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YASADA FERAHLIK 
aricten Mühim 
il<tardaTicaret 
Esıası Geldi · 

~iÜnlerde limanımıza bir çok memleketlerden bir çok ç;e
kgelmiş ve piyasaJa da oir hayli ferahlık hisscdilml:ıtir. Bu 
. devam edecektir. Gelen mallar mevanın::la v;.ıkdle 
~tte kalmış olan malların bir kısmı da v~rdır. İlk parti o

( 6040 kilo kına, on bin kilo tutkal, 81 bir. kilo kuru dc-ri, 
ilo çay gelmiştir. Buradan gelecek daha başka mallar da 

vardır. 
Almanyadan gelen ve [!Ümrük

te bulunan 8 mılyon lira ltıymc·. 
tindeki eşva da C'lkıuılma:- i.izcre. 
dir. Bu c;va icin tüccarl.wa ıthal 
müsaade;( \;C'.l·ilmiştir. Ticaret 
ınüdürlügü de bu eşyanın tc\ zi 
listesini yapmış ve Tica:·d Ve
kaletine göndermiştir. 

İngıltereden gelen \"C gümrük
lerde bekleyen malların diri. bir 
kaç güne kadar c;ıkaniması miim
kün olacaktır. Çünkü İngiltere. 
ye bir kaç güne kadar tlıracat 
yapmak imkanı hasıl olacak, bu 
suretle de takas muamelesi yapı. 
labilecektir. 

PETROL TEVZİA1.'J 
Dün l\Iıntaka Ticar~t müdür· 

lüğündc vilayetler için petrol tcv 
ziatı y&pılmıştır. Pazartesi ~ü
nünden itibaren Karadenız mtn
takasına 50 bin, iç Anadoluva 

b 140 bin teneke petrol göndcriİe. 
'l • ı: 1 cektir. · G 1 L T E R E Dün Diyarbakıra 20 vagon pet-

rol sevkedilmi§tir. Anadolunun 
~ly ,. h hiç bir yerinde petrol sıkıntısına 

ayı m a meydan verilrniyecektir. 
YENi MUAMELEl.ER 

ek istiyor 
donanmasına vurulan bu 
n so:ıra İngilizler, İtalyayı 
~e kuvvetsiz bir hale ge
için faaliyetlerine devam 

Jtrdir. İngiltere, Cebelita
. Jvey~c ve bütün Akdenize 

tı-Ue hAkim olduktan sonra, 
~ Cılerin Afrikayı istillı plAn
~ )'lı güçleşir. Hatta Akdenlz
lr l~z hakimiyeti, mrhvcrcile
gııtereyi, İmparatorluğunu 
tl.ıretilc parçalamak teşeb-
1'11 de akamete uğratabilir. 

it. ıekeriya SERTEL 
'-1 
~~ . Yunanistanı istilaya 
~hus ettiği gün, Londra-

es gazetesi, İngiliz hü. 
~ l llıihver1n en zaylf rfık
'- ~lyayı ortadan çıkar

"81Yc etmiştL 
~ tiığuıereyi Akdenizden 

a çalışıyordu. Mısnıia 
Qraziani bu maksatla 

~ t:.~~rnişti. İtalyan gene
~da ümit ettiği 
il~tileyemeyince, İtalya 

~gal ederek şarki 
~ İngili.ı donanması
etiye ve Hay!adan ÇI· 

· · umuyordu. Zaten 
~ merkezi vaziyeti, 
~ a hakimiyeti, Rodo-
~ Akdenizde mühim bir 

11.....~esi İtalyanlara hava
~~ müsait bir vaziyet 
•:riyordu. Yunanistan 

İ§gal edilirse, İngiliz 
için şarki Akdcnizde 

hakikaten güçleşebilir-

t~ bu müsait vaziyetine 
4llgilterc Akdenızde İ-
81kıştıracak üslerden 

l'dll. Malta'dan istifade 
l~ ll. Şarki Akdenizdeki 
\tı.'Yaya uzaktı. Akdeniz
>~ donanmasını da bir 
l~ Yamıyordu. Binaen. 
, aya kati bir darbe 
~ ~Uvaffak olamıyordu. 

