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GAZETESi 

Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr. GaAOD diyor ki: 

"Her tacir bu kitapta cöıterdifim aıallerf utbfk etmek 
ıureti7le bir ilci ıeae ıibi lan bir zaman içinde mü,terile. 
riJıin adedini bir miall arttırabilir. Ben bu kitabımda ıiae bu J 
aanati öfretiyorum... Fiatı 50 kura,. _ 

ingilfereden 22 
lol<omofif, 600 
1lagon Alıyoruz 

Hitler İle 1 

Molotof 
Görüştüler 

Münakalat Vekaletine 11 Milyon L. ya Kadar 

l aahhütlere Girişme Salahiyeti Verilecek 

Mülakatta Dekanozof 

Ve Ribb~ntrop .da 
Hazır Bulundular 

it Ankara, 12 (TAN muhabirinden) - Münakalat Vekaleti, D~v
lııt Deniz, Demir ve H:ıvayolan Umum Müd\irlüklerine lüzum-

.alelumum vesait. teçhizat ve malezmenin mubayaa ve sipariş 
~ılrnek suretile temin edilmesi hakkında bir kanun pro.1c:si 

• 
Temaslar Başladı 

-o--
k 2ırlamıştır. Bu projeye göre. bu kabil sipariş ve muba~·n:ıları Molotof' a 1 Komiser 
lrplamak üzere Münııkalat Vekaleti 11 milyon 25 bin liraya 

kadar gelecek yıllara geçic? ta- Ve 5 Komiser Muavini 
ahhüdata girişebilecek, ancak ge- . 

Refakat Ediyor 
tirtilecek malzeme ve vı-c;aitin 
ber üc umum muciürltik <tr:umıda 
taksi~i işi Vekaletçe yapılacak-
tır. Berlin. 12 \A.A.) - O N. B. 

Sarfedilecek mebaliğ doku:ı t;e. bıldirıyor: 
nede itfa edilecek. sc-nPJl'k Hfa So\-yetler Birliği H:ılk Komi
miktarları ve faizleri umumı mu- r.erlerı Heyeti Reisi \.'t' Hr.ri~ıve 
vazcneye konulacnk tahsisatla Ö- Halk Komiseri Molotof. Alın~n 
deı~cektir. hükümetin!n davetı ıılNİIH.' res. 

Projenin esbabı ınuı:ibe laylha- men ziyaret etmek i'<ı.l be sabah 
smda bu üç müdürlüğün ~!mde Berline gelmiştir. 
halen mevcut olan mal~cmenin Mo~_otof'a, kendis;ni k:ın;rla
ancnk mevcut ihtiya.;larr karşı- n;ak uzer~ huclud_a ~;~rlar gitn;ı.iş 

'ruııakaıat Vekili Ali Çecinkay.ı laya.bilec~k nisbctte olduğu. hc-1- ı <-b:~~ük· ~ovy1 ;~ıer Bırhgın_ n Hcrı:n 
""---- bukı yenı hatlar açıl:nasında za-1 .ul.. e ?.•Si .s~vardze ılc ;\!.eta: ------ ı ruret olup bunun için de al~n \'e ı lurJı Endustrıs~ . Halk Kr mı~c:ı a E R L I• N edevata ihtiyaç bulunduğu zik- Tevosyan_. ~arıcıye llnlk Koı;ıı

redilmektedir. Layiha şu suretle ser ~uavını D~k~nosov. Dııhıhye 

Mülôkatının 

l.tanası Nedir? 
llıııı..... 

"rt!ni Auupayı organize edebil
llıek için Almanya, yeni kaynak:r, YE'nl yollar, yeni pazarlar bul-

uk :z.&ruret!ndcdlr, Bu vaziyet 
~ıı Sovyetlerle ıınlnşmıya sevkct-

ektedir, Diğer taraftan harp, 
l'ıUhvcr dcvlcUerini Sovyet Rusya
~ıı atılkadar bulunduau mmtaka
ltı tı. sürüklediği tat..dirde birtakım 
~ i.l! · lar doğabilir ki. iki ,memle-
1;.t~r. evvelden görilsüp anlaşma-
:, bu bakımdan da rtırurldlr. "--... __ _ 
11 Zekeriya SERTEL 

S ovyet Komiserler Şurası , 
~ Re si Molotof'un Berline 
~41 butun nazarları tekrar AL 

hukümet merkelme çev.r
~ bulunuyor. 

~ 1rrıaniarıa Sovyetlcri bu ye. 
~U2:akcrelere sevkeden sebep 
~Neden iki memleket dost
~ ını tekitle, ve yeni anlaŞ
'~Yapmaya ihtiyclç duymuş-

nihayet bulmaktadır: ~o:n1s_er muavını Merk.ulov, Ha.. 
"İngiltere Birleşik Kralhk Tı. r~cı. Tıcar~t Halit Komıser mua

caret kofP.Urasyonu tarafmdan \•ını .. Kr1:1t_ilwv ve T~yyarecilık 
İngilterede Fransa için yapılmış E?dus.tnsı Ha1;k Komı~er mus.
olan 22 lokomotifle 600 yuk va- vınlerı Balandı~ ve Ya.<ovlev rc
gonunun hükümetimize satıJabi- fakat etmektcdır. 
leceği bildirilmiştir. Yapılan tet- .Almanya Hariciye N.azırı Von 
kileler neticesinde bunların h:ıtJa_ Rıbbentrop, Molotof'u ıstasyon'1a 
pmızda kullanılabileceği netice- karşılamıştır. Bundan, ba~ka, ~s. 
sine varılmı~tır . ., tasyonda Mareşal Keıtel, Devlet 

" Nazın Lammers, Alm;m teşkilat 
Edimede Sular Alçaldı ŞP.fi ~oktor Ley, m~tbu~t ~efi 
Edirne, 12 (TAN) - Bugün hava Dıet~ıch, S. S. şefı Hımmler, 

a~ıldı, yükselmiı i;ıulunan sular elli ı' Berl1n kumandanı General Sei
ı;antim kadar atçalmııtJr. !ert ve Berlin belediye reisi Ste. 

(Sonu; Sa, 2 Su. 6) 

~ t? 
ı ~ SUallerin cevaplannı bir 

~- enberi husule gelen değ!. 
~~lcrde ve bu değişikliklerin -
~ettirdiği hadiselerde aramak 
~· gelir. 

:J. ~\~ene evvel, bütiin dünya
ı."'tl ~Yret nazarları önünde, 

1 ~ ~ paktı imza edildigi zaj \; bllziyet bugünkünden tama
() aşka idi. 

