil' 
lundurmak. 

2 - Bu arada Mısırc.!a ve Ak4.e" 
nizde yeni zaferler kazanmak. Jı;. 
panyadan geçerek Cebelitarıkı ııl· 
mak, Mısırı zaptederck Süveyıi k•' 
pamak ve bu suretle Akdenize hl' 
kim olmak. 

3 - Japonyayı ileri sürerek A' 
mcrikanm İngiltereye yardmuru "' 
z~tmak. • 

İşte önümilzr1eki ~ şahit olacil' 
ğunız manzara budur. ~ 

tcsfsatile, Manchcster'in liman ıesf~ 
satı ve sınnl müesseselerini bombll., 
dıman etmiştir. Şiddetli yangın ' 
In!11tikla:· husule gelmiştir. 
Diğer bir filo da. bundan mnıııl 

T..crndranın Şimalinde bulunan bir sı.. 
l~h :fabriknsile bunun yııkınındnld b11 
gect tayyare uı;uş istn..cryonunun {it( 

rlne en bilyük çaptaki boınbalard~ 
ntmıya muvaUak olmuştur. Dnn.ı-;~ 
gün zar!ıııda İngiliz tayyareleri ~-l, 
Alınan topraklan ve ne de işgal s 
tında bulunan arazi üzerinde uı;ı.ıf' 
lar ynpmışlardır. G<'ce :tarfındıı !Jl(j, 
teaddit dil~mıın tayyareleri Aimııtl' 
yanın Garbında bulunan şehirlere h~ 
cumlar yapmışlardır. Çıkan şlddC 
,-angınlar maddi hasarat husule ge' 
tirmfştir. Bırkaç İngiliz bombardıııt J 
tayyaresi Berlin istikametinde oııııs ~ 
ilzere Şimall Almıınynnın üzerioıl 
uçmuşlardır 1ıı 

r. 
omu 1 Şimbun diyor ki: 
'o\.Y tlc:r Bırliğı ile Japonya ııra
a dlplomntlk müuıkcrcler ba~la. 

l dır. İngiltere :ırc Amerika, :fena 
tıer it•dcn hııberlcrle bu ::rakın
ıya mfıni olmıya çalı5ffiaktadır· 

'P'11k'P.t. Ta\ekava'mn Moskova Bil-

sı blldiri;yor: General Tatekııua. 11 
Birlnclteşrinde Moskovnya giderek, 
BOyük Elcilik vazi!cs!nc ba~lıya
caktır. 

RIBBD-"TROP NEREDE? 
Moskova, 2 (A.A.) - Reutcr Ajan

sı bildiriyor: Ribbcntrop'un Bedin. 
de:ı Moskovaya geldiği hakkında ha
oerlcr alınını~ olmakla beraber, Al
mım Nazınnm Moskovnda olduğu 

Fakat hepsinden dnha mühim
mi, Türkiyenin de böyle bir istL 
haleye lakayt kalanuyacağrdır. 
Türkiye Suriyede statükonun de. 
ğişmesine taraftar de~ildir, Suri
yede bir değişiklik olacaksa, an. 
cak Suriyelilerin istikJallerini te
min eden bir değişiklik olabilir. 
Yoksa Türkiye burada yabancı 
ve bilhassa mütecaviz bir yaban
cı devletin yerleşmesine lakayt 
kalamaz ve müsaade edemez. 

Suriyeyi ele geçirmeye çalışan 
İtalyanların bu hakikati göulen 
kaçırmamalannı tavsiye ederiz. 

hakkında Moskova rcsmt mnbfille· 
rlnden hiçbir malOmat ahnamıımıştrr. 

Ankara, 2 (TAN muhabirin. 
den) - Roma büyük elçimiz 
Hüseyin Ragıp bu akşamki 10,25 
ekspresile İstanbula hareket et. 
miştir. Büyük elçjnin bir kaç gün 
fstanbulda kaldıktan sonra Ro
mayn gi~~eği söylenmektedir. 

Askeri muharrir, İngiliz tayyıırele
rinin Blngaı:.I ve Tobruk'u mOtema. 
diyen bombardıman ettiğine işaret e
derek, İngiliz donanmasının sahilleri 
hırpalamıya devam ettiğini anlatıyor 
ve şu şekilde devam ediyor: 

"Mısırın milda!aaııı pek ziyade tak
viyo edilmiştir. A kdenlzdeki İngiliz 
!ilosu ve biltün Orta Doğu cephesin
de harekatta bulunan hava kuvvet. 
lerl de son haftala..r zarfında takviye 
ed.lJmili bulunmaktadır." 

"l Blrlnciteşrln günü ve 1-2 Blrin
clteşrln gecesi Alınan hava kuvvct
lerı Londradaki asker! nokta! na. 
zardan mühim olan hede!lerle Mer
kezi ve Cenubt lnglltere ılzerfne hil· 
cumlarını tekrar etmişlerdir. Şiddetlı 
yangınlar ve lnf1H1klar müşahede e
dilebilmiştir. Bir tayyare grupuna 
mensup birkaç tayyare, müdafaa b:ı.. 
taryalnrının 5iddetll ateşlerine rağ
meu, alçaktan uçarak Pembroke -
Carew tayyare istasyonunu bombar
dıman etmiştir. En büyük çaptaki 
bombnlar hangarlara isabet etmlsUr. 
Yerde bulunan birçok düşman ıay. 
yareler! bombaların ve mitralyöz a
teşlerinin tesirlle hasara utrnmıştır. 
Bütün Alman tayyareler) Qslerlne 
dönn:i.lşlerd!r. 

Diğer bir filo LfverJ)onl lfmanmın 

Berllnln Sark kısmı üzcrfne tosf;~ 
!iz tayyareleri müt!'addıt bombnl ~ 
nt:nışlardır. AWan infiHi't ve y n 

1 bombaları bir tuğla ocağına ıs::ıı.ı; 
etmiştir. Başka binalıırda hasıırat ol' 
madığı gibi, insanca da zayiat yo ' 
~r. 1 Birfncltesrfn gtlnQ ve I-2 S' 
rinclteşrln gecesi zarfında dUıırn " 
zavfııtı 17 t,avvıır<• nl .... 11c:.,ır 



ABONE BEDELi 
'tGrklyo Ecnebi ......___ 
IOn Kr. 2800 Kr. 
~ • 1600 " 400 .. 800 .. .. 

: t azan: Omer Rıza Doğrul 
ı,.. İ ngiltcre ile İtalya arasında, 

Mı ır hududu üzerinde yaııı. 
harbin yeni ve ciddi bir saf. 

ta girmek lızcre olduğu anln
or. Verilen ınalCımnta göre, 
Yanlar sahil boyunca Sidi 

nı'ye kndar ileı:led'kten 
a ileri hnrel;ete üs teşkil c. 

ek kU\'"\ etli knmplnr vücude 
· ınek için durmu~ ve diğer 
!ardan dn istifode iınkfmlnrı. 
araştırmıştır. Anlasılnn Jtal

lm\;etlerl Sivn v:ılınsmın 
· etti< i yollardan da istifade 
ek niyetindedir. 