ıı ~ Unanistanı işgale te
'i~ce işin manzarası de
~~e kadar İngiltere, bi
~ bozmak istemediği 
~llrı ııa. garanti vermişti. 1-
~~tıist~nı muharip vazi
~~~ ca lngiltere için Yu
t~ "e kara iislerin.i elde 

\>~ lıatı çıkmıştır. lngiliz 1 

ıı. va kuvveilerinin Yu
~ Yardım edebilmesi için 

.._ 14'tı.İngilterenin elinde bu
,"IU~ l'rldı. Bu üsler İtalya
\>~ ~e. hava üslerine ya-1 
\it lt}ıltere bu üslere da- ı 

itı.cı lyaya isteeiği kati 
1 bıı .. teb:lirdi. 

Almanya ile tütün vermek mu 
kabilinde ilaç ve kimyevi mad
deler almak üzere yeni bir takas 
anlaŞtnQSı daha yapılmıştır. 

İsviçre ile ticaretimiz tahdit 
edilmiştir. Bunun sebebi İsviçre. 
den alacağımızın gittikçe fazla
la~makta olmasıdır. Bu sebeple 
isviçreye tütünden başka mad
deler için ihraç lisansı verilme
mektedir. 

TÜCCARLl\l ŞİKAYETİ 
Tüccar gelen malların vapur

lardan ç.rkarilam.adığından şika. 
yet etmişlerdir. Bu şikiiyet üze. 
rinc Mıntaka Ticaret miidürlüğü 
Liman işletmesi nezdinde te~eb
büstc bulunmuştur. Petrol tüc
carları da Denizyolları idares;n. 
den şikayet etmişlerdir. İdarenin 
bir vapuru İzmirde bulunan 400 
petrol varilini getirmemiştir. 

Rumen Ordusu 
Bugün Terhis 

Ediliyor 

General Antonescu, 

Dün Romaya Vardı ve 

Müzakerelere Başladı 
Londra, 14 (A.A.) - Yeni bir 

emirname mucibince, Romanya. 
nm kara, deniz ve hava orduları 
heyeti umumiycleri itibai"ile ter
his olunacaktır. Terhis, yarın öğ
leden sonra başlıyacaktır. 

ANTONESCU KOMADA 
Roma, 14 (A.A.) - Romeınya 

hükümct reisi General An~ones. 
(Sonu; Sa; 2 Sü: 2) 

GONLUK SiYASi HALK GAZETESi 

Çocuk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

11ektepler4e 81retmealerin ve çocuklarm hınt bilciaine yar· 
C!mlcr olarak bD&aabilecelderi mükemmel ve biricik e.erdir. Sı· 
mfmda manffak olanlar Çocuk Aııaiklopediaini oku:yanlarchr. 1 

MUTLAKA BİR TAKIM ALINIZ. -

Molotof 
Berlinden 
Ayrıldı 

Yapılan Görüşmelere 

Dair Kısa Bir Resmi 

Tebliğ Neşredildi 

Tebliğe Göre ~ 
-·---

iki Tarafı AlakacJar 

Eden Her Meselec.!e 

İtilafa Varılmıştır 

Mısırda alınan müdafaa tertibatından bir görünüş: Bir ha,·a dafi bataryası faaliyete geçmek üzere 

Bcrlin. 14 IA.A.) - O N. B. 
bıldiri •or: Sov~ etler Bidığı Ko
miser Hcvetı Re si l\ıulotot. bu 
sabah saut l 1 de Berlınd~n ayrıl. 
mı~trr Alm~n Haricive Nazın 
Von Ribbentrop oteie gelerek 
i·Iolotof'u almış ve Anhalt istas.. 
yonuna götürmüştür. Devlet, par 
ti ve ordu erkanı istasyonda ha-ı 
zır bulunuyordu. Denizlerdeki Harp_ 

Taranto'ya 
İkinci Bir 
Taarru·z 

Doklara ve Depolara 

isabetler Kaydedildi, 

Y angmlar Çıkarıldı 

.Yunanistan Harbi 

İtalyanlar 
Cenupta da 
Çekildiler 

Arnavutluktaki Üslere 
Çok Şiddetli hiava 

Yapılıyor Hücumları 
Atina, 14 (A.A.) - Dün gece 

cepheden ielen haberlere göre, 
Epir mıntakasında italvanlar 
Kalama nehrine kadar ricı..t et

Molotof, yanında Sovyetle~ 
Berlin büyük elçisi Şkcvatzeo ol
duğu halde Alman ricalile saın.L 
mi olarak vedalaşmış ve iki ~ 
süren zengin mesaiden so9 
Berlinden hareket etmiştir. 

RESMi TEBLİÖ 
Berlın, 14 (A.A.) - Resmi tel>. 

liğ: 12 ve 13 Teşrinisani 1940 ta.. 
rihlerinde Berline yaptığı ziya~ 
esnasında Sovyetler Birliği Ko~ 
scrler Heyeti reisi ve Hariciye Ka. 
miseri V. M. Molotof Führer'le va 
Alman Hariciye Nazın Von ~ 
bentrop'la mülikatlarda bulun
muştur. Fikir teatileri karfılıkb 
bir itimat havası içinde cereymı 
etmiş ve Almanya ile Sovyetler 
Birlığini alA:kadar ed~ bütb: 
meseleler de karşılıklı Wlifa 
müncer olmuştur. 

BERLİNDEKi MOTALAA 

Londta, 14 (A.A.) ·-Hava Ne
zareti istihbarat bürosu tarafın. 
dan bildirildiğine gi;r.ı, Orta 
Şarktan Londraya gelen haber. 
!er perşembe gecesi Taranto ha
vuzları üzerine muvaffakiyetli ~-~......... miştir. Mezkur mıntakada askeri 

Bcrlin, 14 (A.A. - Yan nemi bir 
membadan bildiriliyor: SovyetleT Bir
liği Hallı: Komiıcrlcri Heyeti ReW 
M olotofun ziyareti ile alikadar o~ 
ııalihlycttar Bertin mahfillerinde te
barüz ettirildiiine ıtöre, ba ziyare~ 
Almanya ile Sovyetler Birliii arum-

bir taarruz daha yapıld:ğını bil. İngiliz tayyarelerinin mütemadi hücumlarına maruz kalan 
dirmektedir. Harekata iştirak e- gazi limanının handan alınmış bir Cotoğra(ı 

faaliyetin artması bekleniyor. 
Hin. Dün İtalyanlar Yunan denizin. 

den bütün İngiliz tayyareleri üs-
lerine dönmüşlerdir. · ,--

G_elen yen.i haberlerde ~öyle ~------ ""\ 
denılmektedır: • A k • 

"Gece berraktı ve :ıy ışığı Yar· s erı y aziyet 
dı. Tayyarelerimiz, Taranto kör. 
rezinden içeri doğru ilerlerken, 
limanda harp gemileri kolakhkla 
gözüküyordu. Bfr dakika oldu ki 
yedi büyük yangın birden parla: 

(Sonu; Sa; 2 Sü 3) 

lngilizler, Dün 
de 19 Tayyare 
Düşürdüler 

Berline Yeni Hücumlar 

Yapıldı, Hamburg 

Harabe Haline Geldi 
1 

IA;>~dra, 14 (A.A.) - Hava ve ı 
Dahılı Emniyet n,ezaretlerinin 
tebUği: Bugün Alman hava kuv
vetlcrinı:? yeniden ağır 7.aviat ver
dirilmi~tir. Ceııubu sarki sahili 
açıklarında, herhangi bir hücum 
yapmadan evvel, düıımanın 13 
pike bomb~dıman ta) y nesile 
bir avcı tayyaresi dü~ürülmüııtür. 

(Sonu; Sa, ı Su. tiJ 

YENİ YUNAN 

TAARRUZU 

BEKLENEBİLiR 
ftalyanların Pindoıı bozgunun

dan ~onru, Yunan müdafaa bııtb 
e,\":velç• bir qn için sarsılmıya 
b~hyıın muvazenesini tekrar ka
zanmış oluyor. Mustevlller, cep
helcrirıın sağ cenahında Kal2.ma 
ne rinın titcleriııc kadar çekil
rr.:şlcrnlr. Yunanistan dahilindeki 
Camlık ararlsinde, ellerinde y;ıl
nı:ı: 'f'lhıt kasabası kalmıştır. Bu
rası Yunan - Arnavutluk hudu
dunun ancak 5 kilometre ötesin
dedir. nan geceki haberlere göre, 
Pindos'druı ilerliyen Yunan kol
ları, 3 ilneil İtalyan dağcı fırka
sının döküntülerlnl takip eder
ken, Arna\"Utluk arazisi içinde 
o:ııı tepeler! i§gal ctmi~lcrdlr. Bu 
ilerley.şin Leskovik kasabasının 
ccnubı:nd:ıki Petrı:ıni köprüsüne 
doğru \-ukubulmu: olmasına ihti
mal \'erilebilir. ÇUnku, bu köp
rflniln biraz ötesinde Konlça'd<-n 
Premei'e giden yol üzerlndeld 
Pertıtl köpr.il~ü istikametine doğ
ru bir ilı.-.rleme hareketi, şimdilik, 
bekelenllemez. 

(Sonu; Sa; 2 Sü 4) 

'-~--~:......__,_... -...~-' 

Chamberlain 'in 
Cesedi Yakıldı 

Londra, 14 (A.A.) - Diln Cham
bcrlain'in CC3edJ 7alalmış ve külleri 
bugün Westmlnster kilisesine konul
muştur. Kilisede dini merasim başla
dığı raman, ha\•a tehlikesinin bittiği-
ne d:ıir l:aret verilmekteydJ. Mera
simde haı.ır bulunan şahsiyeUer ara
sında Kral namına gelen Gloucester 
Dükü ile Başvekil ChurchJU, Lord 
HaUfax, Attlee, Lordlar, diplomaUar, 
kara. deniz ve hava kuvveUerlne 
mt-nsup yüksek rütbeli subaylar bu
lunmakta idi. 

MAbedbl buamaklan Ontlnde gül
dE-n muhtcıem bir oelenk ıoze çarpı-
7ordu. Çelengin ilzerlndeki kartta da 
şunla::- yazılı idi: 

Mısır Meclisinde 

ıs, l ~ 

Başvekiı, Krahn 
Açış Nutkunu 
Okurken Öldü 

M!sıran Bugüne Kadar 

, Takip Ettiği 

Siyaset Değişmiyo; 

M~sır Kralı Faruk 

Kahire, 14 (A.A.) - Mısır Bnş 
vekili Hasan Sabri Paşa, bugün 
parlamentonun açılı§ celse&inde, 
Kral Farukun, Kraliçe l'Widltnin, 
Valide Kraliçe N azlınm ve daha 
bir çok yüksek zevatın hururile, 
Kralın açılış nutkunu okurken 
yıkılmış ve ölmüştür. 

Reuter'in hususi muhabiri, 
vaka hakkında aşağıdaki tafsilatı 
vermektedir: 

deki muhtelif adaları bombardı. 

1 

man etmişlerdir. Bir kaç ölü ve 
yaralı vardır. 

Cepheden az haberler gelmek· 
tedir. Fakat vaziyetin sakin ol-
duğu zannediliyor. Yunanlılar 
her tarafta mevzilerini muhafa. 
za ediyorlar. 

YUNAN RESMi TEBLİ~İ 
Atina, 14 (A.A.) - Yun~-ı baş. 

kumandanlığının dün a.kşanıki 
18 numaralı tebliği: 

Tayyarelerimiz Görice tllyyare 
meydanını bombardıman etmiş 
ve yerde bulunan bir çok düşman 
tayyarelerini imha etmiştir. Bü
yük bir bina berhava olmuştur. 
Tayyarelerimize taarruz eden bir 
dü§Illan avcısı muharebe neticesi 
düşürülmüştür. Düşmanın sahra 
karargahları da bombardımana 
tabi tutulmuştur. 
Düşman hava kuvvetleri mem

(Sonu Sa: 2, Sü: 5) 

(Sonu; Sa; Z Sil: 2J 

r----
B ER L l N 
SEFiRiMiZ 
GELiYOR 

Ankara,. 14 (TAN maha· 
biri bildiriyor) - Bedin bü. 
yük elçimiz Hüsrev Gereder 
nin bir kaç: güne kadar me
zunen şehrimize ıeleceği ha
ber verilmektedir. Büyük elçi 
burada bir kaç gün kalacak 
ve bu müddet zarfında ınah
temel olarak hükumetle te
maslarda bulunacaktır. 

'------·----~ 
r 
\.. GÜNlER GEÇERKEN 

~to:!le~---- 7Wll9! ,. ___ ,,_,.._~ 

Can ve Cam 
YAZAN: REFiK HALiD 

I• stanbul, zannederim, dünyanın eam silme yüzünden en faz. 
la can harcıyan şehridir. Kendimi bildim bileli, hafta geç. 

mez. zabıta vakalan arasında muhakkak bir cam temizleme kur
banına rastgelirim. Her cemaatten ziyade parlak cam merakında 
olRn Museviler bu ölüm rekorunun başındadır. Yukan kattan kal
dmmlar üzerine, elinde ıslak paravralar, kollar sıvalı, ayaklar 
çorapsız ve terliksiz düşüp hurdehaş olan hlunetçl, çoğu defa 
Ku7.guncukta bir Rabeka, Balatta bir Sultana, Hasköyde bir Ra
~el'dir. Amma Kumkapıda bir Siirpik'e, yahut Tarlabaşında bir 
Eleni'ye, hatta Sanıüzel'de blr Gülsüme de rastgelmek müm. 
kündür. Temizlik uğruna hemen hemen yalnız kadınlarda kıran 
yaplln bu illete ka111 ne hükUınet ve belediye, ne de bizmet(I kul
lanan aileler tedbir alıyorlar. Halbuki istatistliine başvurulsa, 
öyle sanıyorum ld şehrbnizde otomobilin sebep olduğu ölüm va. 
kalan cam sileyim diye sokağa yuvarlanıp kemikleri cam gibi 
kınlarak son nefeslerini verenlerldnden fazla değildir. Yalnız 
bulunduğum semtin bize yalan mahallelerinde bir yılda ölümle 
biten iki faeia hatırlamaktayım; okuyamadıklanm da vardır. 

.\rkaamda kimono, o sabah, bir nevi isteri nöbeti cibi temiz. 
lik iştibasiyle, hıniyle uyanan hanımefendi, ceride durarak yarı 