,ı ~ Vakit Almanya dört tarafın
~~~b rilmek üzere idi. İngilte
t~ 1 Avrupada l<'ransa ve 
~~ \>e ayı, orta A vrupada Polon. 
'SQ Balkanları, şarki Avrupa
~~ "'Yet Rusyayı beraberine a
ı'lt ~lrnanyayı çelik bir çem
l'lı lçıne almaya çalışıyordu. 
\~~\>ada İngiliz murahhasları 

li'..~~ murahhasları ile müzake. 
~~e idi. 
\~Ya bu çemberi kırmak, Geçen sene Moskovada Alman - Sovyet paktı imza edilirken 

~lt tereye karşı açacağı harp-
0 aısıru sağlama bağlamak 

-... ...... "- \'akit Sovyetlerle anlaş. 
~ taallül eden Chamber
gevşek vaziy~tinden isti.. 

~l'ek Moskova ile 24 saat

Hariciye Vekili 
Parti Grupunda 
İzahat Verdi 

Koordinasyon 
Heyeti.nin 

Yeni Kararları 
b lVerdi. Geçen bir sene 

U anlaşma hükümleri ta
~lltıtatbik edildi. Sovyet Rus
'"" k devletlerini, yan Po
.. ., Besarabyayı işgal etti ve 

~~?r: :~:J:;1°~~~f: pet. Bu Beyanat 2 Saat Hususi Otomobiller 
t bugün vaziyet tamamen d S.. d.. . 
§tir. Almanya Avrupaya Ka ar ur U işten Menedilecek 

~1?lırıuştur. Harp İngiltere-
tt "48.r etmiştir, ve harbin A~kara, 12 (A.A.) .- C. ~- P. Ankara, 12 {TAN muhabirin-

tl:lerkezi Akdenize jntikal Mec.ıs Grupu umumı heyetı bu- den) - Benzin sarfiyatının tah-
\ ~~ercdir. MihvP.r de.vletle- gün saat 15 te reis v;kili T:~~~z.on d!di hakkında hazırla'n,1n Koor
~ )' "!uPayı uzun bir harbe mebusu Hnsım Saka nm reıslıgın. riınasyon karan son şeklinı al
'ct~ıbaştan organize etmek de toplandı. . . mrştır. Bu karar Veki!cr Heyeti 
)' :J:adır. Avrupanın hariç Ev\'E~Ice verılmış olup ruz~a- tarafından da tetkik V(' tasdik 
\l alakası kesilıni~tir. Bi- mede mevcut Maliye ve Iktısat edildikten sonra derhal tatbik sa.. 
l\;1h harpten evvelki kay. Vekaletlerini alakalandı.:an iki ı hasına konulacaktır. Verilen ka

ttı aybolmuş, pazarlar kal-1 takririn cevaplan taalluk ettik- rara göre. resmi otomobiller ha
~~· Yeni Avrupayı or~-li~V$iller tarafından gelecek riç, bususi otomobillerin seyrüsc
)~. ılrnck için yeni ka~- i içtlniiM'a umumi hey~te arzedae- fer etmeleri yasak edilecektır. 
it 1 .Yollar, yeni pJl!arJar ~ ceği riyaset tarafından bildir)]. • . s;b lazımdır. Dün ettatında. dikten 1;onra söz ;ılan Haricıye An~ra, 12 (A.A.) - Koordınas:von 

)~teri kırmak ve ar.kpsını ve!Cilimiz Şükrü Saraçoğlu kÜr- ~~~!~ b:e~~.;:t ,10 ~ Ba~e~il 
altına almak iç\J1 Sov- süye gelmiştir. İzahatının mevzu. tmda Başvekllette t:p~n~~':~ bar~ 

(Sonu; Sa; 2 Sa ~J (Sonu; Sa; Z Sü: 2J ' kararlar ittihu etmiotir. 

wr 

Sardinya sahillerinde harekatta bulunduğu bildirilen inıiliz dona omasına mensup bir kısım ı:emil er tam yolla seyrederkea.. 

Yunanistan Harbi 

İtalyanlar 
Epirde de 
Cekiliyor 

lngilizler, Dün Draç 
Limanında Büyük 

Yangınlar Çıkardılar 
ıses 4 . 

) 

Akdenizde Harp 

Sardinyaya 
Şiddetli 

Bir Hücum 

Mısırın Harbe Girip 
Girmiyeceği 

Yarın Belli Olacak 
Atina, 12 (A.A.) - Elen or. Londra, 12 (A.A.) - Amirallik 

duları başkumandanhğmın di.ın dairesinden tebliğ edilntlstir: Ark 
akşam neşredilen 16 numaralı Royal tayyare gemisınde bulu· 
tebliği: nan donanma tayyareleri Sardin. 

Bu ana kadar alınan raporlara ya adasında Caglıeri limanıw ve 
göre, pazar günü ve bugiin, Pin tayayre meydanını bombalamış-
dus mmtakasında, ar.;.ilarında bir !ardır. Hedef mıntakasma bir 
çoğu subay olmak üzere büyük çok bombalar atılmış, infılaklar 
m.ktarda ltalyan esiri alınmıştır. ve yangınlar müşahede edilmiş.. 
Her cinsten büyük miktarda mal tir. Düşman bombardıman tay· 
zeme elimize geçmiştir. yereleri Ark Royale taarruz et. 

Gündüz, düşman, l!eph~ üze- mişlerse de hiç bir ısahet kayde-
r1nde \'c memleket dahilınde şid- o dememişlerdir. Bu harekat esna. 
detli tayyare faaliyetinde bulun. sında tayyarelerimiz ilci düşman 
muştur. Cephemiz iizerincie bır tayyares ni tahrip etmiştir. 
çok nokta, gayrimüessır bir su- ŞARKI AFRİKA.VA 
rette bombardıman t.'Clilmiı-tır. Kahire, 12 (A.A.) - İngiJi2 
Dü~man hava kuvvetleri, rnem. tebliği. Sudanda dün Gallabat'ta 
lek.et dahilinde bazı şehı.,. \ 'C k()y. harekete geçen krtalannıız düş-
lerı bombardıman r.tmiştir. hiç ma11a ağır z<lyiat verdirmişler. 
bir askeri hedefe :s?het vakı ol- dir. Zayiatıınız azdır. 1'opçu 
mamıştır. Sivil halk arasında l.ıir kuvvetlerimiz bütün gün Metem-
kaç ölü ve yaralı vardır. ma'da düşman hed~flcrhıi mu .. 

Hava kuvvetlerimiz. di.işsr.an vaffakiyetle bombardıman etmiş-
arazis! üzerinde keşifler yapmış tir. Bir çok yangınlar çıkrınştır. 
ve Arnavutlukta Avlonya lınıa· Bunlar arasında petrol ve ia~ 
'nındaki tesisatı ve bu limaııda depolan vardır. 
demirli gemileri !>ombard·r.-:;rn Kassala mıntakasında harekat 
etmiştir. Pindos civarında İtalyan (ırka!-ının piiskiirti.ildüğü mınt:ıknyı n devam etmektedir. 

l1'AI.YAN TEBI..IGI cephe hattını gösterir harita (Sonu: Sa; 2 Sü: Z) 

~~ma.12 ~A.A.J - "Tebı iğ,,--------------r-------------------------
Epır de Kalibaki istikametinde 
düş~~n tarafı_nda':l yapılaa te- Gn Weygand 
şebbusler banz bır surette pııs- • 
kürtülmüştür. Hava kuvvetleri
miz. Yanya, Meço\'a, Kast•Jrya, 
Korfu, Yenişehir ve Prcspa ber
zahında bulunan askeri hedefleri 
bombardıman etmiştir. 
SAHİLDE DE ÇEKİLIYORl.AR 

Atina, 12 (A.A.) - İtalyanla. 
rın Yunanistanı istila teşebbüs
leri•yeni bir gerileme kaydetmiş
tir. Yunan ordularını ikiye böl
mek teşebbüsünde bulunan ti. 
çüncü dağ fırkasının hemen ta
mamen imhasile Yunanlıların 
Pindus dağlarında dde ettikleri 
zaf.er üzerine, Epir sahil mıntaka 
sındaki İtalyan kuvvetlc:-i de sür 
etle geri çekilmeye mecbur kaL 
mışlardır. 

Dün gere Atinaya gelen haberlere 
göre, İtalyanların bu ricali ha\1aların 
fena gitmesi dolayısile ciddi müşkü
l~t.'.ı uğramaktadır. İtalyanlar Kala
ma~ ırma~ın vAdlsinde çamura sap
lanmak tehlikesine maruz bulunmak
tadır. Yunanlılar, ricat eden İtalyan
lar• yakından takip etmektedir. Geri 
çekilmektf:' o\an üç taburun imha e
dllml~ olduiu da bildirilmektedir. 
Pindus vAdllerinde kendilerine kuru
lan tuu&.tan, dağ fırkasına mensup 
ancak 3.()00 kişinin kurtulabildiği 
tah:nin edilmektedir. Tahmin edildi
ğin._ gfö:e, italyarıların ölil, yar:ılı ve-

(Sonu; Sa, 2 Sü: 1) 

Fransaya 
Dönmiyecekmiş 

Buna Dair Çıkan 

Şayialar Amerikada 

Alaka Uvandırdı 
• 

Nevyork, 12 (A.A.) - Av. 
rupadan gelen ve Nevyorkta do
laşan şayialara inanmak laZ.Tm 
gelirse General Weygımd Fransa
ya dönmeyi reddetmiştir. 

N evyork Tim es gae;.i .bu şa
yialarla Libreville'in General de 
Gaulle kuvvetleri tarafından zap. 
tı ve Hindiçinideki kargaşalıkiar 
ve Hindiçini umumi valisi Visa· 
miral Recoux'nun istifası arasın
da bir münasebet görmektedir. 
Ne~rk News gazetesinin Zu

rich muhabiri divor ki: 
"Bitaraf mahfiller General 

Weygand'ın Fransaya dönmekten 
imtina ettiğine dair •:Iolaş:ın şa. 

(Sonu; Sa; 2 Sü: 7) 

Günler Geçerken : 

s u L H 
KORKUSU 

}'azan: Refik H alül 

Ogiin .11 İkinciteşrln 1918. 
Flandre o ... r..sının güneş tutul. 
muşa henziyen ölgün ışıklı yaş 
ve puslu sabahında, traşı uzun, 
avurtları ~ökük, elbisesi lime 
lime bir nefer, bir emir aldı ve 
yaptığı işin ehemmiyetini he
nüz kavrayamamış bir ~şkın. 
lık, periı,anlık içinde bir boru 
öttiirdü: - Ateşi kes! Dünya, 
bildil:'imiz dünya olalıbert be. 
şerlyetin kulal'tına beş kıtaya 
hükmü ıeçen böyle ıenis bir 
halis müjdesi erişmemişti. Yü
riiyen ordular derhal durdıı; 
~ürliyen silahlar sustu; ovalar. 

, da harnt dumanlannın engin 
bulutlan yırtıldı, dai başlann. 
da topların korkunç hohlama. 
ları tiikendl General Foch'un 
imzası parşömen kiğıt iizerine 
sulh perisinin kanadından bir 
gölge gibi vakarla uzanınca in
sanlık. tarihin kaydetmediii 
bir hudutsuz felaketten kur. 

tulduğunu anlamış, yine tarihl' 
kaydedilmemiş bir ölçüsüz ne. 
f«; almıştı. 

Akan kanlar diniyor; kopan 
feryatlar :ı;iniyor, hıçkınklar 
S<•;'.\'rl'k1esiyordu. Artık civan 
gıöğiislerinde taze yaralar açıl. 
mıyacak, dinç vücutlan AcaiJ 
ok~anınlan sarsmıyacaktı. Kan 
kt>kusund&n \ 'e pıhtı manzara
~ından öğürmiiş olan insan ci. 
ieerine. mağlup veya galip, te. 
miz hava girecekti. Artlk dün. 
yn buram buram gazlı kanıcren 
kokmıyacak, yerden ve gökten 
kızıl damlalar sızmıyacak, 
to:ıraklar cesetle yuğrulmıya
caktı. Neferin çaldığı bora, ö. 
lüme koşan insanlığa ş11 emri 
''ermişti: - Artık dur ve ya. 
sa! 

Ne yazık ki, askerin kazan. 
drğı bu zafer, beceriksiz dip
lomatııı kurduğu kötü sulh ve 
kiiçük politikacının ıtifttftğü 
miskir. siyaset yüzünden biçe 
&ittJ Bu sefer, bazılannı de. 
mokratlar cephesinden ~ri 
çeviren ve onlarla birle!tmf, o. 
lanlann birkaçını da bozgun. 
luğa sürilkliyen sebebi. 2'eçen 
defa, hnrpten ziyade sulhiin 
fena idare edilmesinde. bu ha
yal sukutunda aramak irap 

<Liıtfen Sayfayı Çeviriniz) 

•:__----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~--------------~.....:..::.;.&ıillllılll ...... llıf.llllıiııl.o~,,.,,. ... lıllılllııa:.m ... ıliıiııMıiıl .. 
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RİÇTE ÇALIŞAN AJANLAR 

37 de hükümct bu te kilatn kar
:zini iz.har etmişti, Çek cümhuri
:ıfn içinde cereyan eden bu !aallye 
f&nında bir de Almanya haricinde 
dahilinde çalışacak Alman ajan
ı seçip yetişUrmek vardı 
'!koslovakyanın dıımda calışacak 
>agan:lacıların münhasıran Alman 
masmda fayda vardı. Polonya, 
cz1 A vrupııyn ve Balkanlara gön 

let'clc ajanları burada yctişUrme
clh ediyorlardı. 

• 

mektepten 96 talebe yetlşU, Bunlar 
Avrupanın her tarafına sevkedilerek, 
GC3taponun ilk nuvelcrini teşkil et
mişlerdir. ..... 
CENUBU ŞARKİ AYRUPADA: 

Cenubu Şarki A vrupadn çalışacak 

olanları çabuk yetiştirmek ihtiyaclle, 
buıılara ancak on ay kadar ders ve
rilebiliyordu. Yukarıda bahsettiğimiz 
durt Bulgar genel de burada iki sene 
okudular. Ve dlplomalıınnı aldıktan 
sonra, Amerikaya gönderildiler. 

j GÜNÜN °MeSe"Lesli ...................... _ .. .._.... _____ .. 
Adilane Karar! 

Yazan: Naci Sadullalı 