~tlSrt. _ Libya lıuduclunn ~k 
olnn Sh n 'nlıasındnn 1\IL 

tı muiıtclif lasınılarına [,>"İden 
·~ar nyrılır. Bu yollardan biri, 

l\lntnı1ın, biri dol;:rrudan 
~~ya Iskcndcriyeye, biri de 
~-"'1ureye gitmektedir. 

d~erçi bu yollar kervan yo11a
ı ~· Fnkat buralardan motörize 
• ~lan yürütmek de lmki'ın ha. 

de değildir. 
ir1 ltalynnlnrm bn yollardan da 

ade etmeleri ve tnyynre lruv. 
lerinin himayesi altında iler· 
eleri bekleniyor. 

~s'e Göre: 

imes gnzetesi de 'bugünkü 
yazısında hu ihtimnllerdcn 

setmekte ve "Italyanlnr, sivil 
in maneviyatını kırarak 

1 
hin daha J:olny kazanılacnğını 

lıı 'n etmeye taraftardırlar. 
aennleyh son zamanlarda 

takviye kıtalarmın gön
!! o~mnsnım esaslı bir e

iycti vardır. Çünkü bugün. 
harbin en hnynti neticelerinin 

rt ~~a~nr mevsiminde ve Mısırda 
'<ıSal edilmesi muhtemeldir . ., 
()l'. -

'ttınıes'in bu sözrcrl, l\!ısır.Lib. 
"ı.. hudmlımdnkt harbin ne dere

,. " hüyük ve hnynti bir ehemmi. 
e J .. ~z:ındıl:'lm tebarüz ettiriyor. 

~
Uizlerin de bu sırada Mısıra 
ye kıtalnn göndermeleri, 

f nnlnrTn yapncaklnn harbin 
ı ~nıiyetini müdrik olduklarını 

rmcktedir. 

Günler' 

lr nrnlık f tnlynnlnnn çöl 
. yollanndan istifndc etme. 
Çak ~pheli görünüyordu. 

ltalbuki İngilizlerin son ncş. 
dJ. lltt, vaziyetin bu merkezde ol

dtğını ve Mısırı mfidafan için 
.~ 1 ... geniş tedbirler almak icap 
f~ ·~~i, yoksn vnziy.etin c~ddi. 

~lğini ve Mısır hallonm hıç tc 
enıediklcri vaziyetlerle kar. 

A~cağını ta\'Zih ediyor. 
~sılnn bn son balıar, Mısı. 
~k nc:ı günler yn!latacak. 
tlSınn bu tehlikeleri ntlnt

;~ ~ candan temenni ederiz. 
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Nezle • Dalgaya 
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en ... 
ekteplerdc programlar 
liitince tnhsiliniıı ila\ 

edileceğini gazetelerde okudu. 
I,•um zamıın gözlerime inananı 
dım. Daha bir kaç gün evvel l . 
sanı sadeleştiren inkılübın bu 
yüklüğünden bahsetmiştim. Miiı 
kiin olduğu kadar nrabi ve fa 
risi kelimelerin güçlüğünden ç k 
~iikür kurtulduk derken b şımıu 
bir liltince ~.ıktı. Eğer bu lisan 
frnnsızcaya, itnlynncnya, ispan 
yolcnya yardımı vardır diye ka. 
bul ediyorsak, o halde eski yunnn 
ca)'I da öğrenelim. Arapçası 
türkçc öğreniliyor da latinces· 
frnnsızca neden öğrenilmesin. 
Araı>ça için içinden çıkılmnz u. 
sullerle mektep sıralarında kn • 
bediJen zamanları, emekleri du 
şüneliın. Biz bu giiçlükleri b"r 
lıanılcde hallettik. (l\'laydnnozJ t 

(midcniivazJ yazmaktan kolayc 
kurtulduk. Bunu Jatin harflerine 
medyunuz, fakat lfıtinceye değil. 

B irleşik Amerika devletleri. 

-3-, 

nin dünya harbine girip 
girmemesi hemen herkesi alaka

yor. Bir deli gı'biyim. O günden. dar eden bir meseledir. Gün geç. 
yazan: ~ beri, evimin yıkılmaması için, za. mez ki radyolarda, gazetelerde 

asanın üzerindeki kırmızı 1 vallı kocama mütemadiyen iha- buna dair rivayetler, tahminler 
abajurlu deveboynunun Nac•ı Sadullah net etmekteyim. Daha bir saat ve havadislere rast gelmiyelim. 

uf ak ampulünü yaktım. Onun _ evvel, Bursalı bir tüccarın kollan Gerek İngilizlerin, gerek de. 
kızıl ışığında içim sızlaya sızlaya arasınd:ıydrın. Ve ,şimdi neredey. mokrasilerin tarafını tutan diğer 
okudugum, ve sonra suretini al. piyasasını iki misli yükseltir ... Ni- se, kocam gelecek, çocuk gözleri. devletlerin gözleri Amerikaya 
dığım mektup şuydu: tekim, sana bir müjdem var: Bir le yüzüme b.:ıkacak: çevrilmiştir. Iki üç günde bir 

"Sana bu sefer de gebe kaldı- tüccar, bir gece için, tam yüz kfı- "- Benim temiz karıcığım!,, mühimce bir vaka oldu mu; bir 
ğnnı müjdeleme mi bekliyorsun ğıt veriyor. Kocan olmasa, sen diye kollarını açacak. O zaman, rnu&hede imzalandı, yahut ta 
değil mi? bu geceliği rüyanda görürdün!,, ateş gibi bir şeyln, göğ\';ümün Londra biraz şidclctlice bir bom-

Fakat maalesef hayır. Bilakis, Bu sözleri, nekadar isyanla altını nasıl sızlatacagıru oilemcz- bardımana maruz kaldı mı her. 
bu satırları, her zamandan daha karşıladığımı tasavvur edersin. sin!.. kes birbirine ayru suali sormak. 
bedbaht olarnk, ağlaya ağlaya "- l\Iadam, dedim· çok rica Her sefer, ona her şeyi anlat. tadır: 
yazıyorum. Bu mektubumun nl. ederim, ben evli bir kadınım. Ko. mak arzusile kıvranıyorum: Za. - Acaba Amerika ne yapa-
tında gene bir randevu evinin ad- camı seviyorum. Artık, para ile yıf bir ümit bnna: cak? 
resini göreceksin. Ve eğer, anla- kendimi satmaya da hiç niyetli "-Söyle, affedecektir. Çünkü Halbuki bugünlerde yeni dün-
tacaklanmı okumadan o adres değilim!,, sen temizsin!,• diyor. Fakat ya yanın her şeyden evvel yapacağı 
gözüne çarparsa, derin bir hayret O, bu sözlerimi, aynı pişkin affetmezse? Ya yüzüme tükürüp bir tek şey vardır. Yeni Cümhur 
duyacak, ve kendi kendine: sükunetle karşıladı. Hatta: giderse? Reisini intihap etmek. Aylardan. 