~ukta camlan silmeğe ~abalıyan hizmetçi kıza emreder: "-Bi. 
nz daha yukansım, üst tarafı kanıla!,, Ondan sonrası, çolu defa, 
lki sestir: Bir çıilık ve bir hınltı. 'Ost katta sapasağlam kalan ha. 
nımda çıilık, kaldınma serilmiş hizmetçide hırıltı! 

tı b~llrı şahit olduğumuz 
ı ~~ur; fngiltere Yunanis

erı "i.§geı etmistir ve 
CSoıılf,-'•Sa; 2 Sii: 1) ~ Kafile halinde giden ficaret gemilerine bir hava taarruzu 

"BRşvekll ve harp kabinesi arka· 
daşJarı tarafından.,, 

"Basın locasında bulunuyor. 
dum. Nutkun ortalarına doğru 
Başvekilin sesinin değişmekte ol
duğunu gördüm. Bir dakika son-

(Sonu; Sa; 2 Sil: 7) 

Öyle camlanmu; vardır ki silinmesi için ip ve at cambazmın 
mehared yetlşmiyeceğinden ancak iskele kurmak icap eder. Be
lediye, bqka memlekettekiler ~ibi bir "cam siliciler,, esnafı ve ta. 
rifesi vücııde ıedrmeli ve bu yapılınca, kanun, cam silme kurbanı 
hizmetçilerin başına gelenlenlen hizmet~ kullananlan mesul tut. 
malıdır. Bir parlak cam, herhalde bir tatlı cana değmez. 
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~ G o N o N Mes"E-ce.s"i"i ... _.. ................ __ . 
Bir LCitife ! 

Yazan: Plıilip Walton-Ker.r Yazan: Naci Sadullah 
19 - ta • .Berlin 5:ınııöl7es.lnin Idaresindo N cvyork Times gazetesinin 

idi. istaııbul mubnbiri, ital-
Polotıyanm bu knnşık vaziyetine, • 11- yaa _ Ywıaıı kav~asınm başladı-

Polaanııuı Alman7ııd:m. .Macarınan- ŞARKI POLONYADA: ~ - 1 a b" ı b" h dan. Romany:ıdan, Sovyet Rusyadan 1.rı gun er e ızc şöy e ır ava-
korkusunu, Çekoslovakya ile Polon- .Memel ve Lituania'dalı:i ıfaall7e1 :te dis vennisti: 
ya arasındaki dü(mBnlıkları da UAve bu Jldnd merkezin idarelllne b~- "-~t, Metabas'a !bir 
edersek, bu m~lekeUn Almanya f- dı. Bu ~etlerde ırunanıJan usul- DOt.a vererek, İtalyanın Ywaanis· 
tın kolaylıkla istismar edilenuyecek ler, 1bura1ardaki sençler arasındaki tana ilhakını taııımıyacağlnı biL 
bir memleket olduğu anlaşılır. Bütun ı pro;:uıpnd.a neşriyau ,.apmak. kamı- dirnliş!,. 
bunlardan bnşka, büyfik bir yektln nf Tollarla demokrat mfleneselere Şakacı "Nevyork Times,, mu
tutan Yahudilerın de mevcut olması, girıp, bu müesaeselere sru1aka1.1ni ve ha.biri bu miuhi hav:tdisi yaya-
Gestaponwı ekeceği ve buyutecegı heyec:anuu ispat ettikten ~ ha- • --•:-ı l 
tohı..:mlara münbit bir saha ~kıl c- lan birbirlerine dilşilrmek. mnessese- nk girdiği m~ ere neşe ver r-
dıyordu. nln itibarım dllfurmekt.i. Bu faaliyet iken litife yapan herhanği bir 

lıki cknllıyetlerin miktan korkunç Gestapodan 11,)'n olarak Naz.i fırkası- lJısa'n sibi mütebessimdi. 
bır şekilde çoktu. 10 mılyon Beyaz nın yaptıtı IŞlerdl. Fakat bu faaeyet Fakat bu muharehenin, Yunan 
Rııı ve Ukraynalı, üçle C::ort m lyon 0 1_kildc 7ilri1Yordu Jd. P~dald milleti.ıüıı göğsünü kabartan sür. 
arasında .Mncar ve Alman, bır milyon sly.W lkuvveıler dclli bunun kar&ı- prizlerle dolan şu tuhaf seyri 
k~ uı•surlar, dôrt milyon Yuhu- sında ki?. kalmışlardı. ~'Nevyork Times,, muhabirine, 
dı, Baltık de"·lctlerlndeki unsurlarla Gestapo ıfaalJ,yet!nj en ziyade Şu- J8kacılctan uydurduğu h8\·adi5in 
beraber 35 veya 40 milyon teşkıl e- ki Polon)'ada temerk& ettirml.iil 
~en bır ekalliyeUer kalabalı.gı vardı. • ı bir CÜD tahakkuk cdebilec~ ka-
G tapo taallyetlnc bnşladı~ı u.unan, VllrJOV~ htlk!unet merkezine bü- naatini duyurmuş olacak. 

yQk bir muvaf!aku'etıe sclk:ulmUf, z· uhab" 1 • . 
Pulony:ı bu vaz.ıyettc ıdl elt4lliyeıler .aramıda ıtıQlcQmetin si7asf ıra ayı;ıı m ır, evve kı gün 

* * 
ve iktuad1 polHDaııı;ma ik:arfl muha- memleketine telgraf çekerek, 

AVRUPA HAKİMİYETİ GAl'E. 

Si: 

lc!ct hisleri ~ Yahudllerin kendi uydurduğu bu h8\'adisin 
mall kudretkrine ikarşl halk arasmd1I hakikate uyup uymadığını sor
b(i,yük mfinafereiler y.anı.tmıftl. Ges- muş. Bmıdaıı da belli ki, ''Nev· 
t~') ajaı:ılan ~da bllk!l- york Times,. muhabiri artık. İ
me'm ,.a.rdmılle lkunilan Zeplltz - falyanın Yanani5tan tarafından 

Almanl. ra töre, müstakil Alman 
gayelerıne ka\'UŞIDak içm, bu memle-

Sdı&wı mek1ebiDde yetişt.irild.iktcn 1_ .1 • 
Şarld PolanYB:Y• c&ıderilmiş. --~ 'eya ilhak olunma tnı, her-

et1erde mü:ıkıııtıt çıkarmak, butün 
Avrupayı altüst etmek gayelerıne gı
c!cn doğru bir yoldu. Almanya Saar'ı 
ilhak ile dunya hfıkım.yetı gayesıne 
\aramazdı. Versaille'd:ı çızılen hudut t 

~~ıı Jer8e5mlflerdi. kesi güldürecek !lir latife telıikki 
{DEVAMI \'AB) etmemektedir: Miiphitlerin di

bu küçuk ırulleUcre kendı mukııddc- ,.,_ ı · ·d 1 uUanna hfıkinl olmak hakkını vcrı- ı.uap ıncı ~ . 
o du. Bunlıırı bU,yuk Alman ckscrı- cu, refakatinde Romanya Har.el· 

yeti ıçinde crltmedtkçe, bu g..,y ye ye Nazırı Prens Sturdja olduğu 
\ rmak ımkflnsızdı. halde bugün saat 10 da hususi 

F kat Avr\lpa h:"ıkimlyetini gnye e- trenle Romaya gelmi§tir. Musso
rl nen, ••Prusyalılık., Nagyon:ıl Sos- llni, Rumen misafirini garda sc
yalızml kcndıne sil4h :yaptıktan son- lfımlnmıştır. 
r , yavaş yavaş Vcrsaıllc muahede- ı·t 1 K lı .. wl k · Q · · 
ını yırtmı , Demor.rıısınin can alıcı a ya rD og e va tı uı~ı: 

b r düşman. kesilmiş, ,şnhsi hürriyete onl sarayında Roma~ya Başv.c~ılı 
karşı cephe kurmuıtu. Her hAdııedc General Antonescu ıle II-ırıcıye 
Nazi 1ırk<:suu öne sürUyordu. Mem- Nnzın Sturdza'yı kabul etmıstır. 
lekeıler içınde ııhenitsWık :yaratmak Rumt-n devlet .. ..ı,l"lıarı, Kont Ciano 
Jc,;Jn de Gelitapoyu vasıta o'arak kul- ile biri kte Venedilc Sarayına sitmiılcr 
L.ınıyordu. Bu faıı.liyetın .Polorıy .. da, 'le Maı;sot•ni tenıfmdan k bttl cdilmiş
Romanyada ve Yugosla\iy&da alınan lcı di., Müzakereler, anla'ima havası 
netkeletl, bu rnemlekctlcrdekl ırkl içinde cereyan etmiş ve 18,30 da niha
eltalliyeUcrin şümulunü izah etme- yet bulmastur. 
dikçe, anlaşmıyıı imkln yoktur. BÜKREŞTE "E. ~i 

Garpta, Fransada, ingnterede, A- KARAiıNAl\fF. 

mağlarında tahassül eden bu hii· 
)"ük telikki tahavvüliinil, Yuna-
nİ5tan tarahndan kazanılmt~ kM
koca bir zafer saymamak müm
kün mü? 
K~di iddialarına göre, hal· 

yanlar, bu ayın dördfinde Seli
Wğe, sekiz.inde de Atinaya gire
~1cl~nli. "mdi Yttnftnlfln1', hu 
iddbıun cevabını, çok Jıakh bir 
gururla ...,üHimc:iycrek, ~u climle
lcrle ı·cri:rorlar: 
"- Yalan değil: İtalyanlar, a

yın dördünde Seliniğe, \."e seki
zinde de Atinaya girdiler: ı akat 
esir olarak!,, 

Görü orsunuz ya? Bir küsur 
yıldır dünyaya kan ağlatan har
bin bile insanları güldiirebilecek 
taraflan var. 

rnerikada kullanılan teknik, daha in- Bükrc.ş, 14 (A.A ) _ Bükr~te ncş-
ce bir mahiyette ıdl. Bu memleket- red"lcn b;r kararname. bazı tedbirler 811G'0'1'~ PROl::'R4 M 
lerde dahili işlere dühul ve askeri hakkında aşagıdaki hükümleri ihtiva ı,oo l'roSTam 11.u Xnartct 
14h!llard:ı yapılan f:uıliyeUcri a~;ığıda l'tmcktcdir. a.oı Mildir (Pi.) u.ıo Su 
izftb edeceğiz. Şarkta faaliyet iı;ln, en 1 - Yahudiler aleyhindeki Nuran- ı,u Haberlu ııı.ıo Haberler 
milhim vnaıta ekall!yetlerdi, bu ıe- berg kanunlarının tatbiki, ı,ao lıUulk <PL> 
beple iae buradan baslndılar. 2 - Rumen bayrağına yapılan me- l.JD Ycmdı: Liaıeal l9,4S Şarkılar 

1 ..... - ini _,... ti d G rbl • 20.u Raıb-o sautul ...,.. ...... es n ıuun:re n e a r~s!min Alman bayra~ma da yapı!-
Polooyanın her tara.tında Alman e- ına ı, ı :,;ao l'roaram Z0,4S Orlrutra 
kalli7e••-1 ... rul Nn~ 1.. al c . • • 12.U Taksim Ye aemal 2ı ıo ıco W.<:.ı ... ası ıı ...,yun .::ıosyıı- 3 - Nazı Part s tj•\lltt tıır:-fmdan ıı 
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list fırkaları teşkil edildi, bu teşkilrıt b;ı:'aye gören ~e .. h. iy~ti h!ıkmiyeyi ı u:os Ş:rkı;a: 22.ao Habetld 
OaJ.ioad<ıkl Almanlara, Macaristan- haız bulunan bır tcşk Ut ~lar ktu, ı.zo llOıık <PL> n,o Ot-k .. ua 
daltl Almıınlııra t~mll edlldı. Bu fır- 4 - Yalnız Alman milletinin zih- e 2J,OO Dana mllzlli 
kalann ~ kuvvetlı bulunduğu yerler n!yeti ve tclakkiıine malik bulunanlar u.oo Proımn u.z~ Kaıqn.ıı 
Lemberg. Prmıysl idi. Buraları tama- Ye devlet er:kanı tarafmdan tanrnmış 
tnile Nazilerin nü!uzu altına ı;:irmiJti. olanlar parti Auıı olabilecck'erdir. Londra Radyosunda 
Bu 'faaliyeUer Dresden'de luıpiten 5 - İdare bcycf, Ru:nen hükume- Londra radyosu bu akıamdan iti~-
Roebms tara1ından idare edıliyordu. tinin tasdikine iktlrn etmek şartı ı en Arnavut dili ile ne rlyata ba11h
~ mu.takil b~ parça i~, doğ- ile Alman muhtariyet h:ıl·ukuna ait ıü- I yııcaeını bildırmiştir. Bu neşriyat ak
l n doğru:ya Goermg'f~ . M':'nih~kl 1 zarnnıımeler ne'Jrctnıek salCıh"yctini hll· : • .. mları İstanbul saati iie 18,45 te kı-

urosundan ıdare edilir, ıkıncı olarak u olacaktır. ı ıııı dalga 19 m. üzerinden verilecektir. 

lngiltere ltalyayı 

imha Etmak istiyor 
Mo~otof Ayrı~ dı Denizlerdaki Harp 

rRaşı ı incideJ fBnşı 1 incidcJ 
da mevcut dostane mfinasebetlcri d:ı- dı ve birbirini tak"p eden müthiş 

(Başı 1 iııcideJ ha ziyade dcrinlcştirmi;ıt"r. 1ki devir.- infilaklar işitildi. Sahilde petrol 
buralara dayanarak ttaıyayı Ak- t; alikadar eden c iinun meıelelerı, depolarına ve tezgahlarda torpito 
denizde bir tehlikeli düşman ol. Führerlc Alman Har.c ye Nazırmın muhribi iskelelerine tam isabet. 
maktan çıkarmaya teşebbilii et-~ Rus miaafir ile yaptıtdarı go- !er kayde<lildi. Büyük infilak kud 
m · ştir. ~ı:ımcl~r~e miızakere edilmiş ve bıi- rctinde bir bomba salvosu torpı-

1 tun mübım meselelerin her ik; tarafcıı 1 • · d kl 
ki gündcnberi gelt!n haberler tcU.kkisın· d• tam bı" 1 _ ah d to muhrıplerı yanında o ann 

İ il. 1 ri bb · ı · d ~ r an aşma mu, e c ng ız e n bu teşe its erın e otunmuttur. duvarları boyunca patladı. 
btiyük muvaffakiyetler kazandı.. Ayni mahfillerde bildirildiiinc cöre. "Liman ve harp gemileri top-