z blllndiOln, sandıfiım çok ne
fis bir fıkrayı, tam sırasının 

geldiği kanaatflc bu sütuna geçırmek· 
ten kendimi alamıynca!jım: 

Hırıızın blrlıl, aoymak latedlill bir 
evin çürDk balkonlle birlikte kaldırt· 
ma ~.uvarlanarak, parça parça ol· 
muı. Olen hırsızın kı:ı.rdeıl ise, bulun· 
dukları mahallin kadısına b ı vura· 
rak çUrük balkonlu hanenin sahibini 
da111 etmıı ve: 

13 • ıı - 940 

~unun için evvelft, Sildct Al
ı azlıkları arasınd:ı kıymet-

çler vardı. Bunların çoğu me
Avusturyalı ve Çek iclı, İyi tahsil 

ı gençlerdi. Çocuklardan bir 

Teplitz Şhönau, ayni zrunandıı Ce
koslovakynnın bir kür ıehriydi. Ha
riçten burıı banyolıınnn birçok ya
bancılar gelirdi. Bu sebeple şehrin 
kahvehancletj, gaz.lno ve lokantaları 
yabancı ile doluydu. 

"- Efendim, demi" l<arde;lmln 
yııptıjjı auçun cezası l:llmek değildi. 

Fakat, bu zatın evine çijrük bir bel- 1 
kon yaptırtması yOzUnden, zavallı 
kıırdeılm, müstahak olduöundan fev
kal4de ağır bir cezaya ujjradı. Bina· 
cnıleyh, ıtmdl ev sahibinin tecziye 
olunmasını latlyorumt,, 

Belediye muhasebe kursnnu bitirerek diin diploma alan 
memurlar, vali He bir arada 1 

c_crrahpnşa hast:ıne·,indeki yeni kliniğin a~ılma 
· Settnbip nut kuru okuJor 

ı serseriliğe nl~mış kimseler ol
hn için, bu işe pek elverişli cö
:ıyorlnrdı, 

nra Orta A\TU.Pada bulunan az
rd n lsUfade etmeye karar ver

r. Hırvat - Macarlar, Slovak-A
turyalılar, Avusturyalı Çekler, tam 
ı olmak için yuratılmıı kimseler-

* * CULGAR GENCi: 

~elA Nazi partisine, sonra Ges
o lcşkllfıtına gençlerin nasıl bağ
ığı hakkında bir fikir vcrmiş oı
içln, size sonra Amerlkaya gön

en d6rt BuJıann hikAycsini an
bJiriz, 
u dört Bulgar genel, Sofyada Bul
alleleri ile temasta bulunan Ges

" ajanları tarafından scçllml~ler
Bu gençler İstnnbuldııki Amerl

Kollejlnden çıkmış ve tahsille
İtalya ve Fnnsadn tamamlamış

lı. Bu surcUe muhtelit lisanlar 
şuyorlardı. Gestııpoya göre, ajan 
k yeUşürilmek üzere, her türlU 
!ı haiz bulunuyorlardı. Milllyet 
gıılan zayıftı. Cörilş ve düşünüş
daha ziyade kozmopolitti. Çabuk 

•afiak olmak ve çok paro kazan
tan bıışKa emC'llerı yoktu. 
:ı aort genç, Çekoslovııkyaya gl!n
ıldl Çekoslovaky;ıda Teplitz. 

au'da kurulan casus mektebine 
le:tlrlldiler. Bu mektep Kuchnel'in 
esı altında ve Avrupada birlclk

Avrup nın muhtcll! taraflarından 
aya talebe gönderilirdi. Mektep 

mda, va'dJyle Avusturyalılar tara
an te Is edilmis olduğu için, Çek 
ümdinln ııüphesini de davı:t et-
ordu. Mektep resmi ve muntazam 
lenne yine devam edıyordu. Fa

t Alnı nyııdan sureti mahsusada 
rrllen profesörler de casuslarlıı 
gul oluyordu. 

1e tep, casus yatağı haline geUrf
ıellillmez, İtalyadan, Hırvatistan

n, Macaristandan, Romanya ve 
'akyadan birçok gençler geUrll
Mektebe ginnek için lfızım olnn 
un diploma ve vesikalar Gestapo 
fından temin ediliyordu. 
urada casus olarak yetiştirilecek 

'llara Nazi metallbntına göre, tnt
t ruhiyat, Nnsyonal Sosyaliz.m 
ruılpleri, Gcstnpo metotları, öğre-

(UEVAMI VAR) 

Par i Gru unda 
ffinşı 1 incide) 

unu, Büyük Millet Meclisinin 
vermiş olduğu son tatil kararının 
mebdeindenberi geçen zamsn 
zarfındaki siyasi ahval ve hadi· 
sat teşkil etmiştir. 

Bu hlidise ve meseleleri, Turkiye
nin durumunu ve takip etmekte olduğu 
umumi siyaseti yakından ve uzaktan 
nlllilandırnn biltün cihetleri iki saat 
kadar aüren bir zaman zarfında Ha
riciye Vekilimiz izah etmi ve ondan 
sonra aöz alan hatiplerin bu mesele
lere ve hükumete tevcih ettikleri sual
lere Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 
bizzat cevap vererek icap eden izahat
t& bulunmuıtur. 

İzahat ve beyanat tamamen Umumt 
Heyet tarafından tasvip olunarak nat 
ı 7,45 de celseye nihayet verilmiıtir. 

Sekiz Şaattcn Az Çalışılması 
icap Eden işler 

Ankara, 12 (TAN) - İktwıt ve Sıh 
hat Vekaletleri tarııfmdan hazırlanan 
ve Devlet Şurasından geçen ve günde 
sekiz saat veya daha az çalrşılması icap 
eden işler hakkmdaki nizamnamenin 
üç ay sonra tatbikine geçilecektir. 

Sıhhat kaideleri bnkımından az ça
lışılması icap eden işler, nizamnamede 
teferruatiyle gösterilmiıtir. Bu işler 
arasında kurıun ve nrsen'k cam cıva 
çimento, havagazı, kol:, d;mir, 'c;elik'. 
tutya, bakır, alilminyum ve kauçuk sa
nayii ve şubeleri zikredilmektedir. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
8,00 Proıam 
B,Ol Muıik (PL) 
a,ıs Haberler 
8,30 Mllzlk (Pl) 

8,50 Yemek lisıosl 

• I 2,SO Proıram 
ı Z,U Şarkılar 
12,50 Haberler 
U,05 Şarkılar 
13,20 Orkestra 

1 S,00 Proıram 

11,4$ Çocuk ıotl 
19,15 ~urik 

19,30 Hııbcrlc\o 
ı9,4S Su 

20, 15 Rad.vo cazcıcai 
20.45 Su 

2ı ,oo Konuıma 

21,25 Sarkıl.ar 

2ı,4S Riyascticllırh"• 

Kadı biraz dOtOnUnce, davacıyı 
haklı bulmuı ve hUkmllnO vermiı: 
"- Ev sahibini evinin kapısına a

cın!,. 

Fakat, ev aııhlbl, kendblnl ıu cllm• 
lelerle mDdafaa etmlı: 
"- Efendim, kabahat bendenlzd• 

C:c:ıcll. evime sapsağlam bir balkon 
yı.pmak vaadiyle paramı aldığı hıılde, 
slS:ıı:ılnde cıurmıy n ustadadır!,. 

Kadı hiç tereddütstiz hOkmOnO de· 
O'ıtlrmlı: 

·•- O halde, evin kapıaına ustayı 
asın!,, 

Lakin, usta da halo.::ı oldujiunu iddia 
etmlı ve: 
"- Efendim, demlı, kabahat ben· 

denizde değil, l;ılml dikkatle glSrdD· 
jjüm sırada yoldan geçen, ve yıldfr· 
rncslnln rengi harlkul4dı glSz alan 
kadında... Eğer onun yeldirmesinin 
rengi gözlırlml kamaıtırmaaaydı, da· 
lıp ta çlvllerl yanlıı mıhlamıyacak· 

tırnl., 

Kadı, ustayı da haklı bulmuı ve 
ferman buyurmuı: 
"- O halde, evin kapısına o ka

dını a11nl., 
Kadın, müe1atr bir ma1umlyıtle 

boynunu büküp: 
"- Efendim, demlı, kahıbat ben· 

de değil, hiç istemediğim halde, yel· 
dlrrneme o harlkullde rengi veren 
boyacıda!.,.,' 

Bu müdafaa, kadının kararını ylnı 
d.ıiJlftirmlı ve: 
''- O halde, demi;, ıvln kıpısına 

tıoyacı as•lacakl,. 
Fakat hükmlln verlllılnden birkaç 

r;aat ııonra, kadıya: 
"- Efendim, demlııler, maalesef, 

karı.rınızın yerine getlrllmesl lmklın· 

ııız: Zira yakalanan boyacı, mevzuu 
bııhsolan hanenin alçacık kapısına a· 
aıl:ımıyacı:ık derecede uzun boylu!,. 

Sabrı tükenen kadı, hlddetle ye
rır den fırlıyarak, fU aon ve en par· 
lııl< emri vermlt: 
''- O halde, kısa boylu bir boyacı 

b\Ifııp onu asın!,, 

Emellerini haklı gösterebllmek gay
retııe birbirinden garip bahaneler bu
hırı harlı; bir emperyalizmin, küçük 
oııilıetlerl sillı. ıUpürmek ve yalayıp 
yutmak için g!isterdilil sebepler, §U 

kadının hükümlerinden daha mı A· 
dlıAne? 

ordu. 
34 ıle 937 seneleri 

ı B.Ol Oda mualklıl 
n.rasında bu 18,30 Korıı.ıma 

bandoıu 

22,JO Haberler 

22,45 Ca band 

23,25 Kapaıııv 
Ougüı artık, günahsız ve minimini 

mllletlerln idamına hükmetmek için 

Yunan·s+an Harbi 
(Başı 1 incldcJ 

esir olarak zayiatı 12.000 kişidir 
takvıye kıtaatından mürekkep 

n bu fırkanın üı;te ikisine baliğ 
akta dır. 

DRAÇ BOMBALANDI 
Alinn, 12 (A.A.) - Dün gece tn-

1. bombardıman tnyyarclerl Arnn
tlugun başlıca limanı olan Drac'ı 
nbardıman etmişlcrclir. B!r mah
at deposu trun;ımlle tahrip cdıl-

ş "c çıkan yangın 160 kilometre 
uın görülmü tür. Diğer bir tny

c filo u d:ı Avlonyıı limanını bom 
dıman ederek bir cephane depo
u berha\-a etmiştir. 

JTALYANIN GAYRETLERİ 
Atına, 12 (A.A.) - Yan resmi bir 
ynaktan bıldiriliyor: Faşist ihti-
mın yakmda kurban olarak gö:ıct
ı Yugoslavya efkarı umumiyesini 

uvakkaten avutmak için İtalyan pro 
gandası, İtalyan hava kuvvetlerinin 

ombalarını sıhhatle atarken Sclarıik 
rbcst mıntakasmı korumuş olduğunu 
aha çalışıyor. 
Efcr atışlarının sıhhati hakkıncbki 
dıaları doğru ise Yunan şehır ve 
ylcrinde ı;ivil halkın, kadın, çocuk, 
tıyarlarm katlini İtalyanlar bizzat 
ııf ediyorlar demektir. 
ITALYANLARA CEVAP 

Attna, 12 (A.A.) - İtalyan propa
cLısı ve İtalyan propagandasına sa
bulunan bazı ender yabancı gaze-

ler, bir kar,; cündur Yunanistanın ta
miyle tecerrüt etmiş bir vaziyette 

.ılunduğu ve müttefikleri İnr;ıltere 
e Turkiye tarafından terkedildiği te-
nesını tutturmuılardir. 

Arnavutluk ve İtalyan limanları 11-
e ınde dikkate deier faaliyetlerde 

lunan lncilız tayyareleri, Girid e ilk 
gılız heyeti seferiyesinin gcldıği ha

erleri ve İtalyan - Yunan ihtilifın
n dofa.n şartlar mucibince Tıirk -

unan ittifakmın tam bir surette tat
ıkatma aıt Türk matbuatınm ve 
urk mcbu lannın kati lisanı ttalyan
rın bu mirosız ne~riyatına en kati 
eçabı vermektedir. 

eder. 
1\lağUıp istilacının ycınn yi. 

ne ı\ğursuz. hjr Phenix gibi, 
_ kendi tutu turduğu ateşte 
kendi ı·endini yakarak, yine 
}·endi kiillcrinden doğup -
ic krar ınc dana çıJ nııyaco iını 
h LC bcnzcmİ'.\ en, idcnli he ap
Jı. k:ırurc;1z, ~ılmı'i milletlere 
temin dınek ve tnrihin d.n~ma 
ickcrı\~rdcn ihnrct olın.mı:,•un 
~ııl=ıtnınk l"ızımdır. 

Akdenizde Harp 
(Başı 1 incide) 

İTALYAN TEGLİ(~İ 

Bertin Mülôkatının 
Manası Nedir? 

Roma, 12 (A.A.) - İtalyan tebliği (Ba~ı 1 incide) 
kafıle halinde seyreden ıkı tncifü gc· yetlcrle anlaşmak ihtiyacında 
mıııinın baunldığını bır d" •erinin ha· bulunan Almanya, bugün bu ye
.ara uı:ratıldıgı kaydedilerek denili· ni vazıyetin znruretl~ri karşısm
yor ki: 
"l~/12 Teşrinısani gecesinin ılk sa- da gene Sovyctlcrin dostluğuııa 

atlenndc dıi~mnn tayyareleri Taranto muhtaçtır. Çünkü ancak bu sa
~eniz üssıine hücum etmişlerdir. Harp yede Avrupayı, kısmen olsun, 
:mı:ı.nmm tayyare dafi bataryaları vt nblukanın tesirinden kurtarabi
lıma~da bu!unan gemiler ş·ddetle mu- lir. 
k.a~.e .c~ışlerdır. Bir harp gemisine 1 Diğer taraftan harbin Akdeni
cıdktdı bırAılsab~~ olmuştur. Zayiatımız zc intikal etmek üzere bulunma-
yo ur. tı duşman tayya · d" ·· .1 

Ü t .. 8 . :esı uşuru sı mihver devletlerıni Sovvet 
m S ur. u tnyyarelerın mıircttebatın· ' • • -
dan bir kısmı esir edilmi•tı'r H d" _ Rusyanın alakadar bulundugu 

· · " • uç uş tak ı · "ki kt' Bu IT'..an tayyaresının daha düşürülmüş 01• mın a ara suru cyece ır. 