"-Ne münasebet? diyeceksin. " -Vay... Namusunu yesin- Bu korkunç ihtimali düşünerek beri birbirine muhalif fırkalar 
Hani evlenmişti? Kurtulmuştu. ler ... Kafir, numaradan da bir susuyorum. Fakat emin ol, bir çarpışmaktadır. Ve liderlerini 
Seviyordu. Seviliyordu?,, türlü vaz geçmezsin!,, diyerek, gün boğulacağım! seçmedikçe, Amerikalıların siya-

Evet.- Sana yalan söyleme. çenemi okşadı. Ah ... Yanımda olsan, başrmı si dünyada kati bir adım atmala. 
miştim. Seviyordum, seviliyor. Fakat ben ona daha aksi ce- dost göğsüne dayayıp kana kana nna imkan yoktur. 
dum, cvlcnmistim. Hala da öyle- vaplar vermekte ısrar edince ne ağlasam, ve sana doya doya içimi Ruzveltin rakibi, cümhuriyetçi 
yim. Fakat kocamı çok sevdiğim yaptı biliyor musun? döksem! Ne olursun? Bir yolunu fırkası mensuplarından, büyÜk 
halde, ona ihanet etmeye de mec. Kaşlarını çattı. Ve: bulup, hiç olmazsa bir kaç gün i- sanayi adamlarından Vilki'dir 
burum. "- Sen bilirsin ... dedi, fakat çin Ankaraya gelsene? Emin ol, ve kendisi büyük bir hatip ol. 

Şimdi, daha büyük· daha derin eğer sen bizim karımızla oynar- oruspuyken bile, şimdikinden mak1a tanınmıştır. İşte bu zat 
bir hayret duyuyorsun değil mi? san, biz de senin işlerini bozma. mesuttum!,, evvelden yapılan ve çoktan tat-

Bir sabah, kocamın isine gidi. sını biliriz. Kocan her şeyi öğ- • • • • • • • • • bikına geçilmiş bir program mu. 
şinden biraz sonra kapİ çalındı. rensin de, bakalım bir daha bu- " • • cibince memleket turuna çıkmış. 
Kapıyı açar açmaz, tüylerim, raya döner mi?,, Bazı kısımlannı bu sütunla. tır. Bu suretle muhtelli şehir ve 
meşum bir insan görmenin hissi. Düşün bir kere: Gidecekler, ve ra .geçiremediğim mektup' kasabalar?a ~o~ferans~n: vere-
kablelvukuile ürperdi Çünkü bir çocuk kadar temiz olan koca. burada bıtiyordu. Okuduğunuz rek, kendı duşuncelerını! . prog. 
karşunda Madam u ... şu bizim mm önüne, onu dehşetten delir- kısırnlarrru kopye ettikten sonra, ramlarını anlatarak kendısıne ta. 
ev sahibesi Madam U. vardL tecek kadar korkunç bir mazi se. onu, hiç bir şey söylemeden sahi. raftar toplıyacaktır. 
Sıntarak içeri girdi. Kendisine: recekler ... O zaman• ne hale gire. bine uzattım. Gelgelelim ki tam bu sırada 
"- Aman madam ... dedim, bu eeğini, benden ne derin bir nef- O, facianın tesirini yüzümde Mosyö Vilki müthiş bir nezleye 

ne ihtiyatsızlık? .. Ben Şimdi, ni- retle kaçacağını, ve masum huL okumak istiyor gibi idi: tutu!muştur. Sesi tam.amile kı-
kfıhla evlenmiş bir l.adınım ... Ya yalarımın nasıl daha kurulama. "- Nas.J.? . .,, dedi... sılmıştır. Programı tehir etmeye 
kocam sizin bur.ıya girdiğinizi dan yikılacağını bir düşün_ Ve ilave etti: imkan olmadığından kendisine 
duyarsa? Bu ilıtimaller, beni bir anda "-Daha bitmedi..: bir vekil tayin edilmiştir. Şimdi 

O pişkin pişkin smtarak, sala. deliye döndürdü. Şimdi, onunla Sonra, hazırlamış bulunduğu konferans kürsülerine ikisi bera-
na. doğru yürüdü, ve etrafına ba.. arnmızda geçen uzun münakaşa- bir başka mektubu önüme attı: ber çıkıyorlar, vekil konferans 
kınnrak: lan anlatabilecek kafada değL "- Şimdi, bir de bunu oku- veriyor ve yerine göre kfıh güle. 
"- Aferin. •• dedi, fyi bir fş liın. Başım uğulduyor, kulakla.. yun!,. rek. ktıh yumruklarını sıkarak 

ynptın Zafer- EViilik, kadının nnı zonkluyor, gözlerim karan- (4 üncD yazı yarmld ni:c;bamızda) c~~~riyetç~ namzedi de jestle-
------------------------- - - -------- rıru ılavc edıyor. 

Tiyatros 
Te-=~·.ı "Otel o,, 

Bu vakitsiz nezlenin Mösyö 
Vilki'ye kaça mal olacağını bile. 
miyoruz. Fakat aksi bir netice 
tevlit ettiği takdir.{le kimbilir bel. 
ki de Amerika ve hatta dünya 
çok kıymetli, diinynnın gidişini 
değiştirecek bu adamı sırf nezle 
:mikroplarır1n vakitsiz bir ziyare
ti yüzünden kaybedecektir. 

Tabii şimdi Mösyö Vilki'nin 
kıymetini bilmediğimiz için inti. 
habatı kaybettiği takdirde bu. 
nun bir zıya mı, yahut ta kar mı 
olduğunu kestiremeyiz. 

Dalgaya Gelen İtalyanlar 

rn> u acaip vaka Libya c;öllc
U rinde olmuştur. Her mil. 

letteki meslekdaşları gibi bir ta. 
kım İtalyan gazetecileri de ha
yatlarını koltuklarının altına al. 
mışlar ve meslekleri uğruna bir 
otomobil kiralayarak Libya çö. 
lürıdc ileri hareketi yapan İtal
yan ordusuna iltihak etmişlerdır. 

Tesadüfen olsa gerek, bizim gö
n ülli.ilerin otomobili en önde git. 
mekte, onları piyade taburları 
takip etmekte ve en arkadan 
tanklar gelmektedir. Bu fevkala
de sergüzeştin tesirile İtalyan ga. 
zetecileri fevkalade heyecanlıdır. 
lar ve mütemadiyen aralarında 
münakaşalar yapmaktadırlar. 

Fakat bir aralık kafasını geri. 
ye çeviren bir arkadaş ordunun 
onları takip etmemekte olduğunu 
görür. Birdenbire hepsini bir 
korku alır. Bir hayli beklerlerse 
de ne gelen olur, ne giden. Neti. 
cede beklemenin bir fayda vermi. 
yeceğine belki de ordunun kestir
me bir yoldan önlerine geçmiş 
olduğuna kanaat getirerek tekrar 
ilerlemeye başlarlar. 

Fransızlar lisan bahsinde çök 
ınulıfonzakardırlnr. (FJ harfinin 
sndasile ba~layan yunancndan a.. 
lınan fnnnasi kelimesini h:1 
(J>hJ ile yazarlar. Halbuki lfıtin. 
cenin en l·oyu miidafii Q)mnsı l -
zım gelen ltıılynnlnr bu kelime) i 
doğrudan doğruya F ile ynzarlnr 
Lisan hususunda sürnt asrına) a. 
kışacak kolaylıklara uymalı. J{a. 
lenin aslının l{nvclc olmasından 
bana ne? Lisanda kaideler nelm 
dar a7 olursa öğrenilmesi o kadar 
kola3 dır. Adamın birini bir hoc 
ı.:il arcte gelerek kendisini şö~l 
tanıtmış: 

- Efendim ben annsıl Çcınis. 
lı:czikliyim. l\lcmlekctimdo K'. 