gını bildirmektedir. lngiliz do- Almanya, seçen ıene akdcdılen ademı larınm ş ddetli baraj ateş:ııe rağ
nanmasına mensup tayyareler 1~c:ıvuz ~uahedcsi ile başlanan siyase- men, hücuma, sonuna kadar de
Taranto limanında italyan do- tını, .her 1.ki devlet için menfaatlı ol.1111 vam edildi ve iç limnnda esas dok 
nıınmasmın vedi parçasını im- vilc tıı~etıcc daha rlyade inkişaf etti- lann şark kısmı büvük infilak 

.l r mest llznn gelen bi . bi r ti . . ' .l 
ha etmişlerdir. Bari limanını şld- uilam ve devamlı bi~ ~ı rlı 

1 
ıc;ı~ 1 kudretinde bombalarla ve yangın 

dctle bombardıman ederek tah· ıörmcktedir. Berlin sörü::ıerf a~~v bombaları ile şiddetli bombardı
rip etmışle.rdir. Adriyatikte bil~ y.:~cr .Bi~.liiinin bu düıiınüşe i~tirak mana tabi tutuldu.,, 
Arnavutluğa asker taşıyan gemı ettiil.nı coıtenniıtir. "YIKICI BiR DARBE., 
kafilelerini imhnya başlamıştır. DÜN GECEKİ ALARMDA Londra, 14 (A.A.) - 'fimes 

Taranto'<la İtalyan donanması N ıt 
14 

gazetesi, "Yıkıcı bir darbe., baş-
en büyük ve en yeni zırhlısı ilf: loto~:orAlma (A ~·> 1:- Dün re~e Mo lığı altında neşrettiği bir makale-
b b d . "k" hl .1.i n nc:ı ıne bir zıyafeı d T ink" k 1 era er, ıger ı ı zır ısını, .uv verd·fı esnada Berline hii d" . e aranto hadisesini · ara a -
k ~ ·· · "k" l l . cum e ılmış- İ ruvazorunu ve ı ı muav n 1arp tır. Molotof'un misafirleri b b h kan talyan propagandasına ce-
gemisini kaybetmiştir. O güne erkenden nihayet bulan elarm ~$: :.. vnp vererek diyor ki: 
kadar da İngilizler Akdenizdc 10

1

1 ~i~ li~nuna kadar Sovyet Büyük E~ç:- "Her ıeydeıı evvel ıunu söyliyelim 
destroyer, bir kruvazör, ve 21 de- lifı bınasmda kalmıılardır. ki, İtalyan semilerine yapılan hasara-
nızallı gemisi batırmış bulum.:. BİR SOVYET GAZETESİNDE tın tayyarelerimiz tarafmdan fotoi-
yorlardı rafları alı~ı$ ve Cburchill ancak 

De · · ·· . Mosko\'D, 14 (A.A,) - "D N R bunlara istinaden Avam Kamarasmda 
. nız .. mutehass~larının fikir· Sovyet ordusunun organı ola

0

n Krıa: lngiliz taarruzunun neticeleri hakltın
lermc 5ore bu zayıatla İtalyan noy=ı Svesda gazetesi, I'.lolotofun Ber- da beyanatta bulunmu!ftur. Bu parlak 
donanması kuvvetinin lilakal iiç-

1 
un seyahatinir. 1\1 &on günlerin en «~le~e yalnız bahri vaziyeti deiil, bel

te biri, fakat büyük cüziıtam. mUh!m hAdisesin! teşkil eylediğini h aıyaıi vaziyeti de tahmini kabil ol
larrnı kaybetmiş olduğu için, ha· ye.tıyor. Gazete ~yor .ki: mıyacak derecede tebdil etmi,tir. Vi-
kilci kuvvetinin yarısı zıyaa uğ- "Alman siyasetini ıdare edenlerle kıa İtalyan zırhlılarmdan hiç birisi 
ramı.tır şahsi temasların tekrar teslsı ve fikir batmamlftır. Fakat onları tekrar yüz-

Ak-ıd· n1z" d h · tc:ıtisi, Alman - Sovyet mUnasebet- dürmek ve tekrar hlzmete sokmak in· 
e e mu arebe:un ak~- lerınln 1ki memleketin nef'ine olarak kıtaıız bir aıırette aylarca devam ede· 

beti, her yerden ziyade, denız bundan sonrııkl lnkJşaf ve takviyesi- cck .mesai neticesinde kabil olabilir. 
kuvvetine bağlıdır. Hitler'i İngil· nf hiç rupheslz teshil edecektir,., AYnı zamanda ltalyanm aafbarp re-
tereyi istil8ya teşebbüsten mah- • mileri itibarile kuvveti üç cüztıtama 
ruın eden kuvvet İngiliz donan- !ediği için Franıız donanması elden 

ld . l d. f kaçtıktan sonra altüıt olmuı olan Ak-
ması o uğu gıbi, Akdeniıde de yetlcrine devam edecek er ır. n. d,,niz muvazenesi tam ve 'cati bir au-
mihvercilerin pllinlarrnı gene f n- giltere Cebelitarığa, Süveyşe, ve ıette yeniden inde edilmiştir. İtalyan 
gılterenin bu denize hakimiyeti bütün Akdenize hakim olduktan bnhriyesinc vurulan bu ağır darbe t
altüst edecektir. Böyle olduğu sonra, mihvercilerin Afn1rnyı is- talyanlarm Yunanistandaki muvaffa
içmdir ki, mihverciler Afr~ tila pIBnlan hayli güçI;şJr .. Ha~- lcıyetsiıliklerini hemen takip ettiii için 
baldondnki pllnlannı tahakkuk ta Akdenizde İngiliz hakimiyeti, mihver devletlerinin yenilmez birer 
ettirebilmek ı,.;n evvela Akdeniı- mlhvercilerin İngiltereyi impara- kuvvet oldııfuna dair Akdeniz memlo· 

r-· ketleri '.arJımda dolapn masııllan k6-
den İngill:ı: donanmasını çıkar. torluğunu imha suretlle parçala. künclen sneuıc ve ba hıemleketlcriıı 
mak zarureti ile kal"Jlla§tnıflar. malt t~bbüalerini de akamete mfiatakbol sinsetleri üzerinde tahmin! 
dır. Yunanistan işgal ediline, el· uğratabilir. ınllokül olan tesirler icra edebilecek
de edecekleri üsler sayt'JSinde ln. Onun için tnsiliz hava kuvvet- tJr." 
gills donanmasını havadan ve de- !erinin İtalvaıı dona.mnasma kar- AVUSTRALYA SULARINDA 
n~ 11kqttrabileceklerfni umu· fl hzandtklan bu muva!fakiye. Melbourne. 14 (A.A.) - Bahriye 
vorlardı. tln ve İngilterenin İf:alyaya k~rşı N~~rı Hur cudee, bir ~lmdan konan ce-
" ""·'-at İtalyan donanma•t"a tb"k b l d ğ 1 planı mısı tara ın an mnyın ökühnüı oldu-

Z" .. a ... " ta 1 ına aş a ı ı ım ıa • ıtunun tahakkuk ettiğini bildirmiştir. 
vurulnn bu darb den sonra Ingi· mn, harbin akıbeti üzennde tesi- Hu mayinler Cuma ~unil bir !nıiliz ve 
lfaler İtalynyı Aıkdenizde kuvvet- ri gorülmesi muhtemel, büyu""k bir Amerikan gemisinin batmasına ae
sı:.ı: bir halC' getirmt•k için faali. bir ehemmiyeti vardır. bcbiyet vermişlerdir. Harbiye Nazırı 

T. :\ N 

3 Bin Hemşire 
Yetiştirildi 

Kızılaya 24 Kamyon 

Hediye Edildi 
önümüzdeki hafta Vıı1i Muavini 

Ahmet Kmık'm Reisliğ'i altında bütün 
daire müdürlerinin ve utanbul Ko
mutanlıfı mlimeuillerinin iıtirakiyle 
bir toplantı :yapılacak ve pasif korun
ma itleri üzerinde konasuiacakttr. 

PuU lı:oranma ııhhi tqlrillttnda va
zife almak üzere vilAyet ıılıbat mü
dürlütü kurslarmda Yetiştirilen hasta
bakıcı hemıirclerin A)'1sı Uç bini bul
muıtur. Bunlarm IS bine çıkardması
na çabşdmaktadır Çünkü her ıehiı-de 
bet on ev ile bir apartımana bir hem
tire tahsis edilecektir. 
Toplantıda umumt alarm verilmesi 

ili ile diier ekiplerin ebilı:lerinin ta· 
mamlanması ili de ıöriltülecektir. 

Tilrk - İncilis Yardım Komitesi 
Türk K:ızılay Cemiyetine 24 imdadı 
s:lhlü otomobili bedin etmiı ve bu o
tomobiller limanımıza ıctirllerek Kı
zılaya teslim edilmiıtir. Ootomobille
rin her biri dörder yataklıdır. Kızıla
yın bu otomobillerden bir lası:nııu pa
sif korunma itlerinde kullanacafı da 
Wımln edilmektedir. 

Askeri Vaziyet 
(Bap ı incide) 

ltalyaftlar ba mmtabda pek kuv
vetli bir ıtrateJik istinat noktannı vil
eude ıetimıiılerdir. Perati köpril ve 
havalisine tamamen blkim Nemerçlra 
dalının Şark yamaçları, bllhaaa ıivri 
kayalıklardan mütcteldril Tllmba tepe. 
&1, alır ha17m toPÇU kuvvetleri tara
fından seçen scnedenberi tahkim edil
miıtir. Halbuki. Leakcwlk istikameti 
bir ilerleme hareketine nisbeten daha 
zivade müsaittir. Buradan vuku bula
cak muvaffakıyetli bir Yunan ilerle
?l"esi, gayet mllhim neticeler verebi
lir. Buradan ilerlemek, Ergeri - Gö
rice f()Se yolunun ortasına inmelı:, t
talyan cephesini iki,.e bölmek, Şarka 
doğru Göriceyi, Garbe dotru ise Er
geriyi tehdit aluna almalr demektir. 

Diler taraftan Yarıanhtana yardı
ma koşan İngiliz hava kuvvetleri, dört 
gündcnberi, İtalyan cepheainin geri· 
l~nde pek geoit faaliyetlere batla
mŞardır. Bir kaç milyon lirete mal 
olan Draç'daki ıınüstahkem harp li
manı, istimal edilemi7ecelc bir hale 
getlrilmittir. Sehrin methalindeki e
lelrtrUı: santralının bombalandığ"ı göz 
onüne alnuna, Draç, - Tiran yolu
nun da ehemmiyetli hasara uiradıfma 
hükmedilebilir. Çünkü bu ııantral, bu 
yolun tam ırüıerrlhnıdadır. Bundan 
maada İtalyanların Avlonya limanı ile 
kartıımıda'ki Sazan~adasmdalri bava ve 
lfeniz üılcri de. tahrip edilmiıtir. Be
rat civarındaki Kuçova petrol ka:rula
n, ~ıradan Avlonya limanına ciden 
petrol bonalan •e battl Barideki pet
rol tasfiyebaneleri, İngili.z ağır bom
bardıman tayyarelerinin mütemadi a
kınları altında mühim hasara ufra
mııtır. 

Bütün bu vui7etlerin İç ArnaV11tluk 
halkı üzerinde cesaret verici tesirlf'r 
huıule ~etirdif:i ve Arnavutların milli 
mukavemet hareketleri için hazrrlıkla
ı a giriştiii anlaşılmaktadır. 

FRANSADA: 

4J Cenevre, 14 (A.A.) - Fransız 
kablneıl bugUn yeniden devlet relıi 
Mıırcpl Petaln'ln rlyaaetl altında 

toplannıı!tır. Baıvekll M uavlnl ve 
Harlei)e Nazırı Laval bu içtimada 
hazır bulunmak üzere, bu sabah Pa· 
rlst!'n dönm Ü§tU r, 
Al\IERIKAIJA: 

• Boston, 14 (A.A.) - 1941 de 
Bfrletlk Amerika devletlerl yeniden 
26 lıarp gemisine aahlp olaea4<tır. Bun 
ların arasında 2 zırhlı ve bir tayyare 
gemlal vardır • -------

İngiltere Uzak Şarkta 
Yeni Tedbirler Alıyor 

Londra, 14 (A.A.) - tnıriliz hükG
ınetinin mesuliyetini deruhte etrnio 
olduiu Uzak Şark arazisindc'ki müda
faa tC1kilatmın bugünkü hali nazarı 
ıtibarc alınarak, koordinasyonlu bir 
kontrolrın tc:ninl maksadile bir Uzak 
Şark Ba~kumandanlığı ihdasına karar 
verilmiştir. Malezya'da, Birmanya'da 
ve Honı Kong'da bulunan subaylar, 
hımandanlar, generaller ve Uzak Şark 
taki bütiın hava kuvvetlerine mensup 
subay ve kumandanlar bu başlı:uman
danlığm emrine vcrilıni~tir. 

Bu vazifeye Hava Mareııali Sir Ro
bert Brookepophcln tayin edilmiştir. 
Mareşal yakında Singapur'a hareket 
edecektir. Uzak Şarka yeni takviye kı
taatı gönderilıniıtir. 

bu ınayinlcrin pek yeni olarak dökiil
d1ifiinü de ilave eylemifjtİr. • Londra, 14 (A.A.) - Avam Kama· 
rasında kendisine sorulmuş olan bir 
euale tahriren cevap veren Amirallık 
Dairesi Birinci Lordu Alexander şun
l:ırı beyan etmiştir: 

Dü,manm bare'kiıtı neticesi olarak 
harbin ılk 12 ayı zarfında batmış olan 
her tonajdaki ticaret gemilerinin ade
dı. 76~ ye baliğ olmaktadır. Balıkçı ce
mılen bu rakama dahil bulunmakta· 
dır. ~unları mecmu tonilatosu ise 
2.855.870 e varlllaktadır. Bu 7ekC1nun 
müfrodau ıudur: 