ması muhtemeldir . ., zaruret, bir sene evvelki anlaş.-
1\IISIR PARl..Al\IENTOSUNDA mada nazarı dikkate alınmasına 

Kahire, 12 (A.A.) _ Mmr'm ltal- lüzum gôrülmiyen yeni bir takım 
yanlara kar&ı harbe ı:irlp &irmernek ka ihtilatlar doğurabilir. Bu ihtiliıt
rarı P~rşembc günü parlamentonun a- hır karşısında da iki memleketın, 
c;ılmasıyle taayyün edecclctir. bir sene evvel olduğu gibi, ev-

İtalya harbe iştirak ettiğindenberi velden gorüşüp nnln~maları za
Mısırda efkarı umumiye ba!Jhca ikiye ruridir. 
nyrılmıştır: Birinci kısım halk, başın-
da Ahmet Mahir Paşa olan Saad'st Onun için Almanya, uzun bir 
Partisine meylederek derhal harp ilfl- harbe girerken, bu harbin ıcap 
nı taraftarıdır. İkinci b:mn halk ise ettirdiği vaziyet karşısında So\·
Ba$vckil Hasan Sabri Paşanın riy.nse· yetlcre muhtaçtır ve hu iht.yaç 
tinde oları partiye meyyaldir ki bun- onu Moskova ile yeni göriışınele
lar, her noktai nazardan Mısır'ın kati re sevketmiştir. 
bir karar vermemesine taraftar bulun. * * 
m:ıktadır. 

Ahmet Mahir Paşa, Parl:imcntoda s ovy~t Rusyanın vaziyetine 
askeri vaziyet hakkında bir takrir ve· . ·gelınce, Avrupnnın yeni 
receğinl beyan etmiştir. Binaenaleyh v~z~~·eti karşısında Moskovanın 
çok 'lltihim müzakerelerin cereyan et· dliuşunccsi şöyle hülasa edilebi-
mesine int:zar etmek lb:ıı11dır. r: 

İNGİLTERE 'OZERiN'DE Almanya ile İngiltere bir ha-
Londraı 12 (A.A.) - H va \'C Em- y~t m~mat ka~gasına girişmişler. 

niyet Nezaretk.rlnden tebliğ edilmi:i- dır. Bır • cnelık harp sonunda ne 
tir: Du~:ının bugunkü (salı) hava Almanya, ne de İngil~crc yoru1-
faaliycti pek az adette tayyarenin muş ve yıpranmıştır. Avrupada 
mll!ıfcrit hficumlarına mOnhıısır kal- Alman orduları bala blıtun kuv
mıstır. B:ı tayy relerden biri Doğu - vctini muhafaza etm~'~tedir. ln. 
Cenup sıalııU at'ıklannda denize diı-
f{lrulmu tur. Biri Londn böl,geslnd" gilterc ile, hatta Amerika ile an. 
oL'llak üzere bazı noktalara bombalat laşmaya teşebbüs etmek, bütün 
atılmı~tır. Hasar ve insanca zayiat az- bu Alman ku~ etlerini Sovvet 
dır. Rusyaya &exmek pemektir. BÜna 
BİR HAFTALIK ZAYiAT bugün için lüzum ve sebep yok-
Londra, 12 (A.A.) - 4 Teırinisa- tur. İngiltere de henüz sarsılma. 

ni tarihinde hıtam bulan hafta zarfm- mıştır. Ingiliz donanması denizle.. 
dııki ticaret vapuru zayiatı hakkında re h~kimdir ve İngiliz hava kuv. 
Amıralhk daireıinin bıftalık tebliCi: vctleri gurıden güne artmakta-

Ceman 65.609 ton hncminde 13 tn-
gi.iz vapuru, Ccman 5403 ton hacmin· dır. Bu iki devin birbirlerini yo-
de dort miıttdık vapuru 1583 ton hac runcıya kndar çarpışmasında 
mindc bir bıtnraf vap~ru; ki ecman Moskovanın menfaati vnrdır. 
72595 ton hacnıınde 18 ticaret vapuru .. Bin_aenalcyh Sovyct Rusya bu. 
Hu rakama 42348 ton hacminde Em- gunku bitaraf siyasetinde devam 
ı:on:ss of Brıtaın vapunı da dahildir. decektır. Yalnız harbin dc\•omı 

Piyasamıza 
Yen·den 

al Geldi 
Dün yine muhtclll memlekeUcrden, 

piyasanın muhtnc olduğu mııllar gcl
mi~ir. Ticaret MildürlüğQ, bu malla
rın listesini Gümrük BaıımildClrlilğUn
den istemiştir. Listede, 5!l4 kilo çny, 
10 bin sandık kadar teneke, jut, ka
lay, pnmuk ipliği, pamuklu ve yilnlü 
mt'nsucat, otomobll IAsUğl, blrkac ta
ne de kamyon bulunmaktadır. 

GÜLYA(a tSTİHSALATI 
Bu seneki gill yafı istihsaltıtımız 

200 kilodur. Geçen sene ise, 250 kilo 
idi, ihracnt yalnız İngiltereye yapıl
maktadır. 

l\Iüteferrik : 

Lüzumsuz Evrak 
Tasnif Ediliyor 

Maarif, Defterdarlık, Milddeiumu
milik ve Gümrük milmcssillcrl bugün 
Vilayette toplanarak, mahzenlerdeki 
işe yaramnz eımıkın tıısnifi işine baş
lıyncaklardır. Bir heyet, evrak mah-
7.cnlerini dolaşacıık, tefrik edilenler 
ktıgıt !abrikasına verilecektir. 

ASKER AİLELERİ İÇİN - Yoksul 
asker ailelerine esaslı yardıma ay ba
fiından itibaren ba;,Iıınacaktır. Kaza
larda memurlıır, vatnndaşların mali 
kudretlerıni tesbite bn~lamışlıırdır. 
Asker aileleri de beyanname doldu• 
rarak yardım tıılcblnde bulunmakta
dırlar. 

uyılurulup yutturulabllecek audan bir 
bahan&ı bllc kalmamı,tır: Fakat onlar, 
mlllet kanına hllft doymamıt bulun· 
cukları içindir ki, aç gözlerJnln hırslı 
takı§larını ~traflnrında gezdire gezdi
re, boyl sehpaya uygun bir kıııa 
boylu boyacı arıyorlar. Ne bahtiyarız 
ki, mllletlmlzln altı asıruzunlul!un· 

dal-:i boyu, dünyanın bu acı manza· 
ruına ttıped~ bakmamıza bol bol 
knfldlrl 

A:UERİKADA: 

• Nevyork, 12 (.A.,A.) - DDnya· 
nır. an büyük gemisi olan Queen E· 
:lzabeth, gUn kavuı~uktan ıonra bu· 
gün limanı terkedec:ektlr. ilk ıeyaha· 
tlrıl gizlice yııp n Queen Ellzabeth, 
geçen Martta Nevyorka gelmlgtl. inşa 
edl!dlğlndenberl bu gemi yolcu nak· 
llyatında kullanılmamııtır. 

e Nevyork, 12 ( A,A,) - Wllkle, 
uzun bir nutuk alSyleml~, yapılan ıe· 
çimde fU veya bu partinin kazanma· 
sının ehl!ımmlyetl olmadığını, Roose· 
veltln Amerikanın reisi olarak seçil· 
dlölnl, cümhurlyetçllerln bundan böy 
le muhalefet yapmak zevki için mu· 
halefet yapmak hatasına düşmemele· 
rlnl eöyleml!J ve Amerika Birleglk 
devletleri hücuma uöramadığı tak· 
dirde, Amerikayı harp haricinde tu· 
tacaftı hakkında Rooaevelt'in verdiği 
söz;J tutacajjıno emin oldu(junu bir 
kere daha tebarüz ettlrmlıtır. 

RO:\IANYADA: 

e Bükre,, 12 (.A.,A.) - "Rador.,: 
Faşist hDkOmetln davetı Ozerfne. Ru· 
men devleti Kondul<atoru Baıvekll 
General Antoneacu, refakatinde, Ha· 
rlclye Naıırı oldujiu tıalde, Duçe ve 
Kont Clano ile görligmek üzere 14 
Teırlnlsanlde Romaya gldec:ektlr, 

e Biıkre§. 12 (A.A.) - istifa et· 
ml11 olan Hariciye Nazırı Prenı 
8turdza'nın yerine, evvelce ayni va
zifeyi yapmıı olan Manolleacu tayin 
edflecek ve Manollescu, Romaya gi· 
derken, General Antonescu'ya refakat 
edecektir. 

müddetince hadiselerin seyri 
mihvercilcri Sovyct Rusyanın 
emniyet sahalarına sürükleyebi
lir ve o vakit iki memleketin 
menfaatleri nrasmda bir çarpış
ma husule gelebilir. Bu çarpıg· 
!fl&nın önüne geçmek için, hütün 
ihtimıılleri goz onünde bulundu
rarak geniş bir anlaŞ!lla imkan
ları aramak faydalı olur •. Bu 54-
yede harp mihvercilerle Ingilte
reye inhisar eder. Sovyet Ruşya 
harbin sonuna kadar, hiç bir za
rar görmeksizin bitaraflığını \ie 
kuvvetini muhafaza eder. 

1şte bu düşünce de :\foskovayı 
Berlinlc yeni anlaşmal<lr yapma. 
ya sevketmiştir ve bugiin Berlin
de iki devlet adamL.ırın:n bulus
mnsı bu zaruretlerin netiP-esi ola. 
rnk telakki olunabilir. 

Cerrahpaşa 
Bi avyo 

a Ye • 

d 
Muhasebe Kursunu Bi iren Memurların 

Dipl~ma ve Mük6fa ları Ve ildi 
Şehir meclisinin dünkü içtima- J kabul edilmiştir. 

ında ruznameye geçilmeden önce ve mutfak ve çama!jır yıkama 
muhasebe kursunda muvaffak dairesinin açılma mernsimi::ıde 
olan 35 memura Vali tarafından bulunmuşlardır. Ccrrahpaşa hns· 
diplomaları verilmiştir. Vali kı- tanesi Başhekimi Esat bir nutuk 
sa bir nutuk söyliyerek muhnse- söyliyerck dünkü ve bugtinku 
be teşkilatının ehemmiyetinden hastı:ınelerin bir mukayesesıni 
bahsetmiş ve kurs mezunlarına yapını~. klinikin 72 bin Jıraya 
muvaffnkiyet dilemiştir. Birinci çıktığını. mutfakta aynı zamanc:1.a 
ve ikinciye birer saat hediye edil- 37 çeşit yemek pişiriltiiğiııı, 55 
miştir. bin liraya mal olduğunu bildirmiş 

Ruznnmcdcki meseleler, encü- tir. Bu sırada Tıp Fakü1tesi tale
mcnlere havale edildikten sonra heleri Rektör vasıtasile Validen 
zabıtai belediye talimatnamesinin Taşkasn.p - Cerrahpaşa yolunun 
sP.bzeci ve yemişçi dükkanla:-ma yapılmasını istemişlerdir. Vali bu 
ait yeni hükümleri müzakere ve dileği ehemmiyetle karşılamq~tır. 

Limanda: 

Ta mil Tahliye işi 

o!unda Gi • 
ıyor 

Rlı vapurla limanımıza gelen tene
kcler1n çıkarılmasında, Liman ldare
~ının çok ağır hareket ettiğinden oi
kayet cdilmiitir. Bu liikayet yerinde 
dcğ·ldir. Çünkll vapura mallar yUk
lcnirken, çıkarılacakları limonlar gci
zonune alınarak isUf edilmemiştir. 
Tenhhur bundan ileri ıelmiştir, 

YENi ROMÖRKÖRLER - İsken
derun Umaııında Fransızlara alt ro-

Spor~ 

Şeref Stad;r.d:a 

is~ Y palacak 
İstanbul Bölgesi Şc:cf stadına bir 

pist yaptırmıya karar vcrmi5ür. Pis
tin evvel!\ altı kulvarlı olması lçln 
tetkikat yapılmış. fakat buruı lmkdn 
bulu.ııım3mıştır. 

Yeni pist, nizami mcsnfc gibi, yani. 
125 santlrr:etre aralı dört kulvarlı ya
pıbcaktır. Yalnız Kadıköyünde çalış
ma imkfınını bulan atletler için Şeref 
stadı pisti tablatilc dııha müsaıt ola· 
~!ctır. 

\•OLEYBOL ŞA'MPİYONASI 
Voleybol Aj~nl~ dün akliSm klilp 

Mektep müdurleri, dün Maarif MO 
durllnürı riyasetinde toplaıun~lnr, ta 
k..ıdcrin ders saati z.ımnnında hariç 
tt' k .. lmon•olarJ için şu tedbirlerin ıı· 
lın;tıasııın lilz.um görmüşlerdir: 

ı -! Z:ıbıtn ile işbirliği, 2 - Tıı· 
!ebelerin kııskct giymelerinin mecburi 
t~ıtı..lması, 3 - Pasosu olup ta, kas· 
keti olmıyanlann nakil vasıtalarındB 
ll nzılattan istifade etmemeleri fcitı• 
\ı C'. t'ılete yazılması, 4 - Polis arar 
lıı malarmdıı bulunanların mekteP 
~nzlbn ' b 'rolarına verilmesi, 5 -
Huvlyetlnl saklıyanlara meı;bul &ah15 

muamelesi yapılması, 

1\tUALLİMLERİN ZAMMI - 938 
vıl•nda zam gören öğretmenlc.rdC'll 
:?02 siııe 15 bin liralık yeni Mı:ııır f 
u h .ısı: tından fc;tihka\larının vcrıl· 
mcsi kıırıcrlaştırılmıstır. ---

Toplnntrlnr, Da,·ctlcr: 

Bevol'u Ha1bv ndon. Kitap tabı'1ın f:CI 
71iıUnc0 yıldö:ıUınO ınlln:ıubeııle pcncıtılı' 
aünll taaı 18,10 da l:vımizin Trptba4ı:>d1 1 

"'crkez bln:sında Maarıf Velnllığı De• ırır:c 
müdUrll B Selim NOıheı Gcr(<:k unf.nc!•' 
"Matbu,. mevruuııda mühim bir ır.onfcrınf 
verilecektir. llcrkcı ıclebllir. 

EF T 
Millga Cenı ıyC"ti Rüsumlye Re si 

merhum Rıza Beyin oğlu eme1'11 

Gumrük mt'murlarındıın Mu tafa ftj 
nıir K\ltb .. y vefat etmiştir Cenaıt 
bugün (ÇnrŞ<ımba) saat İ2 de li~ıe 
n:ımııı:mı m!ltcakıp Teşvlklye caıni111' 
de cenaze namazı kılınnrnk Ferfk61 
kabristanına götOriHecektir Mel'hu• 