Hakikaten bir yarım saat ka. miircü Hocadan Emsileyi oku
dar yol aldıktan sonra uzaktan dum. Oradan Tnvaslmın dersler. 
bir tank taburu görünür. Artık o- ne devam ederek gece günd · 
tomobilin içindekilerin sevincine çalıştım. (Bina) okudum... Ora. 
payan yoktur. Doğrusu büyük dan Çolak Süleyman hocay:ı dc
tchlike atlattılar. Ya kendi hal- vam edip nzhar) a geldim .•• 
lerine terkedildikleri sırada kar. Tam bu esnada bir misafir gclm' 
şılarına düşman çıksaydı!. Fakat I Sellimla~mışlar. Yeni gelen ntisa 
uzaktaki tank kervanına yakla- nazarile hocanın kim olduğunu sormu 
şmca iş değişir. Zira karşılarında Hoca ba~la~ış: . . 
bir İngiliz ordusu vardır ve ken- . 7 Efendım be? anasıl .. ~.e~~kez • 
dilerini kar~ılayan neferler kendi lıyıın. J:'I;mleketimde Komurcu Hoc -
hb I d ~ ·ı f k t 1 · dan." ılah." anlattıktan sonra {1 • 

a np an egı , .. a a on an es~r har) a gelince bir misnfir daha gclm 
almaya gelen <luşman askerlerı. Selam sabahtan sonra yeni gelen, ho· 
dir. canın kim olduğunu anlamak ister ıs-

Şfmdi bizim İtalyan mcsle~. tcmez, hoca. gene: • . 
daşlar otomobili fazla süratle . :- Ef~ndım ben anasıl Cemı~l:eı:ık. 
$Ürdüklerini ve bu yüzden kendi lıyım." diye ba;ılayınc-a ev sabibı aya.,a 

d l k b tt'kl . . kalkmı:ı: 
ol rrdu arınık ay el ıd .. ennı ve on-t - Ben biraz hareme (:ldiyorurn .• 
a ~n Ç? • evvc uşmana ~~as Hoca efendi {İzhar)a gelince bana h -
geldıklerını anlamişlardır. Nıde. ber gönderiniz! 
lim ki iş i~tc:ı geçmiştir. TAKViMCi 

Ş ehir Tiyatrosu &pnarmt 11çma~ 
dan evvel verilecek oyanlar. 

dan, alakalarını kestikleri zannedilen 
artistlerden, dekorlardan, eserlerden 
o kadar çok bahsetmiştik ki, bu bize 
sofraya oturmadan evvel i§tiha açan 
yemek bahsi C'ibi olda. Nihayet dün 
ak;ıam tiyatronun kapılan açıldı: "Ye
meğe buyurun efendim,, denildi: 

"'Edebi" matine,. lcr tertip etmek çay 
görmeden paça sıvamıya benzer. 

- Bütün dünya sinemacıhğmm eşsiz, rakipsiz ve emsalsiz filmi. 
- Bir su gibi milyonlar akıtılan cihan şaheseri." . 
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Hususi ltD.ve: Manş Tüneli {Türkçe) 
Numaralı yerlerin evvelden kapatalması rica olunur. Tel: 43595 

Muhteşem bir ziyafet salonu Myle 
bir ıofrnya Yakr,ıacak kadar n;fis ol
ması lazım gelen ilk yemek som gü
müş bir knyık tabağın içinde olarak 
ortaya kon~l~a. Tabağm etrafı çepe
çevre garnıtUrlerle SÜ!!lcnmiş, yeme.. 
ğin Ustu bir salça tabakasiyle örtülü 
top salatalar, tırtıllı, ııertan minaresi 
irtiridye kabuğu ıeklindc oyulmuı pa~ 
tatesler, püreler, Yeııil zeytinler allı 
beyazlı turplar .• Üzerinden azıcık' süs
leri kaldırdık. Altmdan ne çıktı? Bu
nu anlatmadan evvel okuyuculanma 
biraz Otellodan bahsedeceiim. . 

etmeyi bir ihtiyaç telikki eden ruhu, 
Rodrigo da bönlüğü. Kasyo da açık 
ruhluluğu, Dezdcmona da safiyet ve 
temizliği yaşatmıştır. Yago'nun ruhu 
tahlil edildikçe sayfalar açılır, bunun 
küçücük bir safhası ile Bernştayn 
"Sır .. diye kocaman bir piyes yazmııı
tır. Ve hakikaten Yago'nun karakteri 
anla§ılmu, tahlil edilmez bir urra 
benzer. Bunun içindir ki Şekspirin e
serleri modern piyesler gibi çerez ka. 
bilinden değildir. Başlı baı;ma bir ll
lem, bir kül'dür. 

Otello tercüme itibariyle de pek za
yıftır. Eda, ıive denilen §ey btiycn 
düşünülmemiş. ôtello gibi bjr eser 
diplomatik notalar gibi aynen tercüme 
edilmez. Edilirse Fransaya hediye at 
götllrcn Mahşer midillisi Kimi! BeYiıı 
Türkçe yazıp Fransızcaya tercüme e
derek çektiği "Ben hayvan Marsilyaya 
vasıl olduk ... cümlesine benzer. Ter. 
cümelerde bahusus piyeslerde en dik
kat edilecek nokta şivedir. 

Biz Şehir Tiyatrosunda evvell ko
nuşmasını oynamasını bilen artist arı
yoruz. Dekor sonra gelir. Sara Bernar 
Amerikada tiyatro bulamamış, çadrr 
altında oynamıştır. Kuvvetli artist 
olsan da isterse sala:ıta oynasın. Ne 
çıkart 

İSTİKLAL KA 1 

* * evzu tamamen İııgifu: ıairinin 
değildir. Kısmen Giraldi Cin

thio'dan alınmr,ıtxr. 1584 •enesindo 
Gabriel Chappuys tarafından Franııız. 
caya tercüme edildiğine göre, gcrelı: 
bu ve gerek İngilizce tercUmcsi Seks
pir'in umanmda mevcut idi. Malonc 
Sekspir'in eserlerinin oynandıfı ıe
ncler hakkında dikkate şayan bir ve
sika ne:ıretmiıı ve banda Otellonun 
1611 senesinde oynandığını kaydet
mi;;tir. Collier Otellonun ilk oynatıhıı 
tarihi olan 1611 scn~inin yanlış ol. 
duğunu kuvvetli bir vesika ile isbat 
ediyor. Bridgewatcr - House evra.. 
kmda 1602 senesinde Lady Derby ile 
Sir Thomas Ecrerton, Harfild oato
sunda Krnh l:abul ettil:lcri zaman edi
len masraf listesinde şu kayıt mev
cut: 

"6 Ağustos 1602 - Akt~r ve dan. 
ı;örlere verilen meblağ meyanında 0-
tello piyesi için Durbage Kumpanyası
n:ı 1 O lira verilmiştir.,. 

Bundan Malone'un dokuz sene hata 
ettiği ve Otellonun ilk defa olarak 
llurbage tarafından 1602 senesinde 
oynandığı anlaşılıyor. 