1ııc_iliz deııiz ticareti 1.61 l.S42 toa 
ba~de ~ cenü. müttefik bahriye
!erı 414.8166 ton hacminde 103 reıni 
ve. bitaraf babri,.eal 769,212 ton hac
minde 2l3, ölen ve lrartanlan mliret• 
t~.bat ven 1'0lcu adedi ise takriben 
llC>Yle ayrılabilir: Ka7JP 3327, kurta
rıl&n 15635, esir edilen veya tecrit 
kam?larma scvkolur..an ı 100 kişi. 

Dueman zayiatı ise 1.269.000 ton 
lıa~de. 261 semiye balii olduğu öf
ı enılmıştır. 

Mulıtekir Tüccar ve 
Esnaf Takip Ediliyor 
Odun Tacirlerinin Fiyatlara Zam Y apılma~ı 

Hakkmdaki Teklifi Reddedildi 
Fiyatları Murakabe Komisyo_ !rrıdan Sıtkı ve komisyoncu Ce

nu dün odun tüccarlannın fiyat- mal de zincirleme yaparak fıat 
lara zam yapılması hakkındaki yükselttikleri için f\Iüddciumu
talebini reddetmiş, peynir tüc-ı miliğe tevdi e<lilmişlerdir. 
carlarına da peynir fiyatlarına Maçka civarında 7 bakkal da 
zam yapılması ihtimali olmadı- mallarına etiket koymadıkları, 
ğını kati surette bildirmiştir. Fiat Murakabe komisyonunun ta· 

Dün yeniden bir takım ihtikar yin ettiği hadden fazla kaunç 
hadiseleri tesbit edilmiştir. De- temin ettikleri ve müşterilere fn
kalo isminde bir tüccar iğne pa- tura ibraz etmedikleri için tııki
ketlerinin içindeki iğnelerin mik- bota tiıbi tutulmuc;lardır. Bunlar 
tarını azalttığı için, Sparto ismin- da Miiddeiuınumiliğe veril~ek. 
de bir tüccarla Mısırçarşısı esna- ]erdir. 

Belediyede : 
--- --
Şimdllik Kaldırllan 

Tramvay Haffı Yok 
Zaman zaman bir kısım tramvay 

haUanmn kaldınlacafı, buralardan a
lmacak arabalarla tramvaydan baıka 
umumi nakil vasıtalarından istifade e
demfyen semtlerin ihtiyacı karfılana
cafı pyiası çıkmaktadır. Öfrcndilimi
zt: ıöre, bu hususta henüz ahnm11 bir 
karar yoktur. Bandaj yoklufu, ray dc
sikliii vesaire ribi zarari sebeplerle 
bazı hatlarda seyrüseferi tatil etmek 
zarureti htsıl olursa o zaman tren ve
ya vapur i'liyen yerlerin, meseli Be
bek ve Y edikule hatlarmın işletilme
mesi batıra rclmektedir ve bu 11imdi
tilı: 11adece bir ~üşünceden ibarettir. 

TEPEBA$I CADDESİ - Belediye, 
Tozkoparan caddesiyle Tepeb:ışının 
Perapalasın üst kısmında yeni yapılan 
merdivenle iltisakını tcnıin etmek ve 
Şehir Tiyatrosu ile Asri sinema an
tresini geri çekmek için bir münakasa 
açmıstır. Dün bu İş 22 bin liraya ihale 
cdiJmi~tir. Geri alınan kısım a~falt 
kaldırım haline ıretirilecektir. 

İstanbul cihetindeki Çukurbostan 
sahası umuıni bi:- !ilat hali.ne ~etirii
mcktedir. Burada şimdılilt futbol , vo
leybol, basketbol sahaları vucude gc
ti rilccektir. 

Yeni ve birinci smıf caddelere kon
mak üzere yeni çöp sepetleri yaptırıl
maktadır. 

VEKİLLER HEYETİ 
TOPLANDI 

Ankara. 14 (A.A.) - İcra Vekil
leri Heyetı, bugün saat 16 da Başve
l:~ldte B:ışvekil Dr. Refik Saydıımın 
riyasetinde toplıınmı.ş ve ruznnmcsine 
d:ıtul meseleleri görü~mUetür. ----o----

DENIZYOU ... ARI 
MÜDÜRLÜ(; Ü 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürü Raufi Manyas uzunca müddet 
istirahate muhtaç bir şekilde hasta 
hulunmaktadır. Bu milnasebetle De
nizyolları Umum Müdürü İbrahim 
Kemal Baybora dünden itibaren Raufi 
Manyasa vekalete başlamıştır. 

Yunanistan Harbi 
. Başı 1 incide) 

leket dahilinde, hiç bir askeri 
ehemmiyeti olmıyan ş~hır ve köy 
leri bombardıman ctmi~tır. a ;r 
kaç yaralı ve ölü vardır. Yunan 
denizinde kömür haline gelmiş 
bir deniz tayyaresi bulunmuştur. 

Pindos mıntakasında ınüfıeze
lerimiz tarafından yapılan mu
vaffakiyetli hücumlar neticesi, 
Arnavutluk topraklarında yeni 
tepe silsilelerini harben işgal et
tik. 
İNGİLiZ RESMi TEEL1Ci 
Atına, 1f (A.A.) - Yunıınistanda

kl İngiliz hava kuvvetleri kararga
hının tebliği: 

12/13 Sonteşrin gecesi Draç ve Av
lonyn İngıllz hı:ıva kuvveUerl tarafın
d,m tekrr.r bomb:ırdımen edUmiştlr. 
Uzun mesafe l&yyarelerl Barl'deki 
petrol tasfiyehaneforine karşı muvaf
fnkıyetli bir taarruzda bulunmuşlar
dır. 

Avlony:.'da, yilksek inflltık ve yan
gın bombaları bir mühimmat deposu
n:ı ise.bet elmiş, infilfıJ' ve ynngınlar 
olmuştur. Bombardıman tayyareleri 
20 1akik:ı sonra oradan. ayrılırken, 
infilfık ve yangınlar devam ediyordu. 
Keza bir nakliye otomobil tecemmü
üne de Uiarruz edilmiştir. Avlonya 
tayyare meydanında fevkalade tahri
bat yapıl:nıştır. Evvelki gece Draç•da 
çıkarılan yangınlar, dün gece hallı 
devam edlyordu, 

• Kahire, 14 (A.A.) - ıngınz nava 
kuvvetlerinin bu alqam neıredilen teb
liği: Urun mesafe bombardnnan taY
:rııreleri, Arnavutluk cephesinin iaşe 
üssü olarak kullanılan mühim İtalyan 
Umanları üzerine hlicumlarma devam 
etmişlerdir. Baıka tayyareler, ayni ge
ce Draça hücum etmiıler ve evvelki 
gece batlıyan ve bili &iddetle yanmak 
tn olan yanım sayesinde pek kolaylık
l& hedeflerini bulmu5lardır. Arnavut
luğun bu mühim limanı yeni hasara 
utratıJmıştır. Avlonyada bombardı
man edilmit ve mühiınmat depoları il.ı 
ıııotörlil nakliye taha11Qtlerine ieabet
ler ltaydolıuunuıtur. 

İTALYAN RESMi TEBLt~t 
Roma, a (A.A.) - '1Tebl!j,, : E

pi:"de Kalabald bölıesinde hava lcuv. 
vetleriıün m{lzaheretiyle npılan 
mevzll hareldbmıı muvaU&lcyeue 
inkişaf etmiştir, G&ice mıntakasın
dıı düıman tarafından yapılan bazı 
hücumlar kaU olank pilskürtülmU~
tür. Burada da kıtaata yardım eden 
ha\·a kuvvetleri dllıman kıtlilnrını 
Prcsp.a gölü mıntakn ında bombardı-

Spor~ 

Lic.;ı MaCiları, Bu 
Pazar Y apdacak 

Lıg mnçlnrına paznr gilnü de\·em 
cdilf'cektiı· . Fenerbahçe stndındn, Fe
nerbahç~ ile Beyoğluspor, Gnlatnsa· 
rıcy ile Vefa karşılaşacaklardır. Şeref 
stn<lında Altmtuğ Sülcymımlye, 

Beykoz - Topknpı, Besiktaş - istım-
bul<,poı maçları vardır. Kar;ıgümrük 
ve Ann:ioıuhisar sahalarında da ikin
ci küme rnnçlnrı yapılacaktır. 

HAKEM İSTENİYOR - Klınunu· 
eV'ıclde ~chrlmizde beş maç yapacn
[:'ını yazdığımız Macarlstanın kuvvet-
li takıml:mndıın Uypeşt'ln şehr!mize 
gcll,.ken bir de beynelmilel hnkem 
gctlrme!li hususunda teşebbilslcrde 

bul mı.lıncktadır. Bu hnkemin Uo
cnrlstıının en iyi hakemi olması şart 
koşulmuş'ur. YerU hakemlerimiz.in 
bu zııtın hllglslnden epey lstilııde e
dcct>kleri ümit edilmektedir. 

İSPARTA OVASI 
SULANACAK 

Isparta, (TAN) - İspartaya 6 - 7 
kilometre mesafede olan Gölcük adlı 
t;ölden lsparta ovasının sulanması için 
tt-tkikler yapılmaktadır. Göl bir kilo-
metre murabbaıdır. Gölden motörlerle 
yüz bin ton su çıkarılmıt ve su sathı
nın ancak bir santimetre indili söriil
milştür. Pek kısa bir zaman sonra da 
cöl eski seviyesini bulmu$tur. Bundan 
gölün kudretli mcmbaları olduıu an
lafiılmaktadır. 

HİKMET ONAT İYİLEŞTİ 
Bayramdan aonra evinde bir ka:ııa 

geçiren ve Balat hastahanesinde teda
vı altına alınan İstanbul Cüınhuriyet 
Müddeiumumisi Hikmet Onat bir kaç 
eline kadar hastahaneden çıkacaktır. 

Hastahanede yapılan tetkikler neti
cesinde Hikmet Onatın ayağında kı
rıklık olmadıiı, hldiıenin vahimce bir 
ıncinmc ile savuşturulduğu memnu• 
niyetle öğrenilmiştir. 

Hava Harbi 
fBaşı J incldeJ 

Bu sabah ccnub sahilini geçen 
münferit bir ağır bombnrdiman 
tayyaresi de derhal tahrip edil
miştir. Bizim iki avcı tayyaremiz 
kayıptır. 

Son raporlara göre bugün 4 
tayyare daha düşürülmüş, tahrıp 
edilen düşman bombardıman tay 
yarelerinin adedi 19 n varmıstır. 

ALMANYA ÜZER.iNDE ' 
T...ondra. 14 (A,A.) - İngiliz Havıı 

Nczaretin!ı, tebliği: Çok gayri milsalt 
hav& şar'.larına rağmen, d!ln gece 
bombardıman tayyare fllolanmız Al
many1 ilzerlnde geniş hareketlerde 
bulunmuşlardır. Berl!ııe kar~ yapı
lan h!lcumda Schlcslscher ~nrı. 
Cruııcvalo marsnndiz carı ve askeri 
ht!defler :ığır surette bombnrdıman 
edilmiştir. Mi.inferlt yangınlar çık
ınıGtır. İngiliz tayynreleri, Almanya
dıı c!ah.1 birçok hedeflere mu\•affa
kıyeUi hücuml~rda bulunmuşlardır. 

HAMBURG HARAP 
Londnı, 14 C A.A.) - Almanyıının 

ikinci ~ehrl ve evvelce bllyük bir de
niz ve sar.ay! merkezi olıın Hamburg 
fng'liz tayyarelerinin bombardımon
lnn net!c:cslnde tııhrlp edilmi:ştlr. 
Harabe halinde fabriknlar, inşaııt 
tczgföfarı ve muazzam doklar İngiliz 
bombardıman tayyarelerinin ynptık
lıırı tnhribntı fiilen nakletmektedir. 
Naziler de, bu şehirdeki !abrlknlorda 
ç::ılı~rnıya dcvııın lmkAnı olmadıitını 
tcı lım mechuriyetinde kıılmaktndır
lar. zira t.."lhripten kurtulan fabrikıı
lan Şnrkl Prusya ile Polonyaya nakli 
zaruri olduğunu h!ssetmlılerdlr. Her 
giln bu şehirdeki işsizlerin adedi mil· 
temadiye;. artarak bir buCuk milyona 
varmıştır 

ŞARKIAFRiKADA HARP 
Londra, 14 (A.A.) - Reuter Ajan

sının Londra salahiyettar mahfillerin
den öğrendiğine ıöre, Kassala ve Gal
labat mmtakalannda askeri harekAt 
devam etmektedir. Gallabat mmtaka
sında 50 eıir daha alınmıştır Bildiril· 
mele dcier bapa bidiıe yoktur. 

man etı:nlftir. 
Hava kUVVetlerlmlz Paı;ııs tayyare 

meydaDJDl. Arıostoli'yJ ve Pr8"19'1l 
bombardıman etmlı ve buradaki u
kerl hede!!ere isabetler ka1d8Ylem1'
Ur. Bundan bııka dilfman kollan 
mltralyijs ateoine tutulmuftur. • Atına, 14 CA.A.) - Bu sabah Atl-
"laya 500 esir getirilmiştir. Bu gece 
şimal cephesinden d:ıha fazla mik
torda esi:- gelmesi bekleniyor. 

15 . 11 • 940 

Askerlerimis 
Yardnn işi 
ŞiŞLi 

Dün $i;ıli Halkevinde ynrdıtl' 
ixinci toplantııını yapmıştır. 8' 
lantıda askerlerimiz için ycıudcll 
parça cıya teberru edılmiştlr ~ 
şama kadar yapı1an 1200 parça 
raber teberru yekQnu 4,500 taııe1' 
lif: olmuştur. 

Yapılan mahalle teşkilatı ile.:'! 
ra sonundR teberru miktarı on il""' 

ça)'1 geçecektir. 
Şişli Halkevi, sınırları bekti!:' 

kerlerimlzc yardımda buluıın::ı 
yen, faknt vakti ve vaziyeti mil"', 
r.ııyanlar için de bir kolaylık t.,. 
tur. Bu kabil kimseler Hnlke~ 
:acaat ederek makbuz mukabil t" 
kuruş verdikleri takdirde, Hal"f 