ma rahmet, ailesine sabır v~ bnı sae· 
llkl:ırı d lt'rız. .. 

----~------~---

VLO morkör ve mavnalardan mürekkep 
liman nakli. vesaiUnin satın ıılınması 

tııkHrrilr etmiş ve Limanlar Umum 
Müdürlüğü İskenderuna bir heyet 
göndererek, bunların kıymetlerini 
t:ık:'lir ettirmlşUr. Yakında sntın alma 
:nunmelcsi ikmal edilecektir. 

murahhasl&rını Bölge binasında top- Hilt'.ın Manyasın ruhunıı ıthrıf e~ll' 
lı:ımı§tır. Toplantıda, bu seneki vo- mel< üzere 17 t ;i cttcşr.n pazar gll ı 
leybol tııt.llyetl hakkında murahhas- fkl:ıdi n::ımazını miıte:ıkıp TeşvJkıY 
lnrıı izahat verllmlstlr. Voleybol şam- camiiııd" mC"\ lüt okun cağı alAkad 
piyonasın:ı bu ayın sonunda ba5lanıı- I akrRbu ve e\•ldd:ının malümu 111!118 

caktır. üzere ılfır. olunur. 

Harp Harici Kalmıya 

Mütemayiliz, Fakat, 

Al~alarak Değil 
C.:ılumbıa, 12 (A.A.) - (Cenubi 

Karelin) - Bahriye Nazırı Albay 
Kııox, mütıırekenln yıldönümil mü
nase!.>etlle söylediği nutukta ezcümle 
demiştir ki: 

''Yabancı mcmlekeUcrdekl htıdlse
lcr zamanın vııhametlnl kayda ktıfi 
gelı..-cek şekilde tekcrrilr etmekte
dir. Harp son zamanlarda Balkanlara 
yayıldı Orada ltalya küçük Yunn
nistrna ta&rruzlı:ı. meşguldür. Alman
ya ise her hıılde Türkiyeyi korkut
m&k ve bu sureUe Mısıra kar11 ka
radan bir hUcum yolu ııçmıık maksa
clile Romanyadıı büyük bir ordu se
fc, ocr etmektedir. 

Daha dün Almanya ile Sovyetler 
Birliği arasında yeni bir görüş teatiıd 
haberi verildi. Almanyanm bariz he· 
defi dünyaya hikim olmak teşebbüıün 
de Sovyctlcr Birliği ile baoka bir teş
riki mesai temini ııuretile vaziyetini 
kuvvetlendirmektir. Bu tehlikenin ö
r.une ııozle ger,;miycceğiz. Y egiine c;ar~ 
buna icraatla kar51 ltoymal·tır. Söyle
diklerimiz değil yaptıklarımız ehem
miyetlidir ... 

Albay Knox sözlerine ııöyle devam 
etm ştir: 

"Amerika harp harici kalmaya mü· 
temayildir. Fakat alc;alclık ve ıerefsiz
lik pahasına değil, Amerika korkutu
lamaz.,. 

Romanyada Zelzeleden 
Ölen ve Yaralananlar 

Bukreş, 12 (A.A.) - "Rador .. Na 
zırlar Meclisi toplantısında izahat ve· 
ren Dahiliye Nazırı, 9 /10 Son teşrin 
gecesinde zelzelenin bilhassa Bükreı
tc ve Prahova vadisinde Gazatzi ve 
Focı;ani'de vahim oldufurıu söylemiş
tir. EflAk'da ve diğer 18 şehirde zel· 
zclenin tesirleri o kadar vahim olma· 
mıljtır. Mcııılcketin baııb kısanların· 
da ise hemen hemen hiç haaar yok· 
tu.r. 10 Teşrinisani akıamma kadar 267 
öfü ve 476 yaralı te5bit edilmiştir. 

İçinde 226 kiracının bulunduğu CMI 
ton apart1n1anı fellikctlne gelince me
Euller tevkif edilmi~tir. Bu npartıma· 
rıın enkazı arasından şimdiye kadar S• 
alil ve 82 yaralı çıkarılmrştır. Bükreş· 
te yıkılmak tehlikes· e maruz bulu:ııın 
183 bina tahltye edilmi,tir. Diğer 402 
bina da haEııra uğrı:ı.mrştır. Bfitlln ·~
lence mahalteri kapatılml'•tır. 

Hitler • Molotof 
rBnşı 1 incide 

eg ve devlet, parti ve ordu erka
nından daha bir çok zevat hazır 
bulunmuştur. • 

Bcrlin, 12 (A.A.) - Alman 
Hariciye Nazırı Van Ribbentrop, 
resmen Berlini ziyarete gelmış 
olan Sovyet Halk Komiserleri 
Heyeti Reisi ve HarJciye Hulk 
Komiseri Molotof'u, bugün öğle
ye doğru kabul etmiş ve kendi· 
sile bir görüşmede bulunmuştur. 

HİTLER - MOLO'rOF 
MÜLAKA'fl 

Berlin, 12 (A.A.) - D N, B. Ajan
sı aşafıdaki tebliği neşretmiştir: 

"Bugün öileden sonra Hltler Sov
yctler Birliği Halk Komiserler Reiıi 
ve Hariciye Komiseri Molotof'u ka
bul etmiştir, Ve uzun müddet kendisl
lc görüşmllııtür. Alman Hariciye Na· 
zırı Von Ribbentrop mül&.katta hazır 
bulunmuştur. Hariciye Komiser Mua
vini Dekanozof bu ziyareti esnaııında 
Molotof'a refakat etmiştir. 

Hitlerin muhafız kuvvetlerine men· 
:;up bir kıta Molotof geldiği zaman ve 
dö1erkcn scl5m resmini ifa etmiştir.,. 

Hitler - Molotof müllkııtınm iki 
buçuk uat sürerek saat 18,18 de niha
> et buldufu bildirilmiştir. 
l\IOSJCOVADA ZİYARETI.ER 

Moskova, 12 (A.A.) - lngiltercnin 
Mo5kova Biiyük Elçisi Cripps dün ek 
şam Sovyetler Birligi Hariciye Komi 
seri Muavini Vişinsky ile görüşmüıı· 
tür. Sovyet matbuatı, Molotof'un Ber
lir."! yaptığı ziyaret hakkında tam bir 
ı.ükGt muhafaza etmektedir. 

TİMES'İN MÜTALı\1\Sl 
Londra, 12 (A.A.) - 'l'imea ııazcte· 

si Ba;ımakalesinde liU satırları yazı· 
yor: 

"Mihverin butünkli hummalı diplo· 
masi faaliyeti, kazançların henüz va
kitken tahkimi ve Nazi modeline ı.ıy
"1Jn yeni bir Avrupanın henüz Nazi 
ask'ri tahakkümil ayakta iken kurul· 
ması arzusunu ı~tcrmektedir. Fakaı 
bu faaliyet imdi~ kadar heyeti umu
miycsi itibariyle garip bir surette se· 
meresiz kalm~tır. Hitler, Molotof'u 
Berline davet etmekle, Nazi politika
sının gittikçe artan durırunlufunu kar
~11lamak için yeni bir te~ebbils daha 
yapmaktadır.,, 

Gazett devam edlyor: 
"Molotofr bu seyahati yapbrıın ~e

bC'plcr uz.erındc tahminlerde bulun
maı.. C:ıydnsız. olur Belki de kendisin
den bilhoss .. teslihat ı;, h:ısında daha 
filli bir y .. rdtm kop rmak istcnilmck
tedı.r . ., 

G. ~ eygand 
(Başı 1 iocfdeJ 

yiaları ş'mali Afdkada bir i}1ti 
liıl çık .. cağına ışaret addctnıekle 
dir. 

GABON'DAKf l:IARf:ı\:A'l' . ıt 
Londra, 12 (A.A.) - Hür Fcan\.; 

kuvvetleri umumt karargihı aljatıcl' 
tebliği neşretmi tir: •t 

Hur Fransız kıtaları dün Libre\fİ11e 
-irmitlerdir. General Tetu mukJ~~ 
nıete nihayet verilmesini emretıııif ~• 
hür Fransız kuvvetleri kumandat111 .. 

tcslım olmu~tur. General de Gaı.ı1 1~ 
yarbay Pıırrı.ntı G:ıbon Vtılilifinc el 
vin etmiştir. 

Cenevre, 12 (A A.) - Vichy'dcn fi' 
bcr alındığına göre, Fran .. ız deniıılt~ 
Poncclet, de Gııulle kuvvetlerinin Litı 
revılle'c ıhracma mftni olmak için 1' 
pılan harekit esnasında batmıştı' 
Mürettebatı kurtan'mıştır 

LAVAL PARİSTE 
Cenevre, 12 (AA.) - D. N. B. \fi 

ı.hy'den öğrenildi::inc göre, Baır·elc 
muavini ve Hariciye Nazırı Lavnl, t' 
fakatinde Luguet oldutu halde Al"1~' 
makamlariyle müzakereler yapııulıı 
:.:ere bur;ün oğlcyin Pariııe muvaeıl' 
c:tm'ıtir. ~ 

AI.l\IAN GAZETELl:."Rf NO~ 
l3erllı., l2 (A.A.) - CorrcsP"11 

druıce diplomutique cL politlque ı• 
zetcsi diyor ki: 

''Almar. p Sovyet m!lnascbeUeri11\ 
dostane olması, her iki memleJtet ~ · 
yasr.tiı.ı,• Söğlam ve devamlı e$1'5111 

teş :ıl t:dcr. Molototun zlyareU dt b' 
t'sasa mH•tenıı bulunmııktadır 

~tındı hOkOmcti, tarihi t~ı-0~ 
lcrdcıı doğmu~ olan bu yeni lilY SC 1 
~·aU suret~.· tahakkuku için çaJı(.llıı 
buıunaı. devlet udamlanndnn bir• 
mlsafü etmektedir , . l' 
Almaı. - Sc. vyet münıısebeUctl• r.' 

mnmile yapıCJ bir pror:rem a~~ı· 
dayanmaktadır. Bu münasebcUer. " 
daycttcnbcri her f1'J tarata faydall ', 
mü~slr olduğunu ispat etmiştir. t; 
haklka, bu m!lnasebetler, yalnız ıl!•1,. 
niyeti d~il, fakat aynı zamanda ı 
tarDfın hayatı arzulınnı garııntf e, 
mektedir, Dıt:er taraftan, Alın•11 

Sovyet dosUuitu, SovyeUer BlrliJl ,. 
AL-nanyanırı dost ve mütleflklcri lfs', 
sırıdakl ınünıısebeUer üzerine de 
yıııı• memnurJyct bir tesir ıcrıı cıttı' 
ve A vrupı • AEya sahasının dört ~ 
yQk devletinin dtlrdUnlln de b~ ~ 
ka~ılıkl haya ti menfaııtlere ııort1' 
tc karar \'ermiş olduklnrı netle 
\"er'lliştir. Bu sureııe, düNa EU' ş' 
Undı.- Yeni oır lnt,ı~ı fı;ın kııpıl r 
çılmı,..tır • ., 
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dört ıı:-nt içinde hadiselerin 
f teni ı;udur: 
h~olotof Berlindc müzakere
~laınıştır. 
Ugosıo.vyada mühim hfıdise-

1'~Jl'ni"·or 1 J • 

illy::mların her yerde mağ-
' t, görünUyor. 

e>lotof Berlinc Yarır \ 'ar
't hlaz, Ribbentroı> ve 
~it saatlerce süren ıniiza· 
"de bulunmustur. 

ı~ltıi.iz:akcreleri;. mevzun he. 
~ a. edilmemi~tir. Fakat l\lo-
. 3',llPılan büyUk istikbal 
~ •ne ve Alman matbuah· 

0~enberi Sovyctll!r lehinde 
n ncşriyatma bakılırsa, 

Ilı lelere Almanlarca hiiyük 
~lbrniyet verildiği anlaşıh-

ten Alman radyosu da 
•t ct~ rncvzulannnı pek ~e
~~uınuUü oldui;unu habc-r 

ıli~·e kadnr milzııkcrelerin 
,a.r, hakkında İngiliz gazc

\t lJ. ~·aııtıhlan tahminlerin 
~Ceye kadar do;'::ru olduğu 
tt tı; çiinkü bu fuı·aziycler 

hır tnhmin<!en ile~ gide-

lıtı lilt J\lınanyanm harbe yeni 
h 11tnct ven11ek üzere ol-
~ sırnda, tıı>kı harbin baş
~ 11 olduğu gibi, Sovyet
i~dl) edecek hnreketler
ı t llp için hadiselerin in. 
ı t~111lsında Sovyl'tleri aliı
t U cceği tahmin edilen ınc
\ ~erinde etraflı bir anfoş
, ~ttuak htcdlği iddia C'di. 
t ~tta denilebilir ki, nıih. 
~~'~Ovyctlcrlc bir suitdl'lı-
\t ~liinc meydan ,·crcbi1c
~~Urlü ihtilüf mevzularını 
l~tıl nrzusundadırlıll'. 
.~ ~ be herı ar:u!au daha 

ttUn geçmeden,. Rcrlin 
ı) Clc:rlni örten esrar per-

lrt.. k .. k" l v\ü mum ·un o mıya. 

ı * * ~\)'ada Mühim 

~: 
~ıt h' k ·· I" h tj • ır ııç ,::un< uı· Ş<' -
\ot llıızdc Yug•>s!av~ ada bü-

~'lı lllUhim haıfo;clcre inti
~I~ geldiği hakkında bazı 
ti,.t tlolasınaktad.r. 

ltııil~l·cttc~c göre, ita!ya
lıı.ıı!l~lıık hududunda uğ. 

~ ~~hıbiyet üzerine Al
;q,. lıttefikine "'ardım ıcın 
'l' d .J ~ ~ıq Q an asker ge~irınek 
\' 11dadır. Hııtta bu ta_a\'· 

k" ~t~goslnv hüki'nnetine de 
~-~;: Bclerat hiikumeti· 
;"lij 1 n1ıa<'a ne <'cvap \'er. 
~lıt~lll değildir. Fakat bazı 
'tı , efradını silah ;ıltınn 

(ı bit~~ r_nulmvemete hazır. 
ı~ •rıtnıektedir. 

~:l-'nnın, bilhnssa Sırp
~~· tıiara kolay kolay ge
~· ~C~klcri ~ÜP.İ'. esiz ı;ö· 

~4~ 1:1.tıınüz kı~ olduğuna 
~l~" 11 J\Inınnların Polon
~,~ı:~ gibi, süratle ilcrll. 
(lıt!' de iddin edilemez. 
I)~ slıw ... ·a vol ,·erirse t ''illi " • • at · . arı Yunan hududu-

lqıı ~ıp. Gcvgili üzerinden 
b~ 1 tluniğe rnrubHirlcr. 
~~ .\~ikamette Yunan or-
~l llt •an <n·t1ularrna mu

isi:1cicri hnyli gilçtiir. 
il\\' l7tıgoslıl\'yanm ıll
~ bu~r.~rına kar~ı n!acağı 

~ uk ehemmiyeti , ar. 

~JJ ·Estemlekede 
Mi .ni Kurtuluş 
Hareke·i·leri 

Bugünkü c:npcryallst hnrbin ken
di toprakl;-rındoı yar;ı ttığı hu 
z.ur!ıuzlukl.ır, cLhUdc rloı.•urdugu 
k,in ' c ihtirasla r, m Cistcmlcke hal
kının d:ı u:nmmasına yordun cd!
:ıor. Bu m illetlerin ~uurunu uyan