Şekspir'in OtelloStı yalnrz kıskanç
lık mevzuu değildir. Her erkekte tabi
ntiyle mevcut olan bu hissin tahrik e
dilmesidir. Şekspir bunu daha kuvvet. 
li bir surette tebarüz ettirmek için e. 
line bir Migribh alıyor. Otelloda Mig_ 
ribh'nm kıskançlığından daha kuvvetli 
karakter, Yago'dar. Diyebilirim ki, 
Sekspir en kuvvetli etüdünü Yago ü
zerinde yapmı:ıhr. Bütün entriki ören 
asıl dramı en hurda teferruata kadat 
i;ıliyen odur. Şekspir1e Molyer ara
sındaki farkı burada daha bariz cörU. 
yoruz. Molyer eserlerinde bir karak. 
ter alır, ve onu bir şahsiyette yaşatır, 
Sekspir iki, ilç hazan da daha fnzla 
karakterleri biribirleriyle çarp~tıra. 
rak ayni mevzu iı;inde hepsinin en 
kuvvetli psil·olojilerini ortaya koyar. 
Otelloda kıs1:ans;hC'!a, Yıııto'da fenalık 

* * Yine ziyafete geliyorum~ salça-
lara boiulan yemekten bir, lok

ma alır almaz, anladık ki ha.zmolunur 
gibi değildir. 

Otello hiç bir zaman bu kadar muh
te:;em bir dekor içinde bu derece fena 
oynanmamıştır. Dün akpm Otelloyu 
seyretmedik. Balmumu heykellerle es. 
ki devirleri yaşatan muhtetem bir 
Greven müzesi seyrettik. Bu tesir 
muhafua edilmek için olacak, ııılmet
lere boğulan sahnede arada artistlerin 
dudaklannm oynaması lazım gelece
ğini tahmin ediyor, meşalelerden isti
ane eyliyerelı: gözlerimizi karanlıklara 
alı:ıtrrmıya çabalıyorduk. Mahmut 
Moralıdan başka hiç bir artlstte te
barilz eden ıahsiyet göremedim. Ne. 
rede Otcllodaki cevval ateşin siyah 
kan? Nerede Yago'da aradığım yılan. 
lık? Artistlerin hiç birisi ya:ıatacakla
n ruha anlamamışlar. Sanatta bu cihet 
takdir edilmedikten ve lı:arıımızda 0-
telloyu, Yagoyu, Dezenıonayı yaıar 
bir halde görmiyecek olduktan sonra 
Sekspir'in kitabını ahp okumak daha 
dofru değil mi? O zaman 'hiç olmazsa 
kırık dökiik kelimelerden yapmak iste
diğimiz cümleleri tam olarak okur ve 
anlarız. 

Sehir Tiyatrosunda ArtikülSsyon, 
entonasyon, diksiyon denilen ııeyler 
yok. Vaktiyle tiyatroda telaffuz ber. 
bat bir şeydi, fakat entonasyon vardı. 
Aktör ne söylerse anlardık. Şimdi her_ 
kes kulak kıkırdaklarını sahneye doğru 
çevirmek için ba§larma bir fılet taksa. 
lar yine bir ııey anlamak kabil değil. 
Filll.n harfin sesi nereden çıkar? Ve 
buna nasıl söylemek lhımdır ki din
liyen anlasın. 

Artistlerin konu:ıma tanlan tama• 
miyle Ertufnıl Muhsindir. Ve bu bü. 
yük artistimizin yeıine kusuru sesi 
ve konu:ımasıdır. 

Akluna bu gelince, Şehir Tiyatro. 
sunun bu ıene yapacağı "klasik eser
ler matine,, sini dü:ıünerek titriyorum. 
Ktasikleri hangi ımn'atkar okuyacak? 
Evvela sil!Jı._;. lisanını !esjs elmedcu 

Askerlik işleri 

Şubeye Davet 
Patlb Askerlilı: dalrcslııden ı 
Dc70fla Askcrllk ıubeslııde lı:anth Td. L•. 

Atim. HDseJ'iıı Of. Zeki (ı6443) kendisinden 
bir bııaıHuıı tahlıllı:I lçlıı Schzadcbııında Pı· 
tih ••kertik dairesine m!!rıcut etaıuinl. la· 
tanbul lıArlclndc ise Hrih adresini bildirmeai 
rica olunur. 

Bir vatanın dahili ve h:ırid 
düşmanlara karııı müdafaa e
dilmesi hile, casusluk, entrika
lar karşısında casus, vatanper
ver bir kahramanın vatan ve 

istikliil mücadelesi 
Binlerce figüranın ve binler_ 

ce atlı ve atsız muharibin i&tl-

~::i~li~~;iı~~~~·~·Dra;;::ıbü:::~:):~::i· 
itibaren 

KSiM asında rP 

BU AKŞAM 

i P K 
Sinemasında 

l.e 

Türkçe Sözlü En Nefis 
Arap ~lusikisi ile Süslü 

Büyük Bir Aşk ve 
JJI acera Filmi 

ın 
Mısırın hakikt hayatmdan alman sahneler, Muazzam Mizansen 
Bao Rollerde: LEYLA MURAT - YUSUF VEHBİ 

' 

Aynca: FOKS dıinya havadisleri gazetesi. 

Bu Akşam S Ay Sinemasın a 
Amerikada 400 sinemada birden gösterilmekte olan mevsimin 

ilk Süper filmi: Fransızca sözlü 

KARA Ü EŞ 
( STANLEY ve LİVİNGSTONE ) 

Şaheserinin ilk iraesi ıcrefine BUYUK GALA dünyanm en bQytik 
macera ve sergüze;ıt filmi". Siyah Afrika kalbinin uyanı;ıL" 

Baş Rollerde: 

SPENCER TRACY - RİCHARD GREENE 
İh .. rıısh_ Heyecanlı... Harikullide Sahnelerle dolu bir filin 

ll4veten: FOKS JURNAL son dünya haberleri. 
Yerlerinizi evvelden temin edin~. 

1940 - 41 yeni 
mevsimini 

çıy r 

' Mevsim açılışı 
şerefine 

Japon Hüküm
darlarının es
rarengiz haya
tını gösteren 

KENNY 
BAKER'in 
büyük filini 

{ Baştanbaşa 

Renkli) 

Aynca: 

GE 

LT 

cı 

1 si 
GEORGE 

BAl\TKROF'un 
lıeyccanlar filmi 

ŞEHiR TiYATROSUN'da bu nkııım 
Teı.ıcba~ında Dram kısmırıda 20.30 d 

OTELLO 
Komedi Kwnındıı 20 30 dn 

YALI UŞAGI 
Her t 



I~ 

"terkibinde IYOD, TANEN ve 
GLISERO FOSFAT vardır 

KANSIZLIGA 
VEREME istidadı 

olanlara ve 'S 1 N 1 R 
Hastalıklarına 

Karşı 

Kullanılır 
Eczanelerde bulunur 

Küçük şişe 60 
Büyük ,, 100 kurustur. 

Devlet J,imanlan İşletme Umum Müdürlüğünden : 
Tamiratın mahiyeti Muhammen bedeli Muvakkat temlnatlhale tarihi 

Lira Kr, Lira Kr. 