asker için bir çift çorap, bir '1} ' 
\'en ile ~ayet kaim bir ne •i ııba" 
p:lmıı bir yelek satın alacak ~~ 
parayı verenin adına orduya bıv 
clecektir. __ V_E_F_A_(.1 

Eıki Hicaz Ddtcrdarı CHac:ı) Zl I 
H&)'darpaıı liscs.i tarıh ııtretmeırl ~· 
cil ile Univcrıitc umumi kltlbl F•rfl

1 Orilcil \'c NOvcyrc Orllcllnliıı .. nnelcrt 
rilcQ Hakkın rahmeılno kavuşmuııut• 
buıUn l5·11·ı!l40 ugt ıı de Ku•ıulııe 
klly Mekklrccl aolıaftnda Ptrlanu 
nındaa kaldırılarak Ferik!iy cııııl ~ 
aını mOtcakıp Ferlköy mc.ıarlıfıtıda 
fcnioe defnolunacaktır. Tanrıdaıı ııı 
lcrla. 

• 
Müessif Bir irtilJ 

Mlllaa Ncbuaaa mechıl caki uııı,,# 
ve ealıl valilerden Aıım C::alık.,ılluD11~ 
mlllıa DarlllfnnQn felad• ve lctl~...
all!ml dolıtor Orhan Sadcttlnln rcfll"'"< 
rUnnlaa Berlı Bcrkun bu ,:rın on 
urteaJ atınO Takalmdekl Franııs b• 
lrtihal etmlı ve dilnkU aalı rttnU 
aile kabriatan.ına defncdilmiıtir. , 

Mcvll rabmıt 

a ...../ 

MEVLOO 
Merhum emekli Gent!ral ?d 

(HÜSEYiN BUMINL,a 
Ruhuna 15.11.940 Cuma P~. 

namazınd:ı.n sonra Beşll;:taş 5 
şa camilndc mevlüt okutturuı; 

EvJ~Uor.: Şeref Bum in; S•1 

Bu"l\ln; Macide Bumin ve or. 
Suınl.ı bOtOn tanıdıklarının 

rlnı rica ederler, 
o 

TEŞEKKÜB 
Validcmbın zıyaı Ozerıne ,:crclı Jlll 

nrct ederek ıönlUmOıQ almak, ,.., 
«sine !~tırak etmek ve ~denk L -..Mf 
veya tclıraf ve mektupla tccnllrUI"".' ~ 
olmak JQıfunda buluııaa en 9'akıD 

dostlarımua en aamlml tcıckr. 
lblliına uıetenizin dc!Scltlnl ri~• 

Stnlha Baler Mı~ 
a 

T. H. K. Iatanbul ıubeaınla ı•ıııı" 
Ebedi Scfimlz AtatllrkQn öl'lftl 

yıldönilmllne müaadlf ıUnde l.ıclı f; 
ı;ö•tcrditl fllımlcr haaılatı •!arak " 
kurumuda ( 1100) lira tcalim eırııc• • 
r:ıasnfnu dıa deruhte etmek r.ureıLI~ 
mun slnıerdill aUkadan lfolayı '' 
resi mOdOrD Bı;y Ihsan lpekı;l:vc: ıcf' 
rl~ 

(Başı 1 
ra Başvc-kil mikrofonun ıs~ 
düştü. Hasan Sabri Paş:l eti 
yazılı olduğu kağıtları eU~ 
sında sıkıyordu. Kabine it 
Kral hanedanı kendisini .....ı 
miş olan Başvekilin yJll; 
ko~muşlnrdır. Hasan Sab ıl. 
içtima salonunun yanınd• 
daya götürülmüş ve Kra11~ 
nutkunu, ayan meclisi re, 
mamlamıştır. Bilahare, ~ 
lin kalp sektesinden öld 
dirilmiştir. ~ıt 

Başvekilin ölilmünil milte'~ 
acıklı sahneler olmuş ve J(r' 
ri<.b \'alidı.ı Kraliçe ve Ba.1,ıı 
Sabri Pa::a, hıçkıra hıçkır• ıJll 
bl!ilamışlı:ırdır. Açış nutkun 
tini müte:-kıp, Krnl Fsrult, 11,ı 
Un yanına gitmek Ozerc de;,., 
mn salonunu terketmi:ı, 
kalmıştır. ı 

Başvekfllrı cenaze meras1~11 
sah:ıh ynr.ılacnktır. Başv~ 
tmn rağmen. pek muhtern 
Kralın nutkunda blldirlleil ı' 
devamı, teşekkül tarzı bir1' ~ 
l:ndı.r bildirilecek olan yen~ 
kı'.lmet t:ıratından temin ed. ~ 

(Hasan Sabri Paşa, sı>1 
yata 1926 da mebus s~ 
girmiştir. Mısırın Londr• r4' 
ğinde ve bir çok nazırJrkl• 11 
lunmuş, 27 haziran ın4fl ~ 
lisyon kabinesini kurrnd~ 
zamandanhcri Başvekil J 
clye Nazın bulunuyorcl•• 

Kahire, 14 (A,A.) - ıcr-1,1! 
Mısır Parlfımcntosunun açıl~1' 
nas .. betlle lradettlğl nutukta 
miştlr: f' 

"Tnhribntı Doğudan satı~ 
yıı.yılan bu amansız harpte .

1
,.,, 

tlyattan, basiretten ve c01rı1 

mln v.: vecıbelcrlnl ifa ,c 
millbem olan bir hattı hııfel' "' 
eylen-işti!". tr~ 

Mısır, 11üy0k Brftanya .~~ 
Ufalr ve dosUuk muahedr.Sl~ 
metni ve ~erekle ruhu iti tltııl 
blr 18mlmllik dalresindt .ır 
aılşUr Ayni :umanda. :M1 (ili~ 
tesir yaptıaı her tarafta ',J 
tellerle dosUuk ballarllll icl:~ 
lışruııtır. Mısır. kendfs1nt ıfd• 
larak, ve hiklmlyet ve ~ 
klskanç, ~ikelerl karşı1' 11,ı de bulur,ıırak ve beynel~ 1.fV 
rın nl:ıcatıı şekil ne olllf'' 0 ı 
niyetini ve bütünH.ı untl eJ 
g:ıy:.-ct ederek hfıdis,,.lerın 6 

kip eylemektedir. 
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Kr. , ıene noo Kr. 
• 1 Ay 1500 • 
• 1 Ay IOO • 
• 1 Ay 100 • .. _.. ..................... , 
UGONI . --·--·· 

2• saatin valtayil ~le hulha 
bilir: • 
İtalyan mail0.bi7eti tesirle-

löatemüye başlam14tır. 
' Almanya bitarafiarı yeni ni

işUrake davet etmiştir. 
' Bulgariıt.an. endl4e ve tered-
icindedır. 

~a, 'Iaranto'da utradıp 
"ı hezimetten sonra birbiri.. 
• eden f clnketlerle kar§!
• lnıiliz tayyareleri di\n 

'taranto'yu tekrar bombar
etmit Bari ve A vloa1• li· 
~ tahribe teşebbüs 

• Yunan cephesinde de t. 
, ricatlerine devam et-

n ıöaterdiii bu mai· 
ınanzarası diğer memle

lizeria.de tesir icrumdan 
llmlftlr. Bu cümleden o

l'11gosla:J.anm biraz daha 
kaza iJ, ispanyanın 

ilerin istedllderioi ver
ene! biru daha düşün

._eebur olacaiı aalafdıyor. 
hu hezimetin umumiyetle 

aJd tesiri herhalde 1-
lelıine olnuyacaktır. 

İtalyaya kartı umu-
~ pçmif gibidir-

ta.lnnıar ise, bu taarruz 
da rieatten batka bir şey 
ak.tadarlar. 

Ya Yeni Niz~ 

r: --hnanya, şimdiye kaür it-
Pl ettiği bütün ınemle
derhal yeni Avrı1pa niza

llUbaka davet etmiştir. 
.. \'letler, zaten Almanya

sl altındadır. Ve onlara 
~arını almaya Jiizum 

jstedlii rejimi tatbik 
ir. Onlann iştirakile 
~ kurmaya kalkmak 

cebir üzerine milstenit 
rejim kurmaya teşebbüs 

denıektir. Cebir ve zor Ü· 
dayanan ve milletlerin 

tt haklarını inkar eden 
.. ~ir rejimin ise nekadar sal 
..._Caiını söylemeye lüzum 

" 

... ıelen haberl~re söre, 
ltoıruuıya mlsaUni gördük. 
ı Bulgaristanda da bir 

'te tereddüt devri başla· 
.İı~l>obrucadan cesııret alan 
::"Qlan taraf tan milf rlt Bul· 

ltalyamn Yunanimm it
~bbüs ettiii günlerde htl

laıaceraya siirUklcmek is· 
de muvaffak olama. 

ıı.:.~r. Çünkü, Kral ve hükü
~le bir macera111D Bııl&a· 

"8 Romanyaya ben:ıetece
Jl .. ~rkmUflanlır. Kral Bo
~aristanı maceraya sü-

ekten kurtarmaya ~abş. 
• Bu sebeple Bulaar llü· 

flnıdlllk Alman tasylkına 
bttarafblmı ve silkbe
faza etmektedir. Zaten 
Nw faaliyeti çok ol-

heraber Almanlardaaı yar· 
yenler azalmıştır. 
Balıariatan eadife ve 

t içinde İtalyan • Yunan 
takip etmekte ve Berlin 

erinden eıkaeak netice-
beldenMktedir. 

Alcdenlzde 

lngiliz - ltalyan 
Donanmaları 

Arasında Bir 
Mukayese. 

SeyrÜMfer bakımından, ingtUz 
grnaileri daimi surette deni% i.ı
zerlnde kalacak IUl'ette 7apıldık
l::rı halde. İtalyan •emlleri "Vur
Kaç,, p?en.sibine göre J'&pılmı~
lı-.rdır, Çünkü Akdenlzde uıun 
müddet denizde kalacak gemile
re ihtiyaç yoktur. Sürat bakımın
dan 1n&Wz ıemnerı. İtalyan ıe
ır.ilerinden üaUlndllr. 

(Askeri mütehassısımız yazıyor) 

1 ngilizlerin Taraı:ıto'da :L 
talyan donanmasının t-n 

büyük cüzlerini batınnaları 
veya kötürüm bir hale getir
meleri üzerine, AkdenlzdeJd 
«uvvet muvazenesi tamamen 
İngilizlerin lehine olarak de
ğişmiştir. Şimdiye kadar adet
çe üstün bulunan İtalyan do
nanması, bu büyük hezjmetten 
~nra kuvvetiniıı yarıya yakın 
kısmım kaybetmiş ve bu üs
tünlük İngilizlere geçmiştir. 

Bu hususta bir fikir edin
mek. üzere Akdenimeki İngıliz 
ve İtalyan donanmalan hak
kında bir mukayeseye ihtiyaç 
vardır. 

Akdenizde İnglliz ve İtalyan 
donanmalan tamamen ayn •Y· 
n tiplerdeydi. İtalyanlar taki 
gemilerini yenileş~er, y~
ni inpatta da son 6istem bu
yük gemilere ehemmiyet ver
mişlerdi. Bu gemiler, İngilizle
rin Akdenizdeıki gemilerine ta. 
mamen zıt tiplerdedir. 

Hakiki blr mukayese yap
mak: için Akdenizde.ki İngiliz 
donanınıasınm hakiki miktarı 
hakkında tam maliimat sahibi 
değiliz. Çünkü İngiliz Amiral
hğı bunu bir sır olarak sakla. 
uıaktadır. Yalnız harbin sıklet 
merkezini Akdenize inUkal et
tirme istidadım göstermesi iize
rine, İngilizler Uzak Şarktaki 
filolanndan bazı1armı da bu
raya getirmişlerdir. Buna rağ. 
men, son hezimete kadar,, 1-
talyan donanması adetçe. In
giliz donanmasına ü;tün bu
lunmakta idi. 

Aynı zamanda İngilizlerin 
Akdenizdeki 35 bin tonluk 
K.ing George zırhlısile, iıaı.. 
yanların kızaktan yeni indir
dikleri Littorio tipindeki 35 
bin tonluk zırhlılannı muka-

Mqbur ainir mütehauııı Doktor 
Tabir Canceç, muayene oda

amda idi. Bir dbüne miltteri:pi uv-
11111tı bile. On llGflncil mtiıteri ~eri 
prcti. Bu ıoıı1lDCll da delildi; çtlnkU 
beldeme aaloınında daba bir çok kiti 
vardı. 

Bu 13 üncü mlltterinia pek he1ec:an
lı bir hali vardı. Bul.anık •özleri ile 
vahfi vahşi bakıyordu. Muhakkak de
li doiilıe de ~Uliie iıtldadı olan biri 
idi. Babacan bir tavırla. do.ktor, onu 
yazıhanenin yanmda rahat bir 'koltgp 
oturttu. Sonra. ıordu: 

TAN 

COZUM[ CADPAMLAD 
Yazan: Sevim SERTEL 

ZavaUı Polis • Y aralllara Hediye 

Toplarken • Kabahat ineğin Değil 

B u vaka bugünlerde Londra ler namına yumurta ve sigara 

1 
ve civan gibi daima bom- toplamaktadır. 

bardıman altında olan yerlerde Polis Glorya'yı takip eder. O 
her dakika olan şeylerdendir: topladığı bu hediyeleri kalkar o 

ltalyanların 35,000 tonluk :ıır hWarmdan biri seyir halinde 

yese güçtür. Çünkü İtalyanla
rın bu yeni zırhlılan hakkında 
elde pek az malümat mevcut
tur. 

" * Y eni İtalyan zırhlılannda 
sürat 23 milden 27 mi

le çıkanlmış, toplar aynı boy
daki İngiliz gemilerindeki top
lara nisbetle daha kuvveCi ya
pılmıştır. Seyrüsefer bakımın
dan İngiliz gemileri daimi su
rette deniz üzerinde kalacak 
ıurette yapıldrkları halde İtal
yan gemileri vur • kaç prensi
plne göre yapılmıflardır. Çün
kü Akdeııizde uzun müddet 
denizde kalacak gemilere ihti· 
yaç yoktur. Sürat bakımmdan 
lngiliz gemileri İtalyan gemi
lerinden üstündür. İtalyan ge
mileri daha seri tipte yapıldık
lan halde daha çok kömür ve 
benzin yaktıkları için bu sür
ate hiç bir vakit crfşememlf
lerdir. İtalyan gemileri top ve 
torpitodan maada gerek kendi
lerini kovalay::ın gemilere kar
şı ve gerek sahille~e dö1;;mek 
üzere bir çok mayın taşırlar. 
Harp için yapılan bir gemide 

- Pek lll, tefekkür ederim, doktor, 
dedi. 

Soma. ba aefer biç blı:elemeden. 
ıöd berraldapmı, eli sakln1etmlı, 