dının muharip devleUerin pro
paganda mOcssesclcridir. Bu şart· 
lar içinde must.cmlekc halkının 
yenıd<'n gt'lmck tstlyen bi ı· eten· 
diye karşı mii~. it vı::ziy::t a lacak
ları lahnuı edilemez. 

------------------------Sabilıa SBHTBL 

Alman propaganda senTisi, 
,günün yirmi dört santin. 

de yirmi dört defa: 
- Helo Afrika! 
Diye hazin bir sesle müs. 

temlekelere sesleniyor. İngiliı 
emperyalizminin esir halk 
kütleleri için doğurdu~u facia
lardan bahsederek, Faşizmin 
g.'.!tfreceği hürriyetten bahsedi. 
yor. Müstemlekelerde Al
man ve İtalyan boyunduruğu. 
nu. eskisine tercih ett irecck 
bir tem<iyül var mıdır? Bu,gün 
siyasi manevraların Afrikada 
dönm~i karşısında müstcmle. 
kelerin ruhi haletini tetkik 
faydalı olur. 

Müstemlekelerde zaten bir 
kurtuluş insiyakı mevcuttur, 
müstemlekelerin şimdiye ka. 
dar yaptıkları mücadelelerde 
derebeylerinin, rühban sınıfı. 
nın, küçiik bir kısım ıslahatçı 
burjuva hizbinin kendi menfa. 
atlcrini korumak için. bu mü
cadeleye siper olduklan, müs. 
temlekeci kuvvetlerle elbirli_ği 
ettikleri malumdur. Asıl halk 
ki.ı tlelerinin. kendilerini kur. 
tarmak vesilesiyle gelecek bir 
emperyalizm ile, eskjsi arasın. 
da bir fark gözetmeleri müm
kün de~ildir. Bunlara göre 
müstemlekecinin iyisi kötüsü 
yoh.-tur ve olamaz. Onların bL 
ricik düşünceleri yurtlarına 
yerleşmiş olan. kendilerini esir 
sürüleri gibi işleten yabancıla. 
rın -hangi milletten olursa 
olsunlar- tahakkümünden ve 
sovgunundan bir an evvel kur. 
tulmaktır. 

* .. 

TAN 

Afrikadaki miistcmlck;~lcriıı rnziyctini gö~terir harita: ( Fran~ız 
müstemlekeleri ~iyahla i~nrc-t ediJmi~tir) 

Hindistanda kafi derecede 
azimkarane ve planlı bir tarz. 
da olmamakla beraber milli. 
yetçi Hindülar böyle bir pro~
ram takip etmektedirler. Her
halde yüz; milyonlarca halkın 
milli kurtuluş hareketini idare 
eden Milli Hint Kongresi teş... 
kilatının. sıkısmış bir vaziyet
te olan İngilizlere, biliı.kayıt ve 
şart yardımcı olmayı kabul et
memesi mazinin ders'.erinden 
bir dereceye kadar ibret aldı. 
ğını göstermektedir. Hintliler 
arasında Müslüman Hintlilerin 
cemaat teşkilatı halle kütlele
rinın yolunu takip etmemiş. 
müstemlekecilere hizmet et. 
meyi kabul etmiştir. 

* * 

arasında milli harcketıerıni 
canl:mdıracak bir liderler kud. 
rosu yoktur. 

* * Fakat ne de olsa, bugünkü 
emperyalist harbin ken

di topraklarında yarattığı hu
zursuzluklar, dahilde do~urdu. 
ğu kin ve ihtiraslar, bu millet. 

lcrin de uyanmasına yardım 
ediyor. Bu milletlerin kurtuluş 
şuurunu uyandıran da muha_ 
rip devletlerin propaganda 
müesseseleridir. Bunların rad. 
yolar vesair modem vasıtalar
la yerliler arasında İnı:tiliz em
peryalizmi aleyhine kendi li
sanlariyle yaptıkları neşriyat, 
müstemkke idaresinin faciala. 
nnı l-unlara öğretmiş oluyor. 
Bu suretle bu müstemlekeler 
halkmın herhangi bir müstem
leke idaresine karşı mııhalefeti 
körüklenmiş oluvor. Müstem. 
leke halkını milli bir kurtuluş 
h~reketine hazırlamak ıçın 
bundan iyi bir vasıta da ola. 
maz. Bu şartlar .içinde müs. 
temlekc halkının yeniden gel. 
mek istiyen bir efendiye kar'jt 
müsait ,.aziyet alacakları tah. 
min edilemez. Alman prap:ı. 
.t{andası, İngiliz emperyalizmi. 
nin kusurlannı sayarken, cm. 
peryalizmin mahiyetini bunla. 
ra öğretmis, müstemlekeleri 
milli kurtulus mücadelesine 
hazırlamış oluyor. Bu suretle 
kendi kuyusunu kendi kazmış 
oluyor. 

ı ;;~;-;ESERLER: 
1 

Yu yafmııru - Peride Cc!Uin bıı 
d•k romanı iııtiıar ctmiıtir. 

nam. 

Yazan: Sevim SERTEL 

HaDishaneden Gelen Göl!üllüler 

Sinema Dönüşü 

B ütün düııyanm kana bo- [ Mister Riçards Londra cıva
yandığı şu günlerde mil- rında ufak bir sayfiye mahaliın· 

liyetleri icin dDğtişen küçi~k mil- de tüt i.ıncülük yapma::;:tad ı:·. E\'i, 
!etlere nadir rasgeliniyo~. Işte bu dükk3nı hepsi bir ara::la ik i oda. 
harikalardan birini gös•eren Yu- dan ibarettir. Ön kısım dükkan
nanistanda mem.lcket askının ne- dır, arkada ise karısilc beraher 
kadar kuvvetli olduğ~,;u göste- oturmnktadır. Yaşı kırkı geçmiş
ren şu küçük hi.kiıyeyi nakledi- tir. 

yorum: İşte bu Mister Ricards bir p:ı-
. İtalyan hududuna yakm ufak , zar g ecesi karısile bcr,tbcr k0m

bı.r kasabada 200 e ~·akm ~ah- sulardan birin in otomobilile Lon 
kumu olan uf.ak bır hapıs:me drnya bir sinemaya gider. Orada 
vardır. bir kaç saat kaldıktan S.'.>nra geç 

Yunanistan harbe girince bu- vak it evle rine dönerler . 
radaki mahpuslar hemen kendi
lerinin de serbest '!:>ırakılmaları- F ak at acaip bu ya gec~ karan
or, memleket için rarpı~mak i~ - lığıııda bir türlü evler!ni bula
tedik1erini bildiren b ir istida He ınamaktadırlar. Ortalığın mnn
httkumctc müracaat etmislerdır. zaı-ası degişmis. bir takını hcn-
'fabii buna hiç bir cevap çıkma. dek ler, çukurla açılnrn:tı r. Vaz•
mıştır. Bu hadise de bbylelıkle yeti anlamak için otomobille 
unut-ulmuı;tur. Aradsn zaman biraz daha ilerleyen Mis ter Ri
geçmlJ, btr g~ bizLrn hapisane. cards, en nihayet açık buldukları 
ye bir bomba düşmıişti.ir. :viah- bir kahvehanede öğrenir ki o ci
puslar perişan olmuş; ölenler, \'ar bombardıman edilmiştir. 

yaralananlar olmuş, bi• biiyük Bu arada l\ır ' ·t R " ,J •• 
ta ~ sal' k t 1 .ıuıı; er ıçarus m 

gr'Jr .saged ~ lur ~ ;:11uştu~. 1 evi ve dükkanı da harap olmu~-
yb~ gd';: e ha~ Ja e e~mı- tur. Şimdi bu zavallı tütüncü 

yen ır t.1.~~m ucu.m~na uöra- bankada da beş parası olmadığl
mış1tır: Geı:ıdte kala{. nt 1htı.yat kukv- na göre, sinema dönüsü kendisi
vet erı_ gaye zayı ır, zıra ar. a- ni beş parasız bir müflis mevki. 
dan h~cum beklenmern<:k!cdır. inde bul.muştur. Zira dükkam ve 

Tabu he~n aske~ler sılaha sa- evi Mi.5ter Riçards'in bütün ser
rılmış ve duşmana ;ar~ı k0.!~~- vetini içinde tuttuğu bu iki mü-
ya başlamışlardır. akat ustun "'SSesc ı"kisı· birden ' 'ok 1 l" 

1 1 ttal ku tl . k "" , ~ o muş .. r_ 
o a~ . yan vve erı ·arşıs;n- dır. Bu anda bir akrabanın evi-
da ıhtıyat kuvvetle: fena ha.de ne misafir olan Riçards hiç te 
bocalamaktadırlar. ı.~tc tam bu dünyaya küsmü~ meyus bir in· 
a:~Iık karşılarında duşmarun ge: san değildir. Kendisile mülakata 
rı.sıne gelen tepelerd~n kuvvetlı gelen muhbirlere şöyle demekte. 
bır ateş başlar. dir: 
Düşman arkadan ve önden iki - Kuzum siz benim beş pa-

ateş arasında sıkışmıştır. Bu va- rasız kaldığıma ned.~n bu kadar 
ziyet yanm saat k..'!.dar devam üzülüyorsunuz? Şükredin ki ha
cder, neticede düşman muvaffak yatım kurtuldu. Ben öyle sık sık 
olamaz ve ÇE!kilir. evden Çikan)nsan değilim. O nk-

İhtiyat kuvvetler kumandanı §am binde bir nasılsa sineml!ya 
geriye döndiiğü zam::ın kendi ım- gideceğimiz tuttu . Ben hayatımı
dadına yeti~;en, karşı dağlardan zın kurtulduğunu h~saplıyarak 
ateş açan kll'vvetin, hapisaneden kendimi dünyanın en mesut in
kurtulan bu. gönüllü alayı oldu- sanı addedivorum. 
ğunu öğrenir. ===== .. =====.:====±: 

İşin sıkış:tıığını gören mahpus- ı 

1 lar, buldukları fazla silahlara sa- Askerlik isleri nlmışlar ve içlerindeki bir eski 1 .. ___________ _ 
eşkıyanın ()nderliğiJe dağlarda , 
kestirme yollardan dolaşnrnk di.ışı Şubeye Davet 
ınanı arkadan sarmaya ve knsa- Bcıiktat Aıkcrllk ıubeslnrlcıı,; 
balarınt kw-tarmaya ffiU\':,iffak 1 - Askcrliklcrlrıc kar;r Hnlmla oldufu 
olmuslardır. halde bu yıl (1 940 yılı) muhtciıf şebcpler lc 

· hazırlık kıtasın;ı ı:öndcrilmiyen \'e yahut ı;cç * * J scvkcdilmi~ olmaları dolayısile ıc•ı çcvrllmiı 
olan ve halen yüksek tahsiline devam ct '>liyen 

Sinema .l)önüşü : 1 yedek subay yetişecek kua hizrnc:lilcr aslı<rc 
• • 1 s~ vlmlilcc.cklcrindcıı ellerinde diplonıa .. ., oı.. 

1 şte Jn.gilterede yaşı yanların JtyetnAmelcrllc nOfus cllzdanla rı olduğ.1 haldr 
•. .. en ı:cç l 5-ll·9 40 cuma ı:ünQ s.t;ı t dokun kıı· 

Tek istikametler 

G eniş olınıyan caddelerde 
arabaların ;ıkısmnlarına 

nıani olmak icin baıı ~sokaklar 
tek istikametli addediliyorlar. Eu 
usul biitiin kalabalık ;;:ehirlerdc 
tatbik edilir ve seyrüsefer için 
güzel neticeler \'erir. Yalnı.t bu 
tek istikmnetli sokakların una 
caddelere mm·azi olmaları şart. 
tır. l\lcscrn Eıninönii meydanın
dan Sirkeciye gidecek arabaların 
Yenicamii dola~arak Bahçckapı
sına gitmeleri gayet doğruduı'. 
Hem mesafe itibarile forketmez, 
hem de tram,·ny yolu serbest ka. 
hr. l'cnicnmii çe\'İren yol geniş ~ 
olduğu i~in nrnbalı,ırdan birinin 
durması arkadakilere tesir et
mez, yanından geçebılirlcr. Hal
buki Knrnköydeki ( tek istika· 
met) böyfc değildir. Beyoğlnna 

çıkacak bir araba rıhtımı takip 
edecek. Sonra gayet dar bir so
kaktaıı polis noktası olan mey. 
dancığı bulnmk suretilc Voyva
da caddesini tutabilecektir. Hu 
dar sokakta arabalardan hirisi 
herbangi bir sebepten da!ayı yii
riimczse bütün seyriisefcr duru
yor ,.c hemen (klakson) konseri 
ba~lıyor. Hem bo~una benzin sar
fediliyor, hem de , •akit kaybedi
liyor. Karnköy caddesinden Jıuz
fedilcn arabalar bu suretle sıkl~
maktan kurtulmuş dei:'"1llerdir. 
Fark, caddede sıh,şacaklnrma clar 
sokakta sıkışmalanndan ibaret. 

Otobüslere gelince: 
Beyoğluna ~akanlar Tophane 

yolile Gazhaneden 'faksime l'ık1. 
yorlar. lleyoğlundan Fatihe, J E
dirnekapısına, Çar :,;ambaya gi. 
dcnler acaba niçin GaLi köprii
sHndcn geçmiyorlar? 

Sirkeciye, Sultanahmede, Ilcya
zıda gidecek olan halk tramvay
dan pek gi.izel istifade edebilir. 
Otobüslerin bu hatta işlemelerine 
hic lüzum Yoktur. Tnk~imdcn 
ka"°lkan her ~tobüs Şi15hane cad. 
desinden Azapkapısına iner, Ga
zi köpriisiinii geçer \'e tTnkapan1, 
Vefa caddelerini takip ederek 
Fatihe, hatta Ak.saraya çıkabilir. 
Bu suretle Aksaray da Beyoğlu 
ile irtibat peyda etmi~ olur. Bu
nun ni~n böyle olmadığını hili· 
~·oruz. Otobüsler bu hattı ihtiyara 
mecbur olurlarsa dur.ık )·erleri. 
ne yetişerek tram\'ay ıniişterilc
rini ~lamıyacaklar, biletçiler yol
larda kapıyı aralık ederek ahali
yi bnyrnm yerlerinde sahncağa 