Sın n korlculuk f p 9G24 79 721 8G 21.10.40 pazartesi . saat 15 de 
Ahpp illeri 181'7 94 1n 35 24.10,40 perwembe 

saat 15 de 
:seton lslert 9985 18 '148 88 24,10.40 perıembe 

saat 15 de 
~ fllerl 543 55 40 '1'1 25.10.4.0 cuma aat 

15 de 

• .. 4519 03 138 93 25.10.940 euma saat 
15 de • 

•Al'.,. • .. rroo M m sa 25.10.940 emna saat 
15 de .. • '109 IS S08 22 25.10.940 cuma aat 
15 de 

• • ~5 19 191 20 25.10.940 cama aat 
~ 15 de 

ihalenin pkll 

Xapah arı 

Açık eksiltme 

Xapah arı 
./ 

Pazarbk 
/ 

Açık eblltme 
-.. .. • 

.. • 

• • 
~ ıtarac!enls ktydann·düi muhtelif iskele tente yapılacak tamiratın mahailerlle banlana ambam

- bedel. mankbt teminat nihale tarihi ve ıekilleri yukarda yanlıdır. 
İsteklilerin bildirilen nlı:itte •·yalnız kapalı zarflarla olanların teklif mektupl{lnDI bDcllrilen Taldtten bir 

.m mel komisyon reisliiine tevdileri llznndır. htan balda Galata Rıbttm Hanındaki Umum Müdürlük bina-
91Dda toplanacalı:: aatm alma komisyonuna müracaatları. Bu baptaki kepf ve p.rtname sözü ceçen komisyonca 
llale bedelinin yüz binde beıi niabctinde bir bedelle verilir. (9381) 

TAMOLAYAR 
iYi CiNS 
DAYANIKLI 
Genel Acentahtr. lstanbat Katla Han 

1/4. Satş Mağualan: Nabevanopulo 
Biraderler: Sirkeci - A. Baroççi: Sal. 
tan Hamam - Panciris •e Savaidis: Ga- · 
lata Karaköy - Alberto Aısante: lstik- ı 
w Caddesi. 

-------------------~ı Karacabey Belediyesinden :-
ı - Karacabey kaaabaırı içme ıra tesiaatmm ıehir ıebekesi ketif Te proje_ 
8'* eksiltmeye konulmuıtar. 
2 - Yaptmlacak keıif ve projelerin kelif beden (500) liradır. 
S - Şehir Hali hazır planı ile eksiltme prtnaınesi ve mukavele IUl'eti 

Karacabey Belediyesinden alınabilir. 
4 - lneldilerin bir ıehir içme su tesisatı keşif ve projelerini tanzim 

e mlitebuım bulunması ve bu hususta resmi vesaik ibru etmesi 11-

5 .:_ lfnakkat teminat: % 7,5 hesabne (37) fıra (50) lnmıllll'. 
1 - İateklilerin teminat ve Belceleri ile birlikte ' ihale ciinll olan 

10/940 Çarpmba cünü saat 14 te Karacabey Belediyesine müracaatıan 
olmmr. (9178) 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi 
• Müdürlüğünden : 
Bartın c!eretıi boiazmda Bofuköy yakmmda müesaesece imtiyazı ahn
olan mmtakadan "5000,. beı bin ton dolomit taıı ihracı ve Karabükte 

.... Hllm·~ aabasma naldi iıi bir müteahhide ihale edilecektir. Şartnameler-
,apdacalı:: mukavelename sureti lstanbulda Sümer Bank İstanbul Şubeıin

Anbra Sümer Bank Umumi Müdürlüğü Ticaret Şubesinden ve Kara
müeaseae Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. Talip olanların en 

20.10.1940 tarihinde saat 12 ye kadar müessese Müdürlüğüne tekliflerini 
eri ilin olunur. "9285,. 

OSMANLI BANKASI 
-ILAN-

ıu4-ıt11 ihraçlı J'Cbde 5 ıaı.n Dehin I• 
tiltru tahYillerinJa l lklncltepia 19U tari
hinde mnkli tedbe79 "l'Uedillp lbru olum
mryan ,,. meskOr ,,."-" alt H aaaar&lı Jna.. 
ponlan l lldadtepia 1940 tarihlndea hlba
rea TOrkl7e COmhari7et h0k4metf aeflae mO
nınl nmaaa tlbl olacafl -~ tabYillt 
blmlllerhabı mal6ma olmak ilse .. Ola olaaar. 

Hali Tasftyde bulunan 

GAZETECiLiK 
ve 

MATBAACILIK 
Türk Anonim Şirketi 

Tasfiye MemurluJundan: 

Hali tasfiyedeki Gazetecilik ve 
Matbaacılık T. A. Şirketinin tastlye 
muamelAtını milştereken ifaya mezun 
olmak üzere tasfiye memuru olarak 
intihap kılıntnl3 bulunan Avukat İs
mail İsa Can'iş'in hu defa tasfiye me
murluğundan vukuu istifası üzerine, 
aşağıda yazılı rumamede milndeıiç 

1 • K A maddelerin tezekkür ve karara bal-
Cl! I iZ ranıyor ----"· !anması içln Şirket Hey'etl Umuınt. 3'3 ' 1 yesinin 940 senesi Birinciteşrln ayı-

Yeni Postane kartmında M"ımar Vedad Caddesinde 28 numaraya 1 nın 24 üne tesadüf eden Pervembe 
mUracaat. günü saat' 15 te İstanbul İ& Bankası 

ittisalindekl f& Hanında 1 numaralı 

ŞAMPİYON 
A .M PULLAR 1 

Çok dayanıklı, çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır. 

.,/ 

Satı, Depoıu :. 

Tahtakale, Uzuncu Ova Caddesi 
No. 12. 14 

I 

Şirket tasfiye merkezinde fevkalAde 
olarak toplanacaktır. 
Sayın hissedarların bu içtimada ha

zır bulunmalan ve tçUma gllnünden 
bir hafta evvel ıahJp olduklan hisse 
senetlerini tastlye bilro8una ibraz e
derek dübullye varakası almalan rtca 
olunur. Taeflye m•murluilu 

RUZNAME~ 

1 - Tasfiye memurunun lsllfasınm 
kabulü halinde yeni tasfiye memuru 
intihabı. 

2 - Tasflye memurlannm flcreti
nln tesbitf. 

'l' A .N 

XI inci BALKAN OYUNLARI 
BiLETLERi 

Aşaftda yazıh yerlerde bqilnden itibaren 150, 100, 75, 50, 25 "'1ra-
IA aaulmaktadır. 

Şekerci Ali Muhiddin Hacı Bekir (Bahçebpı - Xadık~y) 

Yataklı vagonlar (Karaköy - Beyoflu) 
Zeki Riza SPorel (Babçekapı) 
Ege SPor Pazarı (Perapalas Urlııı) 
Merkez Eczabaneai (Kadıköy Alu yol afzı)' 
Beden Terbiyesi Bölgesi (Sıraaerviler - Taksim) 
Fenerbahçe Stadı (Kadıköy) _ızm ___ _ 

•• • # .. • 

Kilis Gümrük Muhafaza Taburu Sabnalma Ko. 