,üzl mernnan bir hal almıı U&ve etti· 

bu mayinlerin bulunması hayli 
tehlikelidir. Böyle olduğu hal
de İtalyaıılarm gemilerine ma. 
yin koymalan taktik itibarile 
taarruzdan ziyade flran nazarı 
diktate aldıklarını gösterir. Ni. 
tekim şimdiye kadar Akdeniz
de İngiliz ve İtalyan donanma
ları ne vakit karşılaşmışlarsa 
İtalyan donanme.sımn ilk işi 
dalına kaçmak olmuştur. 

* * j talyanlar ilk defa süper 
1 destroyer tipinde harp ge

mileri yapmışlardır. Bu gemi
lerin miktan fazla değildir. İ
talyanların denizaltı gemileri 
İngiliz denizaltı gemilerinden 
o kadar farklıdır ki aralannda 
bir mukayese yapmak mümkün 
değildir. Yalnız umumiyetle t. 
talyan denizaltılan İngiliz de
nizaltılanna nisbetle daha bü
yük top ve daha küçük torpil
le miloehe.ıirler. Su üaerinde
kl süratleri daha çoktur. Daha 
derinlere inebilirler. Yalnız t. 
talyan denizaltılarmm kusunı 
karmakarışık olması ve hiç bir 
prensipe istinaden va.nılmamıs 
olmalandır. 

tfli için operatare haber verin ... Kan
ser olacak •• 

tııpektör kekeledi: 
- Fakat .. Fakat, haJ'lar!.. A, bu 

kadarı fazla. Hadden a11rı. Bana do
kunmayın! Yemin ederim, deli deli
lim. 

B6yle, uzun mun balrıttı. cılnlta. 
çabaladı, Sinirden kıpkırmızı olmuı;
tu. Acabl sahiden ameliyat edecek
ler miydi? 

- tmdat!. !mdatı •• 

* * 
B irkaç dakikadır doktor Canıeo. 

ona daha müsamahalı bak11-
larla baloJ'ordu. Nihayet llltfedip: 

Dün gece Londranın cenup kıs- civardaki büyük hastaneye, ora
mmı gene bombaladılar. Burada daki yaralılar namına götürür ve 
dolapn bir gazeteci şöyle bir kendisine hediyeleri teslim ettiği 
manzara anlatıyor: katipten de bir makbuz alır. 

"İç sokaklardan birinden geçi.. Fakat yaptığı bu iyilikten do-
yordum. Bir evin harabesi önü- layı zavallı Glorya \"e onun bu 
ne dikilmiş bir polis gördüm. Bir •ı işı yapmasına müsaade eden an.
türlü bu evin önünden &ynlmı- nesi mah.kemeye d.ü!j~üşledır. 
yordu. Ben gittim göreceğimi Suçlan hükumetten ıznı olmı:.da~ 
gördüm gezeceğimi gezdim, o iane toplamış olmaktır. Umumı
hala dikilmiş orada duruyordu. yetle bu nevi cürümlerin cezası 
En nihayet dayanamadım, sor· da altı ay hapis ve beş yüz lira 
dum: para t'ezasıdır. 

- İçeride ne var allah aşkına? Fakat, Glorya'nın kısmetine 
O gayet sert ve acıdan makine- hakim halden ~nia:r.~ bir insan-

leşmiş bir sesle: dır ve bu seferlik kuçuk kızın ya-
- Ne olacak dedi benim 30 şının küçüklüğüne ve tecrubesiz

yaşındaki kız kardeşimle onun ligine ve hepsinden ziyade hayır
yedi yaşındaki çocuğunun ceset- 1ı bir niyetle bu işi yapmış ol. 
leri. mas:na bakarak onları 30 lıra gl-

Benim merhametle kendisine 1 bi ufak bir para cezasmn mah
baktığımı görünce, ilk defa der- kum ederek meseleyi kapatmJ§
dini açmayı münasip görmüş o- tır. 

lacak ki devam etti: . * * 
- Ben aslında ann~mle bu ev. Kabahat İn ~· Değil" • 

de yalnız otururum. Bir kaç gün egın _ _;_ 
evvel ~nem sayfiyeye istira~- B u ufak vaka da harp içinde 
te gittL Kız kardeşim çocugıle iken bile İngilizlerin sıh-
bera~~ buraya bana bakmaya hat işlerile nekadar alakadar ol· 
gelmıştı. duklarını göstermek itibarile en. 

Gece ~e.n b!r sı~akta vazjfe teresandır. 
başında. id!11'. 'Tehlike yok,, işa- Anlafıldığtna göre, burada süt
reti verildikten so~ ~rı <'lk- çillerin yağsız süt satmaları kat
tını. Yolda rasgeldigım bır. kom- iyyen memnudur ve yakalanan 
şu, bana ~ fena havadıs var sütçüler cezalandınlmaktadır. 
ama haydi veren ben obmyayım, Sıhhiye memurları ikidebir çift
dedL .. liklere ansızın baskın yapmakta 

Bu IÖder beni kuıtJtu]andırdı. ve ineklerin sütlerini muayene 
Koşa koşa b~ya ge~dim. Ve ış- etmektedir. 
te bu avlude uzerlerme yıkılan İşte geçenlerde bir memur da 
kapmm ve duv~~ ~ltında bu Çarls Ceymis isminde bir çiftçi. 
çok sevdiğim iki vucudu buldum. nin çiftliğine gelmiş ve onun ine
Ben vazife ba§Ulda başkal~ın ğinin sütünü muayene etm.i§tlr. 
canını kurtarmış, fakat benım Faıkat netice fenadır. Bunun üze
kend~ ~anımdan olanlara yetişe. rine Ceymis'ten ceza almak iste-
memıştım. mtştir. * * Ceymis kabahati ne kendi, ne 
Yaralılara Hediye_ de ineğin üzerine almaktadır. O • 

nun iddiası şudur: 

Toplarken: - Dündenberi bu civara tam 
sekiz bomba düştü. Hayvanlan 
ürküttü. Ben tam 50 senedir çift-

i ngilizlerin Adetlerine ve ka• çi)1m. Bq fQ!a. heyecan hayvan
aunlanna ne paıı.ınna olur- 1ann asabını bozdu. 

ısa olsun ne derece sadık oldukla- Sıhhiye memuru buna inanma
nnı ıcmeren diğer bir vaka da nuş, çantasını alıp öteki çüt~ 
geçeı.nlerde Londrada olmuştur. lere gitmiştir. Fakat hepsinde ay-

Bir sokakta devriye dolaşmak- nı netice ve izahatla karşılaşmış. 
ta olan bir polis, on yaşlarında tır. Bunun üzerine Sıhhiye Veka• 
kadar olan, küçük bir kızm elin- !eti tahkikat yaptırmaya karar 
de bir sepetle kapı kapı doıaş. vermiıtir. 
makta olduğunu görür ve şüphe- Bombardımanlar ineklerin RÜ
lenir. Hemen tahkikata başlar. tünü bo:ıar mı bozmaz mı? Şim
Kızm girip çtktıiı evlerden yap. di İngiliz Sıhhiye Vekaleti bu su
tığı soru§turma neticesinde öl- alin cevabını araştırmaktadır. 
renlr ki adı Glorya olan bu yav. Ceymis te heyecanla neticeyi 
rucak hastanedeki yaralı a&ker- beklemektedir. 

LOKMAN HEKiMiN öGÜTLERİ 

ÇABUK BURUŞMAK 
Banıpnak, esmer veya sanşm, her nn raf bet cöıtcrebilecelderi bır 107 

cıldln beldedili bir lbbet, 7&f&DWllD t'eiildir. 
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~Ta~vimde 
~bir~apra 

Haydan Gelen 

Servetler 

B ulanık suda balık avla 
lann elebaşları iht 

lardır. Halbuki bu haydan 
servetlerin sahiplerine ne 
uyn olduğunu gördük. 

Hele r;eçen Büyük 
milletin yaralı bedenini 
yarak zenginleşen muh 
ya cidden alık ve yahut ... lhiıllll 
meçhul bir kanunun .la 
den yakalarını kurtar&m17 .. 
takım aceze gibi kabule ..... 

Bunlar, Fikretin "il ... Yi 
ma,, aında tasvir eyledi~ 
tabalara kurulmuşlar; doy 
tıbınnce, patlayincaya 
~emişler. küplerini dQJ~ 
lar ve çaresini bularak hır 
altına sığınmak suretile 
canlannı, hem de canlanmn y 
r;alannı kurtarmışlardı. 

Sonra, zanneder misina ki 
kanlı lokınaların kızıl lebl 
altmlann sarı renklerile ·· 
bir kenara çekildiler ve 
rini rahat rahat; çıtır, çltlr 
bildiler? 

Ne münasebet! 
Nedense kiminin ba&1na bir 

lovlç muADat oldu; kimi9l 
lam para.şile çilriik A..,...ıtını 
kuronu satın aldı; kimi 
ni duvar katrthtına bile 
yan Çar rubleaile deiiftiNi; 
misi de ticarette zarann kira 
tak oldulunu düttlnmiyerek 
pekülasyonlara gırlşti. V 
netice itibarile çoğunun ell 
saydıklan paralann ancak 
kaldı. . 

Böyle haydan celea sen 
ni fazla lir ümidile kay·bMı.I 
gene ae ile. .. Fakat para 
bilmiyen bir mirasyedi _.._. 
liğile har vurup harman 
ranlann alıklıima ne .U7._, 

Bir kahpenin yatajnu 
notla döpmckte ne zevk vmT 

Para denllea fCY, mLukılbilllall 
yapılan değişikliklerle zevk 
min eden bir vasrtadan iıbaJNllı-. 
Yoksa nekadar sanatkar ... 
pılmış olursa olsun çerçe 
asılan binlik bir banknot • 
bet papellik bir resim kadar 
tesir bırakmaz. insan senetla. 
keskin aarho§luğile mest elsa 
böyle hıpr hıpr öten kijlt 
ltir pltede uyuyamaz. 
Masanın üstünde kibrit • 

ken ellilik bir 'banknotla 
yakmak tütünün leueüni mi 
ği'tirir~ 

Halbuki bu sersem sırtlaa 
anda bu parayı heba etmek 
yacını hlssediyo.rsa .sir;arasım 
ritle yakar ve elli lirayı da 
lerc:esiniıı kanını emmek 
işkembedni doldurdup elU 
renin bir atın sonra emeeell 
lanna biru daha renk v·eıe:• 
dl. 

Bunu yapmazlar. ÇiiDkl 
doyurmakla caka olmaz. Ha 
elUIUr bir banknotla yakı1-
ra dlllere 4a.tan olar. 

Muhtekirler lmanhk .. 
olmıyan kene, sakırga, sülft 
inden bU.butün ayn bir ma 
turlar. Cürümleri sabit 
yalnız mahlcftm edilmekle 
mah; Karaıösde: 
-Yaş kesenin, bat keseaia 

li budur hey! diye teşhir 
ler gibi ters eteie \indirWp 
tllalerinde yaftalarla sokak 
dolaıtınlmaIL 

- Bayım, neniz varl 
- Ah, doktor 1 .. 

- Vergi dairesinin eapektörll oldu
tuma bildinnekle bahtiyarmı. Kuan
c:mm baklanda verdiiinlz beyanname
nin doina olup olmad&imı tetkike ıol· 
mlıtim. Stzia )'UJP imnlamq oldu• 
fUDQ% ı• be)'&DIWM>'• -Uata cebill· 
den bir kliıt cıkardı- lnanacü o• 
lurum. )'dhlr klancmıı wak 1,14«1 
lira otu bot bacak hıııı kadar bir 
para tatar. Halbüi ıimdi alsııusla 
)'llptıiıaa ltlraflara ıörc. ydda yüz 
binlerce lira kuaaıyorıwau. Kanunen 
meclNr olclafum. .... 

- Demek ali deli olmadılınw id• 
dia edi;fonunuz? dedi, Ne de olsa, 
yarubnıf olabilirim. Baştan bqlıya
ltm. !ki ınuayene, bir nıuqenedea 
daha emJndir. Geliniz bakalım tur•• 
7Al tıte alze baika bir kQıt. Bfr da• 
ha yuınız! 

- Ne yaz1.71m lltb'orawıul? 

tabii bir neticesidir. Fakat, her neden- Bir de pek eski samanlardan kalma, 
ıe, banıtmü ihtiyarlamak allmetl sa- takat bu zamanda yeniden raibet ba
yıldılmdan ondan biç kimıe bo,lan- lan bir deva: Kiıçli'k bir ateıı ktirettni 
mu: BD1111aldar kaclmlann pbkla· (esiri zamanda kw'fun dökca kadmla
rmda belirince erkeklerin hiln:netiyle nn kurıun kepeelerindea birini balur
uaklapnalarma, erkeklerde rörtlnmi- . 111.nız daha i)'i) atcıtc kuarıncıya ka
,. baıla)'lftca ıcnç kularm "nnıımula dar tattaktaa IODl'a içeriıiae bir ta• 
herif .. di1e cüliifmelerine ıebep olıır. tam "1lnarril •fi., (ID)'rrbe) toza atar 

Halbaki bıınııalı:lann daima ihtiyar- ve bqmısı ıeaitçe bir bule lrterü ----------..... 
bk allmctl olmadıtma en iJl delil, A- Jtizlnüd o tosmı duııwuaa tutanı-
nıın saçlı, mat ciltlerin daha ccnc ıw:. Sonra küreli tekrar 1anrtanJı Toplaatdar, Davetler: Zavallı kekcli10r, minasız mflnuıı. 

,arm yamalak cümleler ıöylüyorda. 
Ancak )'irmi dakikada derdini anlata
bildi: "UyuJUU70r, baıı dönüyor, 
parmaklan tutmıl70r, ö)'le ki yazı )'a