ıla,·et eder gibi "haydi kalkı. 
yor!,. diye bağrı~anııyncaklar. 
Rclki de biraz karlarına ke~at ge. 
lccek, fakat ne yapalım? Bu tu
feyli nakil ,·usıtalnrının karların
dan en'cl halkın rahatı lfızım! 

Takvimcı 

Bu yabancı efendilerden bi. 
rinin yerine diğerinin 

gecmesi ihtimali, kurtuluşu t,a. 
hakkuk ettirmek için çok elvc. 
rişli bir fırsat teşkil etmesi ba. 
knnından mühim bir hadise
dir. Müstemlekelerin şimdi bu
nu fırsat bilerek bir kurtuluş 
mücadelesine geçmeleri müm. 
kün olduğu gibi, mevcut esa. 
reti daha beterinden korumak 
için bizzat yardım etmek sure..ı ı 
tiyle kurtuluş kav~asını gecik. 
tirmeleri de mümkündür. Fa
kat bu hususta müstemlekeler. 
de de iki cereyan ~öze çarp. 
maktadır. Kücük bir zümre 
Alman ve İtaly~n propaganda. 
sına tabi olduğu gibi, büyük 
bir zümre de kurtuluş için bu 
fırsatı kaçırmanın büyük bir 
cinayet olacağı fikrindedir. 
Bunlara göre bu~ yapılacak 
en makul teşebbüs. kendi ivi. 
Hklerini isıtediğini söyliyen, fa. 
kat bir türlü bir itimat nişanesi 
gösterıniyen efendiler karşı.. 
sında, emperyalizm boğuşma
sının neticesini beklemeden is
tiklal haklarını istemektir. 
Bunl.ır diyorlar ki, kendi mu
kadderatımızı bizzat tayin im
kanlarını ele geçirdikten son. 
radır ki. muayyen şartlar ve 
te.minııtlar mukabilinde bize 
karşı iyi niyetlerini gösteren 
muharip hıikim devletle teda
füi bir iş birliği yapmayı düsii
ncbiliriz. Hindistan bu.qün bu 
vaziyeıttedir. 

A rap rnüstemle~elerinin 
durumu daha karışık. 

tır. Buralarda muhtelif ve biri. 
birini nakzcden 1emavüller ve 
cereyanlar çarpışmakta, milli 
hareketleri kıstrlaştırmaktadır. 
Bu Yakın Şark memleketle. 
rinde yalnız İngil1ere ile iş 
birliRi yapıp yapnamak mese. 
lesi değil, daha bir çok cere. 
yanlar vardır. Fransız'arın o
yumına a1et olan ve pasif bir 
seyirci vaziyetinde duran Arap 
,grupları ve liderleri bulundu. 
ğu gibi, Alman ve İtalyan pro. 
pagandalarına gönül vermiş, 
ve bu yoldan kurtuluşa vara. 
cağını sanan milli burjuvazi 
mensupları da az değildir. Ek
seriyetin yabancı tesirlerden 
sakınan , münhasıran milli 
menfaatleroen ilham alan miis. 
taki] düşünceli insanlardan te
rekküp c-.ttiği söyleniyorsa ds. 
bunlar şimdilik dağınık bir 
kuvvetten ibarettir. Tabiatiylf' 
bu hal Arao memleketlerinde 
milli kurtt.:.!uş hare-ketinin he. 
nüz daha pek geri bir seviyede 
olduğunu göstermektedir. 

Fon'kll1oncl terbiye - M . B . Arı ta11 n 
M. R. Balaban tarafından tcrtllmc edilen bu 
eur cıkmıııır. 

hayatlarının nekadnr buyuk dar ıube mer kezinde bulunml lan. 

sürprizlerle dolu olduğ~nu gös- 2 - Gtlmiycnlrr hakkında kanun! muamt· ~----------.... 
teren ufak bir vaka: le yapılacafı illn olunur. J ~ 

Afrik<> zencilerine gelince, 
burada milli şuurun henüz 
halk kütlelerinde kuvvetlen. 
mediği ,görülüyor. Müstemle
ke idaresinden . kurtuluş emel. 
leri kücük biı münevverler ta
bakasından ilerj geçmiyor. Bu 
münevverlerden btr çoğu da 
sermayedar gruplarının temin 
ettiği menfaatler yüzünden. 
vatandaşlı:ıriyle olan tesanüt 
duygularını kaybediyorlar. Af
rikada yerle~mi:ı bilhassa Fran 
sız ve Belçikalı müstemlekeci. 
!er zenci ırkına karşı, Anglo • 
Saksonların gösterdiği nefreti 
.l'(Ö~termedikleri için, bu tered
diye yüz tutmuş münevverleri 
kolaylıkla kendi taraflarına 
cekiyorlar. Bu sebeple zenciler 
-= 

Aınerika mektupları - Cdllettin F.t !nrııin 
'Amerllcadıld ıcyılı&tlrıe alt lrıtıbalar ••ı ı ihti· 

va eden bu cacr oeşrcdilmiıtir. 

,-----~ 

LEYLA 
İLE 

MECNUN 
Görülmemiş bir muvaffakryetle 

t p E K 
SİNEMASINDA 
Devam Ediyor. 

, --.1 ÇEMBERLİTAŞ 
SİNEMASINDA : Bugün matinelerden itibaren 

1 • CİN ve JAPON muharebesinin fccaviini 
musavver muazzam film 

GENERAL YEN TsU:z~te 
BARBARA STANWİCK • NİLS ASTHER 

M..,.,:uun aumetile mütenasip bir surette sahneye vazolunan 111"'~
hur rejillOr FRANK KAPRA'nın muhteşem bir Şaheser i. 

2 - l\levsimin en büyük casus filmi 

Ca~sus Tayyareciler Fransızca 

Sözlü 

Baş Rollerde: 
JACK HOLT KATIIERİNE DE l\1İLLE 

Programa iliveten - Paramunt Jurnal en yeni harp ve dünya ahva
linden haberler , _____ _, , ____________ ,,, 

BUGÜN: 
F O K S şirketinin en 

muazzam filmi ve 

Tyrone Powel 'in 
~inema mabudu payesine 
yükseldiği baştanbaşa 

renkli 

SEViMLi 
HAYDUT 

1 i L L i 
\'C 

ALEMDAR , ........................ _ ....................... , 
MAT C · iN ·DERT ı · 1 Sinemacılık fileminde hiç bir filme nasip olmayan bir muvaffakıyet Sinemalarında 

Cildin donuk olma0< .!~~' ki- ''" Yağ pdd<l"~~~i .:::...! B A L A L A Y K A A Y R 1 C A : 
barlık verir. Güzellere bakmayı seven- ıçın illçlar varC!r, fakat onları, tabii. M il!! L E K S ı· N E M A S 1 N D A Le:::::ı.rel Hard•ı 
!er, parlak yüzlü esmerlere biraz tek- kendi kendinize kullanamazsınız. O 's; V 
lifslzce, fakat mat cildli earışrnlara bi- i!Açları mütehassıs cilt hekimi -ken- H 
raz çeltinerek ve hürmet ederek ba- disi lüzum görürse- reçete ile verir... 3 N CÜ HAFTASINA BAŞLIYOR OVGrdahkfa 
karlar. Parlak ciltli esmerlerin sarı- Bu cuddeler hic; işlemedikleri vakit. LOCA VE KOLTUKLARINIZI DAİMA EVVELDEN ALDIRINIZ: 1 
~ınlan kıskanmaları da belki bundan iılemiyenıerin buıunduktarı yerde , \t •••••••••••••••••••••• T ü r k ç e S ö z l ü 

1 

ileri gelir... cilt ~ertlcşir, kurur. Bu hal en ıiyadc j 
1
••••••••••••••lil••-lllllll' 

1
, filmi ilave olunmuştur. 

1 Fakat esmer cildin ıiyah noktalar kolların ve bacaklarm >"'ıkarı kısmın- ı ISTANBUL HALK1NIN D KKAT NAZARINA: ---
ve ergenlik c;ıbanları gibi dertleri ol- da d~arıya doğra tarafta olur. Ora- 1 '--:••••••••••"' 
duğu eilıi, mat cildin de kendine mah- ya elle dokunulunca sertlik ve purüı;- (ALEMDAR) ve (MİLLİ) Sinemalarında 2 Haftadanberi aöıterilen ve halkımız ın gorıilmcmiş tcı;ahüra- I 

d h • l tına muhar olan Mıııır'ın en büyük artistleri 11•n B u G u·. N -ıus dertler i vardır. Bir kere cildin ler hissedilir. Pürüzler oralar a ası il 

<:Ok 80YUlmasr ... Yağ çıkaran gudde- olan, toplu iğne başı kadar kabarık- L E y L A M u R A D y u s u F v E H B İ ' nın 
lcr lılzumundan az i,leyince cildin !ardan gelir. Bazan cilt sertleştiği ye
hücreleri de pek nazik olur, cilt bun- rin etrafı da kızarır. 
dan dolayı pek çok soyulur. Bu hale de çare, mütehasaıe cilt 

Biri e$mer, biri sarışın iki bayan hekiminin vereceı;i il~çlarla, hiç işle
ltollarmı srvayıp ,üneı;e karşı tuttuk- minn yağ guddelerini tekrar faaliyete 
ları vakit kollarmı ıık.ıc& ııvulırlar- ıetirmiye çıılr,maktrr. O lllçlar tesir 
sa iki cilt arasındaki fark çabuk mey- edinciye kadar da -kabarıkları 'öi
d3m1 çıkar: SaTL5ın ~açtı mat ciltten termemek ic;in- ancak dirsekten aşa
pek çok, keppek gibi cilt ka-ınttları iı dekolte kolla esvap ciymek lhti
pck <:ok, kepek gibi cilt kırmtıl:ırr dö· yatlı olur ... 
külür, (lmer ve parlak ciltten pek az. Mat cildin bir derdi de cöz kapak
krem ıürmeyi tavsiye ederler. Fakat !arının üzerinde, şak:ıklarda, ıtlm üze
krcm ancak cilt kırıntılarının dökül- dndc h!:ııl olan, toplu ifne başı bil
mesine m~ni olur. O halin asıl aebcbi yüJdüğünde, yuvarlak, ~arımtırak be
olan, yağ guddelerinin aı işlemesine raz tanelcrdir... Bu taneleri incecik 
karşı kr(m bir şey yapamaz ... nu gud- bir iğne ile delerler. ic;ind(n beyaz bir 
<lelerin iel de hormon c;ıkaran cud- madde çıkar ve tane kaybolur ... 
dclcriukinc lıııenzer: Kimiıi lüzumun· Fakat mat cildin en büyük derdi 
dan fazla, lı:imisi lüzumundan az İli- çabuk bı,·u~maktır. 

L E E L i K A 1 N 
( Ar.apça ~rkıb - Türkçe sözlü ) 

P1LMt HALKIMIZIN AKINI DURMİA.DIÖI ve MEZKOR SİNEMALARIN SALONLARI İSTİAP ET
MED1ô1 lÇtN BUGÜNDEN İTfBAREN S:tR HAFTA MÜDDETLE. BÜ"ı'ÜK n GENtS SALONLARI OLAN 

L~ ~ ·-~ _J! ~ ~"~~~:~-·-"·I 
Sinemuına naklolunmuştur. Halkımıza bir Hafta (MARMARA) da gösterilmeğe devam olunacaktır. 
DİKKAT: Ayrıca: (MARMARA) nın Yeni l'rogramr olan ve 11 Yıldız tararından çevrilmiş bu senenin 

ilk yeni K A D 1 N L A R o T E L i 
filmi 

Son dünya hadiselerini gösteren Jurtı.alla beraber bu~ünden itibaren haşhyor. ,I._ .................................................... _ ı 

ŞEHZADEBAŞI 

FERAH 
SİNE!\lADA 
Tel : 21350 

Şöhn ti dilnyanın 5 Kıt asına 
yayılan Cihan Filml 

1 • MANDRAKE 
Sihirbazlar Kralı 

2 SÜRGÜNLER 
Aşk ve h eyecan Filmi 
(PRESTON FOSTER) 

3·PARAl\fUNT 
Yerı i Harp havadl<led 

TORKç .. 

- "\__-.z.t::ıı! rl!l:Z!r/' 



- -- 4l TAN 13 . 11 - 940 ~ 
,r.:A~9~iım1Emra:ll .................... , 

05 AN L 1 BA \" Gvr~nw:z, Saadetinizdir ••• 

Onun giirbüz ve sıhhatli yet:şimi; tabiatin tıpkı bir yavru gi 
hi sinesinde yetiştirdiği !"af ''c normal gıda ile mümklindiir 
Her anne tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret güıcllii:in 
den istifadeyi geri bırakm::nıahdır. 

Ç 1'!.ah~rat!a ha ha5sa tamamen'!~vruttu:.a. 
Beşiktaş ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 

................ lmlll ............ , 

Kağıi, Mukavva ve Tatbikatı 
Tacirlerine ithalatçı 

Kağıt ve :Mukavva Tatbikatı İthalatçıları 
Birliği Umumi Katipliğinde:J : 

28 ' 10 1940 tarihinde statüıü imza edilmiş bulunan birliğimizin umumf 
bey'eti 14; 11 / 1940 Perşembe günıi saat 15 de Ömer Ab:d Hanında birlikler 
ıçtimıı aalonunda top!.nacakhr. •. · 

A$:ı.fıdnki ruznameyi muzakere edeceğinden Azanın hazır bulunması ri
ca olanur. 

RUZNAME: 
1 - İdare hey•eti intihabı, 
2 - Bir lif in bütce ve kadrosu. 

Maarif Vekilli9inden : 
Maarif Vekilliği Neşriyat Miidürlüiünde üç ay müddetle ve "70,. lira 

aylık ucretle çalıştırılmak üzere, Lise veya Kollej mezunu, İncilizcc bilen 
bir memura lüzum vardır. 

lstiyenlerin, tahsil vesikaları call'ftıkları yerlerden aldıkları hizmet ve
ı!kalan ve fotoğrafları iliştirilmiş birer istida ile 25 / XI / 940 Pazartesi ıtünü 
akşamına kadar Neeriyat Müdürlüğüne muracaat etmeleri 11zımdır. 

"7618., "10716,. 

j ., • • • v.. ....... . ''.~· • ' • . : • • • 

. 