Erzakın: Erzakın: Muhammen 
Cinai Miktarı 

Kilo K1-

Arpa 120000 
Bulgur 6000 
Sadeyağı 3000 
Kuru fasulya 6000 
Nohut 3000 
Kur- soğan 4000 
Mercimek 5000 
kırılmış 

Gazyağı 4000 
Un 80000 
Koyun, keçt 25000 
Sığır eti 

bedoll 
Lira K1-

6600 
600 

3750 
1200 
300 
160 
600 

1100 
12000 

7500 

Başkanlığından : 
Muvakkat Ekalltmenln 
tem inat Tarihi, gDnD: Saati, Cinai 
Lira Kf. 

495 10/10/40 PCl'JCUlbe: 9 Kapalı 
45 .. .. : 9 Açık 

281 25 .. .. : 9 
" 90 12/10/40 Cumartesi: 9 .. 

22 50 .. .. : 9 " 12 " .. : 9 .. 
45 .. • : 9 .. 
82 50 14/10/40 Pazartesi : 9 .. 

900 ,, ,, : 9 Kapalı 
562 50 " .. : 9 .. 

Odun 700000 11900 892 ııc 16/10/40 Çarşamba : 9 ,. 
Kuru ot 90000 4500 337 50 ,. ,. : 9 Açık 
Saman 70000 1400 205 ,. • : 9 ,. 

A - Tabur ihtiyacı için yubnda yuılı 13 kalem erzak, yem yakacak odun 
eksiltmeye konulmaıtar. 

B - Şartnameleri Komisyondadır. G&rille. alınabilir. Eksiltmeler tabur 
brargibmda komisyonda yapılacaktır. 

C -·Açık eksiltmeler için muvakkat teminat makbuzlarım Ticaret Odası 
vesı"kalarmı getirmeleri. 

D - Kapalı zarfla eksiltmeler için yııkandaki vesikatannı teldif me\:tap
larmı havi kapalı zarflarmı eksiltme saatlerinden bir saat evvel ebiksiz ko. 
misyon başkanlıima makbuz mukabilinde vermiı olmaları, ebiltme saatlerinde 
de komisyonda hazır bulunmalan ilin olunur. (9046) 

Cebir, Hendese, Fizik, Kimya 

1 

Lisan dersleri: Hariçten Orta •e Lise imtihanlarına buırlanacak olanlarla 
yeni smıflarmm derslerini cüç balan mektepliler içinde tek Ten 2, 3, 4 kiıilik 
curaplarla 14 Birinciteırin Pazartesi sündüz n sece de derslere batlanacaim
dan; kayıtlar ba1lam11tır. Olı:uyacatınız derslere cöre tedint haftalıktır. (Çern. 
berlitq Tramvay daraiı brtısmda yabana diller n Riyaziye Kız - Erkek 
Okalana) müracaat. 

MUdilril: ZIYA ÇETİNKAYA , BiR HAKiKATi 

Pırlantalı ve elmaslı aaat cıcme&. bır kelime ile SlNGER SAATİ 
demektir. Çünkü: 

Pırlantalı ve elmaslı aaatlerin bilt6n haln"ld eftafı methana 11em 
olan SİNGER aatlerinde topl&DIDJltır. Banan için: 

Saat alacafnm ıramaa. tereddtitds SINGER saati' almalmms n 
saatin iizerindelri SINGER markaama. mtleslesemisin mdreaiae dikkat 
etmenis lbımclır. 

. Modayı takip eden her asri bdm için kıymetli ta,Jan1e Ye nefis 
iılemeaile hakikaten nazan dikkati celbeden bö1le bir barikaltde 
•stNGER,. aaatine sahip olmak ldeta bir saadettir. 

SINGER No. Z7..A 108 elmaslı ve 8 pırlantah Z30 Lira 
No. Z7.B 1Z8 elmaslı ve 8 pırlantalı Z55 Lira 

., - Emsalleri gı"bi 15 sene prantiliclir. -
SİNGER SAAT Mağazalan - İstanbul Emlnönft No. 8 , ________________________ _, 

. . . - . . . . . 

ın~J~~rl~r -Um~~~· Müdürlijğü. ·u~nl~rj 
1 - Ketif, Şartname " plim maciblnce idaremizin Ciball Fabribamda 

yapttracai'ı transformatör binası açık ebiltmeye konmattar. 
2 - Kqif bedeli 9995.38 lira mavakbt teminatı 749.65 llradrr. 
S - Eksiltme 16/X/940 Çarıamba ctınü aaat 14 de Kabatqta Levunn n 

Milbayaat Şabesindeki alım komisyonunda npılacalı:t:tr. 
4 - Sartname aöztl seçen Levumı Subesi Tezneainden 50 tıcarqa alına

bilir. 
5 - lstekfilerin eksiltme için taJin olanan etin" aatte ~ 7,5 cfhrenme 

param prtnameainin •F.. fı!krasmda yazdı Teaikalarile birlilı:to meırldlı ko-
misyona müracaattan. "'9322,. 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden: 
938 - 939 denı 7Ih ikmll imtihanlannda muvaffak olamayarak bir sene 

mllddetle muvakkaten yurtla altkalan keıilmiı balunnp 939 - 940 yılı imti
hanlarmda muvaffak olarak yarda celmelerl icap eden yart talebelerinin ni
hayet 25/10/940 giinll aktamma kadar yarda· mllracaatla byrtl.annı nptır
malan mezldlr tarihten sonra müracaat edenlerin yarda bbal olanmıyac:ak-
lan ilin olanar. •9302 .. 

Yüksek Öğretmen Okulunda Yabancı Dil 
Şubesi Açılmıştır. 

Kaba! 1&rtlan hakkında ev.eke datrtı1an matba izalmamede ırikredilen 111-
beterden batka okulda bir yabancı dil 111beai açılmıwtır. Liaelere yabancı dil öi
retmeni 1etiıtirecek olan ba 111be:ye cirmek için olpn)afa elde etmit bulan_ 
mak Te kabul imtilıanmda muvaffak olmak prttır. Tahsil d<irt sene stlrer ve 
Edebiyat Fakültesinin tedriı lisansı ile neticelenir. Ba sene Fraımırca •e lnci
lizce için talebe alınacaktır. Daha fazla maUbnat istiyenlerin okula milracaat 
etmeleri lbnndır. "9401,. 

' Bu Akşam 
MAKSiM BAR 

' Restoran, Varyete, Dansing 
T~n Yenilefmİf olan lltllonu Sagın 

miifterUerine arrJıgor. 
Varyete - Caz - Orkestra Tel: 42633 ' , 

lstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Müdürlüğünden : 

Komprime Makineleri Hakkında Yapılacak ban 
w64 namarab ec:ıracılar ve eczaneler halı:lı:ındaki kanunaıı 26 mcı maddesi 

mucibince tertibatı aaydalaniye yaparak toptan utan llbaratanrlar Te imallt
baneler Sıhhat Te İçtimai Muavenet V eWetiain müaaade9ile açılmak lbım 
cetir. 