OSMANLI BANKASI 

TURK ANONiM ŞlRKETl 

TESİS TARtm 1863. 
Statüleri ve Türkiye Cünlhunyetı ile milnaldt muaveı~~mesf 2292 

~umaralı 10/6/1935 t.nihh kanunla tafdilı edılmmır. 
(24/6/1933 tarıhli 243~ Numaralı Resını Guete) 

Sermayesi: 

lhityat akçed : 

10.000.000 lngiliı Lirası 

1 .250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS MARSILYA ve NIS'de 

LONDRA ve MANÇESTER de 
MISIR, KIBRIS. YUNANIST AN lRAN IRAK, l1"ILISTI!\ 

ve MAVERA Yl ERDUN'de 
l\lerke2 ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, ROMANYA YUNANiSTAN SURIVlt urnNA~ 
Filyallcn ve bütıin Diliıyada Ac:enta ve Mutıabırlcn ... , wı 

Der nevi Banka Muameleleri ~apar 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan kü~adL , 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küsadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzer1oe ke~ide senedal b 

kon tosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat. altın Ye emtae (berine avans. 

Senedat tahsilatı ve saıre 

En yüksek emnıvet şartlarını hatz klralık 
Kasalaı Servısı vardır. 

..,iyasanın en müsait sartlariJe (kumhnrnh veya 

kumbnrasız) tasarruf hesaplan açıJır. 

31 MAYIS 1910 TARiHiNDEKi 

A •K T 1 F 

VAZIYET 

PAS 1 F 

Hisse ~netlcrirıin ödenmesi 
istenmemiş olan kısmı 
Kasada ve bankalarda bulu-

İsterlin Ş. P. 

5.000.000 

nan paralar , 9.265.525 - 11 
Kısa vadeli avanslar ve rö-

1 porlar 

1 
Tahsil olunacak senetler 
Ciııdanda buli:nan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukab!iınde avanslar 
Kabul yolile borçlular 

850.000 
5.538.419 16 7 
1.921.554 14 5 
8.051.940 11 10 
2.598. l 96 5 6 
1.199.809 7 1 

Gayri menkul mallax ve mo. 
bil ya 
MütefcıTik 

582.058 5 1 
181.787 7 7 

35.189.291 9 

Kuyuda muvafık olduğu ta~dik olunur 
Umum Muhasebe Şef Muavini 

A. A. l\IA YER 

Trabzon Sulh Hukuk Htk.Jmllğln· 
, den: 9t0/ 446 - Trabzonda meydan-

ı da Anadolu hanı karşı!\ında un tüc
carı Ari! Satiık oğlu tarafından müd-
c'le'aleyh Trabzonun Hacı Ka!\ım ma-
h;Hes1nden Okumuş oğlu Seyfettin 
Qleyhine ikame eylediği un bedelin-

s 
~ 

1 
1 
ş 

nı1> carr muhakemesinde, müddela- D 
de:ı 133 lira 89 kuruş alacak davası- ·ı 

1<.'1'hin İstanbul tarafına gitm iş olup E 
ikPmet.g!hının meçhul bulunduğu l P 
\fütahJc!k anla511masına binaen gıyap O 
knrarının il!nen ifasına cnahkemece S 
kaıar verılm~ olduğundan, mumni- U 
leyhin tayin kılınan 25/ 11 / 940 pa-

. zartesı saat 10 da mahkemeye gel
mediği Vf' kanuni bir vekil gönder-

!sterlin Ş. P. 

Sermave 10.000.000 - -
Statü mucibince aynfan ih-
tiyat akçesi 1.250.000 
Tedavülde bulunan bank-
notlar 340.400 
Görüldüğünde ödenecek se. 
netler ve vadel! senetler 215.190 15 9 
Alacakh cari hesaplar 20.513.629 11 10 
Vadeli bonolar VE: carı hesaplar 1.207.009 7 10 
Kabuller 1.199.809 7 1 
1'ütc!errik 463.252 6 6 

35.189.291 9 -

Türkiye Umum Müdürü 
PH. GARELLI · 

Rikardo 
Levi 

halefi 
FHippo 
LE V 1 

Havuzlu 
han No: 1 

lstanbul 

m~iği tskdirde, bir daha mahkeme
ve kabul edilmiyeceği \·e muhakeme-
nin gıyabında devam edeceği cihetle 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
gıyap kımırının tebliğ makamına 
k:ıılm olmak Uz.ere keyfiyet gazete i-l le de l!An olunur. 

TAKSIM 
·Az·INOSU 

BUGÜNDEN iTiBAREN : 

Cihanşümul eğlencelerden mü
rekkep yeni bir program takdim 

ediyor. 
Lonılr• Colleeum'und•n meıhur 

4 SANDYSler 
Meıhur •krobetter 

DUO HAWKINS 
Ölilıri çemberi rmmıraşında 

FEVKALAOE ÇIN CAMBAZ! 

PA .·ON 1, .. _________ , 
Sult.nahmet Birinci Sulh Hukuk 

H4klmllj'jlnden: 940/ 1855 - Mnhmut
paş:ıda Yeşildirek Koca han No. 10 
Mhas Sahakyanın Şel şirketi ve 
Mııraş oğlu Dlmitrl aleyhlerine ika
me eyled:ği istihkak davasının cari 
muJ-.akemeslnde müddei ' Minas Sa
hakyan davasını takip etmemiş, ika
metgahı da belli olmadı~ından, Şel 

ZİRAAT BANKASI 
j 

Kuruluş Tarihi • 1888 

Sermayesi : 100,000,00~ Tür.k. Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

şirketinin verdijt! dava iıtidasının 15 
glin müd:Jetle ilanen tebllğine karar 

~lr•at ":o"kn•nd• kuft'lbn•lı ve lhbareı:r taHrruf heHpl•rtndı e" •:r &c 

\'l'rilmlştir, Muddei Minas Sahakyan 
gelıp da,·:1sını takip etmediği takdir
de, icabına bakılacağından ilanen 
teb!lgat icrasına karar verllmJş ve 
muhakemesi de 29/11/940 cuma gi.i-
nü saat 10 na tAlik kılınmış oldu
ğundan. mezkQr i'Ün ve saatte gelme
si, nksf takdirde gıyabında muhake
meve bakılacağı tebligat makamına 

l ko~~.~~:.k A: :~::~·~·::k•mo· 
sinden: 940/ 112 - Mudanyada orman 
kıit!bi Süleyman nezdinde sabık or-
mar: muamelAt memuru İsmail oğlu 
Süleyman Ziver Toncalı ile İst&nbul 
Kadıköy Yeldeğrlnıenl karakol rıhtım 
lskdeslnde 88 No. lı evde Atıf kızı 
Şerıfe aralarında mütehaddis kat'ı 
nafaka ve leshi akdin tescili davası
nı:ı yapllmakta olan muhakemesinde: 
Davalının adresinin meçhul kalınası 
has<'biyle il!nen yapllan tebligata 

t 
ra~men mahkemeye gelmed iğinden, 

lira11 bulun•nl•r• ıenede 4 defıo çekltecel< l<ur• ile •t•Oıdakl plln• g3rt 
ikramiye daCıtıl•eaktır, 

4 Adet 1 (11)0 Llr•lık 4 .000 Lire 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 2!50 • ,.000 • 

40 " 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.00<' • 
120 • 40 • 4.800 • 
HSO • zo • s.~oo • 

ot K KAT: Reşaplarmd:ıkl parslar b'r "ne fçindt 50 Oradan •satı ı1tısml· 
venlere ıknmıye eıktı~ takdlrdt 1' 20 tazlasiyle verll ece it ttr Kuralar 
senede t defa. 1 Eylôl. l Blrınc1 kAnun. 1 Mart 

tarfhlı-rtnde çekil~ktir . 
ve 1 .Bazlraf\ 

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

Devlet pemi~ollan ve Limanlari iştetm·e idaresi ılanlan 

Muhammen bedeli elevatörlü makineler için 6000 lira ve elevatörııüz ma
kıneler için de 5100 füa olan 2 adet orta tip Beton makinesi teahhüdünü Ha 
edemiyen müteahhidi nam ve besabma (22.11.1940) Cuma ıtünü saat (11) 
on birde Haydarpa,ada Gar binası dahilindeki komis:sıon tarafmdan açık 
eksiltme usulile satın alm11caktır. 

Bu i'e girmek istiyenıerin {450) liralık muvakkat teminat ve· kanunun 
tayin ettiii vcsaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona ınü
,.a~utlan laznndır. 1,e ait tartnamcler komisyondan oarasu: olarak daıh· 
tılmaktadrr. (10782) 

ha~k1nda tastir edilen gıyr~ kararı
nın da il~nen tebliğine karar \'eril
miş bulunduğundım, yevmi muhake
me olan 28/ 11/ 940 perşembe günü 

saat 9,30 da mahkemede ha:ı:ır bulun- ,lllllllllllllllllllllllllJlllllll111111Hlllll11111fHtRIHt"'fflltr._ 
m11tı, aksi takdirde hakkındaki da- ' 'W 
vanın gıyaben rüyet olunacağı tebllı? : i: 

ı -~-~-~-~-m. -ına--k-a-im_o_lm_ak_u_·z_e-re...,;,ilA_n_o_- i A ş ı ' · ' 1 
_. __ ooKToR• S Milli, Hissi ve Aşki Roman ·. i '= = 

· L-rı. 

Lira 

1 2000 - 2000.-

3 1000 - 3000.-

2 750 - 1500.-

.. 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.- .. 
300 20 = >3000.-

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni za· 

manda talünizi de denemiş olursunuz. 

Kefldeler : 4 Şubat, 2 Ma· ıı Kumb•ralt ve kumbara9d 
hesaplarında en H elli 11· 

yıı, 1 A(luıtoa. 3 lktncltet- ruı bulun•nlar kur<")'• 

rln tarlhlerlnd• y•pılır d•htl edlllrlor. 

L R O 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O ~si 

Diyor ki: "Az mas!afla iyi iş._yapmak, para kazanıı1 
istiyorsanız, "IDEAL BURO" yu okuyunuz.,, 

·Satıf yeri: TAN • lstanbul 

Fiatı 50 Kuruş. 

Yiiksek Öğretmen Okulu Eksiltme Komisy ~ 
Cinsi Miktarı Tahmin Fiyatı ~ 

"',, Urfa sadeyağı 3.000 Kilo 157,50 1,~ Yüksek Öğretmen Okulunun Mayıs 1941 sonuna kadar ihtiyacı 0,.4~ 
icarda mikdarı, beher kilo tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı Urfa 
iın 29.Xl.1940 Cuma günü saat 10 da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme İıtanbul Erkek Liseı!İ yanında Yüksek Mektepler ?ti 
ciliginde toplanan Okul Komisyonunc~ yapıla~alı:tı:r. . . ~ 

İıteklilerin Ticaret Odasınr:ı yenı yıl vcsıkası ve ilk temınat 
ile birlikte belli gün ve saatte ıözli geçen komisyonda bulunmaları. 

İlk teminat yatırmak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Yük&~ 
men Okulu idaresine müracaatları. (10785) 

i)ı 
1) ve. 

RENK~I 
e"' tf eıı rı 

KLrsE. 

~--·--TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 

Başlık maktu ol.arak 750 

1 inei 8tluf a santimi 500 

2 ., • ,, 300 

• • 

·r' ·f?l pı fi" 
Q'r.ı "~ 
LEV~A 

"~ 

KL~~f 

kılınar: Münlr Hüsrevin 
murlyetimize mUracaatı. 

Nurettin K. İrdelp ı - . 
Yeniden bastaıarım ıtabuıe §=- Yazan: Aka Gündüz , i 

.Jrmllllllllllllbiaiii~imiıiştiır = 
• ---- = = ' .. --------- ! Satış yeı-i: TAN • İstanbul. Fiatı: 100 Kr. i , _______ _, 

1()() 

60 • ., 

K~f icra memurluiiund•n: &_ J1 
S!lkrfl Kıraso ne Ali BillbOle ait gay- -.ııuınmınnıH 1r111111r11111ın1t1tlt1HHIUllnKIHUlltu""" -------------

1 rf menkulün satışına m!lteallik Tan -----------------~~-~--~-~--
ııaıetesinln 9/11/940 tarihli n!lSba- Beyoğlu TahsilD.t Müdürlüğünden : · 

1 ınndı ne~redilen illnda yazılı ikinci Ahmet kızı Naciye namı diier Nadunn buineye .o~n borcunun temi-
artıırm:.ı ve sabş günü on gün uz.atı- ni tahsili için ııahibi bulunduiu Kamerhatun mahalle~nın K~vula ııoa
lar~k s:llışın 16 Birincik~nunun 1!140 ğır da Sark ve Şimal 22 _ 23 Garp yol, Cenup ev eski 30 Yenı 38 numaralı 
salı günil göstedlcn saııtte yapılniası Em:1ıyet Sandrgın• 1615 lira mukabilinde ipctekli bir bap kircir hanenin 

ipotek far.la!;ının son müzayedesi T•hsili Emval Kanunu hükümlerine ·ıöre 
satılııcaktır. 

Talip olanlarm 18.1 ı.040 tarihınc rutlayan Pıızartrsl C'iinü sut 14 d~ 
sonra Bryoıllu Kaymakamltimda muteşekkil idare heyetine müracaatları 
ılli.n olunur. (10765) ' • 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Metresi altı tlradan 650 metre pal_ 

roluk kuma1 alm.acaktrr. ltk teminatı 

292,50 lira olup acık eksiltmesi 20.1 t. 

940 tarihinde aaat 11 de yapılacaktır 

Fazla malumat için mektebe mur•· 

{aat: ''1042Z'' 