Bmılar meyanmda komprime " ampal npu lmalltbanelerin de aym aa
retle müaaade alma1an 1bım seleceiinden ba tekilde mfistabzar nptıldan haL 
de timdiye kadar müsaade almanuı olanlar 1940 senesi tkincitqrin nihayetine 
kadar bulunduldan mahallin en büyük sıhhi lmirine bir beyanname vererek 
imallthanelerinin bulanduiu yeri •e kullandıldan komprime ve ampul doldur
ma makinelerinin adet ve kabiliyetlerini ve yaptıldan müatabzarlarm isimlerini 
ve ruhsatname tarih ve namaratamu bildirmelidirler. Ba tekilde beyanname ile 
müracaat edilerek bnunan hükiimlerine tevfikan mtıaaadesi almmlJ'Ul kom
prime ve ampul imallthanelerinin verilen müddet bittikten aonra calıamalanna 
izin •erilmiyeceii ilin olanar. ••9399" 

.~~NÇ 
GORUNMEK· iÇi 

• 

50 yaşlanndaki kadınlar 

35 YAŞINDA 
görünebilirler. 

Meşhur bir cild mütehassısı tarn
fından ke~lf ve genç hayvanl:ınn 

cit':I ve hüceyrelerlnden kemali !Una 
lle istihsal edilen ve bir genç kı7.ın 

taze ve saf cildinin unsurlarına mll
şabih olan "BIOCEL", tabir edilen 
kıymeW ve yeni cevher, halihazırda 
clld unsuru olan pembe renkteki To
kalon kremi terkibine k~tınlmıştır. 

Bu akşam, yatmadan evvel silrllnllz 
l'yuduiunuz her diıkİka zarfında cil
diniz, bu kıymetli unsuru mas edip 
beslenecek ve her sabah kallctı~nızda 

clldlnlz, t!aha sat, daha taze llllrilıllll'":'I 
ve gencJeşecektir. 

Gilnt\üzlE'rl. beyaz (yağsız) To 
kremi kullanınız. Terkibindeki 
yaz.Jancı ve kuvvetlendfrlcl 
dah!le nüfuz ederek gizli ı 
maddeıerl ihraç ve siyah nok 
i:mle eder. Açık mesamelerl sıkl 
ve tu suretle cildinizi beyazlabp 
muşatacı:kbr. Bu basit tedbir 
sinde her kadın birkaç sene geo 
billr VE' genç kızların bile gıpta 
ce#i &>ayanı hayret bir clld ve bit 
maJJk olabflirslnlz. 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden : 
Şimdiye kadar mektebe kaydedilmiş olan talebe adedi almacalı: 

tan tecavüz etmiı olduiu cihetle: Apfıdaki eünlerde bir ciriı müsabaka 
hanı yapılacaktır. 

7 Birinciteşrin 1940 Pazartesi: 
Saat 9 dan 12 ye kadar Cebir, Tn"'lı:onometri 
Saat 14 ten 17 ye kadar Geometri. 
8 Birincitqrin 1940 Salı: 
Saat 9 dan 11 e kadar Fiztlı: 
Saat 13,30 dan 15,30 a kadar kimya 
Saat 15,35 ten 17 ye kadar yabancı dil "'Fransızca, fncııtırce, Alı:natlPI. 
Mektebe yazılı saatlerden ceç selenler, kayıt karnesini yanında 

darmıyanlarla kopya kalemsiz veya mavi milrekkepsis gelenler im1ôh1ISl"I 
iıtirak edemezler. "9303,. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Sıra MUkellefln adı iti Mahalleal Sokalı No. 
No. 

1 KlmD. İçli Te Serik! lıcraz ve Hocapqa EbOssnut 90 .eol 
TemWik 

2 Hasan Otelci ,. De.rv.tşler U mf 
Namlarına tarhedilen kazanı; vergı1erine itiraz etmiı ve Yerdikleri 

reıılerde bulunamamıı olan yukarda yazılı Hocapaıa Maliye Şubesi mille 
terinin 938 takvim 11h muamelelerini kaydettikleri ticari defter Ye fa 
le birlikte ilin tarihinden itibaren bir ay içinde adlan hizasında yazdı 
No. larile Cağaloğlunda Halk Partiıi civannda Zeki Aparttmanı ikinci 
da İstanbul 1 No. lu kazanç İtirazları Tetkik Komisyona Riyasetine m 
etmeleri lüzumu ilin olunur. (9379) 

İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden : 
Muhtemel hava vaziyetlerini gemilere bildirmek üzere 3 adet ftaret 

açık eksiltme ile yaptu-dacaktır. Tahmin bedeli "1350., lira % 7,5 teminatı 
vakkatesi "101,. liradır. Talip olanların vezne makbuzu veya teminat m 
ihale ciinü olan 17/10/940 Perşembe aaat 15 de Galata Rıhtım üzerinde 1tf 
ka Liman Reisliği satın alma komisyonuna ve 1&rtnameyi almak istiy 
riyaset idare ıubesine her gün müracaattan ilin olunur. "9386,. 

~~ YENi KOLEJN~ 
İLK - ORTA - LİSE Taksimde Srraserviler 8 
Müdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖÔRETİMİNE ehemmi 
vemıek, tal~bcsinin sıhhat ve inzıbatı ile yakından alak:ı•hr olmııktı · 

TELEFON: 41159 

Muhammen bedeli 4887 lira 50 kuruı olan 1100 kilo muhtelif eb'a~ 
ballj sicimi, 500 yumak Bilet sicimi, 650 Kg. muhtelif eb'atta lnciliz ai • 
1500 kilo kalafat ipi 21/10/1940 Pazartesi günü saat (15,30) on bet bO 
Haydarpap Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı nrf 
satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 366 lira 57 lı:uruıluk mavakkat teminat, 
nan tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarmı aynı gün aaat (1 
on dört buçui'a kadar Komisyon Reisliğine venneleri laznndtr. 

Bu iıe ait ıartnameler Komisyondan parasız olarak 4afıtılmaJrtadır. ( 

Be,ikta, ikinci sulh hukuk ha. , 
kimliğinden: Terekesine mahke- n-----==--==-=--=ı-. 
mece el konmuş olan Nuriyeye 
ait mücevherat ve zinet altınlan 
ve saire İstanbul Belediyesi Me
zat idaresinde teşhir edilmekte o. 
lup 10-10.940 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 te orada 
açık arttırma suretile satılacağı 
ilan olunur. (29470) 

Satllık -E-v-- 1 
1 

KadıköyQnde Yeldeğirmeninde 
Mandra sokağında 45 numaralı ev 
maktuen 5.500 liraya satılıktır. 10 o
da. Güzel nezaret. 

Gezmek tçln içindekilere, konUŞ
mak için telefon: 40385 müracaat. ,-----·-.., 

Makinada Çalışacak 
Maldna işlerine elverlsll 15 ya_ 
tından yukan olmamak prtile 

iki Erkek Çocuğa 
İhtiyaç vardır. Taliplerin Yeni 
Postane karşısında Mimar Ve
dat Caddesi 26 No ..., müracaat '> .~- ., 

1 

Sahip " NetriJ'at 11Gd0r11: Emin UZMAR 
Oueteclllt" Neırl,.at T.L.S. - TAN Matbuu 

QUINA LA~OCH&-

Ka,.., - On rin enel hmlr • it 

ı .. .u... aafua ctlsdanımı kaybettim. Y 

cıhracaflmdan eatblnlıı hDkmO olmadd' 

olanar. Elbıfh merhum eczacı Arif JI 
Banm eıl Nıime I' "'"' 