rarken çok zorluk çeki10nnuş. Sonn 
da midesinde, bıçak cibi saplanan ai
nlar duyuyormq. Vahim .. çok vahim .. 
bir teY olm11mdan çok. eok korkll)'Of• 

y. • - Ben dikte ederim. Yazınız: "Ben denilecek bir >'&ita ini~>'& bqla· i(eriline bu ıefer kilelik bir bcleh be-
aııkıda ,·azrlnJmza, verıi dairesinin malarıdır. Banu eski nmaıı hekiaıleri 7&Z f&r&p dCSlrerek tekrar Jflrinlbe 

l a Mfcr doktor a:rala kalktı. Sim- ilpektörü, şwan J'llptığım tahkikat sarlJID)ann dalla sinirli olmalarına. tutara&llll o illcıa baharmı :rtlriDllze 
di netlcesindP, sinir miltehauw doktor ı;abuk )'Onılmalanna, herıeyden ca- yapqtınr. 

oaaa söalcri bulanmıı, el- 'fahir Cangeç'in kazanç beJanname• bıık kederleıunelerine, çok dÜfÜJlÜP aı Her Stce ba isi tiç defa 8attlate tek-
leri tirtir tibVorcla. Sahte müıteriye 6lnin t:ımamlle sahih oldutunu taa- u)'Umalanna atfederludl. Kimisi de rar edince, on bet dD içinde bntlk· 
7ddırmılarla dolu ild b:lkıı fırlattı, ve dik ed ri yijatln çabuk barawmuı eok stUmeJıctea g_r lra~Jar. 
ele1ctrik ziliahı düfmeaine baıtı. Kapı zavallı ':°d'.am kalemi elinden bıra• ıleri seldiiini iddia ettiliııd~· ıar..ı- YENJNli'tiı?DiV.aT.· 
"Çddı. k •·•-.Of• '----t • ..A • ., b .ro -y-.&A _ Mehmet. Ud aardlJaı A•-ı ·karak, protesto etme .. OC\I • ~ mat ciltli UllJ' ...... - ır • cu _ 

muş,.. -K ..,. k t _rabak: buru_........ kendilerine A,,,. Tırlld - Baı••lllet lratlnıat --
k C tti •u ---ı-e IOlln ı·u ı-,. ·-·-· ,.,_ - ı; a n ... " ....---· ih i ildlrl ... Do tor ancec onu muayene e : ~ ......., aı -· --. .. .oluk nıhlu dedlrme)'i tere ett kle- aı ••• tarahııdaa uda ırir .......... ••· 

aözbebelderine baktı: dilini ÇılrarttD'- lcaceldi. Doktor onlara, Doktor, Amirane blr ıonla tekrar• rinclen- ,.ım. tebenlimle iktifa ede- rı• 71 bıd ...... cılnaııtır. 

Xlaı'lu -'ıtstl Padlı ••••11..,_: 
·- taralıMu 11·11·'40 taıUılaıll 
.ı. Daialdı Ulllltıda ~ ~ 
....,.. 14·U·HO al•illMi tftlr •llıllllfi: 

• llüırtıtp Rallıfflııduı ~ ...... 
lltıllailıteı car..,.ıta ıs11aa 41• -
idrar ııollan, etnıaarteel dJı)erl .... 
Mbl. .... , sinleri sena clUlll ıı.... 
ııvaaıa olarü tda"l'l ....._.. ....,. 
ohuıv. 

dı. Sinirlerinin akıüllmellerini an- - Kapıları gözeUeyin, diye emretti. ladı: ıek, ilıuabim en )'iiklck lualeti olan Ulkt - H.ıt..ı.t " Hallı Odalara •'Pir• 
lamak için kauçukla kaplı bir çekiçle Genç umanları. muayene odaıııun - .... tamamlle sahih olduğunıa (Jtilmekten çekinmeyi idet edinirler. dercl.Wlr. llıbıdteflia ti 01ıc1 MFlll .. ,,.. 11..TtC! AN FFSHI 
dizlerine vurdu. Ba nib&J'et parmakla- iki kapısına cUneldiler. Doktor devam tasdik ederim ... İtte oldu. Tarih ve Halbuki çabuk: burutmak, ne sinir- dalnılıdr. Taıa '~': :l1ulam pıset1tl9ıtlll 
nnm arasına bir kalem aıkıştırdı. çı.. ctU: imzanızı abnlzl illikten, ne u1kıısuzlukt.a.n, ne keder- :"!9~~~....,111111111~....,~~--
ıisi.ı bir lrifıdın üerine bir kaç aatır _ Mehmet, klinik şefini bnna bul! Sonra, kolleglerine d6n8"k, ve bı• lerdeD. ne de GC>k ıübaektaı c•lir. I TIPllAt• DMM ICflMINDA 19-1.HO tarlbli atllhalumıla 
yazmasını rica ettL Kliıdm llıtllDcle Nöbetçi doktorun da gelmesini rica :rık altmdatı lfilerek: Parlak Jiizlü esmerler, mat ciltli sa- Aklanı Pat I0,10 da edilen alpa menalmi ....... 
dqifre edilema bir kepuelik bat- 8'! - Nitekim, Baylar, bu adamın 7a• rıpnlardaa daha sinirli oldaldan, dans AYAK TAKiMi ARAllNDA iaııdan )'tlkMk mühe..U. 
cöaterdi. s.ııte masteri biraz eadlşelenmiye zısı normaldir. Yımıhnı, olacatım. yerlerinde geç vakitlere kadar daha KOMSDI KllMINDA Okan'm Mutafa T1IMh lam 

Huta, u1tal a,.al. doktorun >'&P- ba~tı. Bu ne demekti? Şapkası· bnceden zannettiğim gibi, o pctar ziyade kaldıktan ve her ,eye çabuk --~.e.1!!~ •• ~~-~-~.?.~ .. ~.~ .. '?.L; ile hi~ bir alakası kalmanustlr-; 
tddatnıa aes pbrmı1orda. 11_,,_. ıu aldı ve k&Jn1a dcğruldu, Fakat tehJlkeli c.lmamalı. Gitsin, bırakabi· gülerek lrahkaba atttldan halde daha , ••••••••••••••••• 
bitince, doktonua pzdılı reçeteleri a- eeno amıan1anndan biri, peşini bı- liriz. ceç buruşurlar,_ 
brkea. rakmadı. Tam o sırada öbür iki P- Kl1nlk şefi ile n6betçl doktor anla- Cildin çabuk bıınıımasma ıebep, o-

- Ne kadar_ ne kadar nrecettm. bıs ta strd1ler: Bunlar, 6'Jphe )'Ok, mıt olaccldardı Şqkın tatlwı pat- nun aruınclaki cuddelerin i)'i itJeaıc-
di>'• ıorda. tlinJk "11 De hatabakıcı idi. ronJanna baktııll. ş.ı: nıeainden dolan cll~i~ llltUdi .obnak 

- Yirmi lirL Doktor, oa1ar&: _ Muhakkak, dedi, bu adam teh· hasasmı lca.7bctılselidır. Mat cilt A• 
- Ya. lı:1L ldliaiiiabdc .. ,.ı., )'at- - llqJar, dedi; burlda 191at \alı- Ukeli:re blnleml)'Or. Blo delilse bu· ~biıWı. bo~n pdclderilıden bir '0: 

ıumP.. ltkeU bir hu&a var. Onu l1ze uwıet vıl l-'- su clbi cUdlnın aru~1 cuddelai 
- Her ..,. düU cllnd• on bet Ura. edi7cırwn. Kendlsmda m.ıcmwı! " -·· • de iJI ~· ~i@H '~W· 
Müfteri ppbtm•tı. var: VeqS ~ lspekteri oldu- Onan ICID cabü tiüi....,. ca-
- AJL .. Baılaı slbl ıa.ttaJ4naa .. pna A?ıD~. re de o pddeleria faa117ctlnf arttır-

Mevsimin en büyük muvaffaJayeti 

SEVEN KADIN 
ROBERT TAYLOR - HEDDY LAMABB 

Pek yakında • • • o • slnemaslllda 
'°' asaP llılQper1 balu'dı: 1 l"L 1 I ı lllO'a plqınaktrr. Soluk su pddelerl~ c.a-ı .._... --- 1a1r -'-t ~ +~.._..._ .. _ Asker '" $ eri f~ arttlrcblml bilinlm. •ır Ak . ~.._d ı.. ...... - _,. _, .. : ·-- ,M... - u,y'lQtm de .. -IJ9'"~. ı.ı. be. ıbk ... il• .adi alıttırddr· , Yannpm. ~ eucııp 

rest lspektörü. ltıfta1t IOkalJt numa• ŞubeJe Davet daima solü sa ıle ban10 >'•Plll&k 
- Bazı kero Ot8S lir&Ja da.. ra 11':'. Alın kendiniz okuyun, Ben Be:votlu Yabancı Aıbrllk ·ubohıı1en: Be:r- mat ciltlere i)'i celir. _.,.,. • 
- E .. kili.. lüliniilıüzde.. çok kiti ilpektöriim, Size ı61terecetim. . otlu, Betllıtaı kaHlan mınt:ırav .. a lvhına• Eıki zaman kadınlannm da "bir .ı ıı. ATRO • SiNEMA • VARYETE 

·~·v-ınaipr ı1rqa .,, ~:atarun: ltuh1 Bakan. ver
11 

dai· tan aoara, derece. • ... ao1atara1r. 1 T u R A N Sinema • Tiyatı·o-ıuncla 

- Dola. e-L.:- ..:ı .. den o"nce ıizi ka- kaUl ol~' Çabuk dUf\l huırlasınlar; ıahail ıörm.ıı ve aslıerlllderlna lcarar vıriltnlt dirhem )'af bin aJIP kapatır,, dedikleri San'atklr NAŞİT YC arkada51arı, Okla)'ıacıı SUZAN YAKAR 
var mı? - Anlıyor muaunuz, ~lar. Dik• 7 ... ncılardıH Yaalı lulıay ıatitsc>'il kadar 1 

1ıııaea • 10lda• Mh: ı - A· _.. ..... l 1 ıibi semirmek te brıııldarm çabuk VaQete mamraları 
Dııt • ıu. ı _ Jtı • cü • hal edemiyeceiiz. Kır'k yataiın hepsi sonra da deli gömlqın. X.IDdtafn olanla*• ıaııhıelU Mbeplnle •badire kadar z. fi 

,, 1 Pa. ıu. ılı 7 _ A· '1e mqıuldtlr. azgın deliler pavyonuna eötürUn. Mi- acvı.ım ıreri ı.aı.nrı olınıarıa acele ıuben ::::ıı, 0~:::.:1ı:ıi=d~~ur~r:.~ı~ '9 AMAN HANIM SUS Komedi 3 Perde 
• ltıaa •• n1 .. ı - &-a • 11. Huta kalktı: desıncle şiddetli ağrılardan likbet et- nııırııuaılan ilin olunur, 
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TABLDOT 75 KURUŞ 1 ' , 
Konya Cümhuriyet 

Müdrleiumumiliğindt •n: 
1 - Konyada yeniden inşıı olunn

cak cczd e\•inin keşif bedE'll (5343!!) 
lira (90) kuruş olup, kapalı ı.arf u.. 
rulile eksıltmeye konulmuş ve eksllt
rnenlı 940 yılı İkinclteşrln ayının 25 
ine! pazartesi günü saat 15 de müd
deiumumilik dairesinde konıısyon 
tarafır.dı>r yapılacat;ı. 

2 - Arttırma, eksiltme ve ihale 
kanununun ikinci maddesinde y·ızılı 
v:ı.sıf ve c:arUarı haiz olanların cksilt
meve işt.!rak edcbileC"eklrri, 

3 - Ek.siltmcye iştirak ed ceklerln 
eıesiltmenın rapılnıası tı:ıkarrur edcıı 
s~ıattcn b!ı ~oat evvel tPklif ınekLup
l:ırır.ı makbuz mukabilinde komisyon 
re:ııliğın .. vermeleri. 

TAN 

Saatlerinin son modelleri gelmiştir. 

LON Saatlerinin faklitleri çıkmıştır. 
danmamanız için bilhassa HİSLON 
zısına, mine ve makinenin içinde bulunma. 
sına dikkat edilmesi rica olunur. 

Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 
Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 

istivorsanız, ''İDEAL BÜRO'' yu okuyunuz.,, 
w Salr.ş yeri: TAN - i sirmbul 

riata 50 Kuruş. 

4 - lsreklılcrln elli bin llreve ka 
dar yüzd~ yndı bucuk ve yuk~rısı ı: 
cin yuzd .. beş hesabile muv:ıkkat ıe- Sıhhat ve İçtimai l\1uanmet Vekaletinden : 
mlnet olmak üzere kanunun 16 cı 1 _ Çok çocuklu annelere dağıtılmak üzere yaptrnla~k ol~n kutu!Iİ~e 
ma'.ldesinlr. A. B. C fıkr;ılannda gös- ber;ıber (20.vOO) m:ıd<ılyıının kapalı zarf usulile yapılau cksıltmesınde t~klı.~ 
terıe .. mdkbtız veya temln-:ıt mektu- ı k •3 uncu 

ed:ıen fiyat J{ıyxk hadde gö~ütmediği için it 2490 sayı ı aounun .. bu, tahv11 git.• ~eylerle ehliyet vcsı_ 
'k ı mad<lesi mucibince pazarlıkla yaptırılacaktır. . • 

ıı ·ınr.ı t.arf içinde olarak tevdi et.. 2 _İhale 22 / ll / 1!)40 Cuma .. ünil saat on be~te Sıhhat ve İçtıınaı Mu-
nıl'leri ı • 

l avenet Vekaletinde toplanacak husuı;i kom:syonda yaptlacakt!'. . . 
5 - Eksiltmeye iştira!< edecAklerın S - Mu\·akkat teminat \le; bin liradır. Nakit ve na.kit mahıyetındekı ev-

Prr,Je keşh hulas<ı cetveli, tafsilfıtı 
k rak komisyonca kabul edilemez. · eı;f!ye. ,,.ilsileı fiat, renni ve husus! 4 _ Yaptırılacak iş:n muhammen bedeli (40.000) liradır. _ 
~arınrum•lerle muk, ı·elC':ılr. esı>.sınıı 5 - Taliplerin madalya imaiile ınüştagil veya böyle bir rnüesscseYl tem-

sil ctıııel~ri ve buna ait "esikli ibraz et.meleri linm :r. i 
ait orojev• görmek için tatllrlım mı- d 

nda gUn)erde mucldehımııınll!k do Ti'?- 6 - Şartname ve nilr.1une Aııkarada Sıhhat ve İçtimai Muave~et yeki-
----------------------------- slnf' nıfırBcaa~fa tetkik edcbllnrcklcrı ieti Hıfzıssıhha tııleri D;ıircııi Reiı;Jigiııde, İGtanbulda Sıhhat ve İçtımaı Mu-jlfm olunur. (10.>14) 

~-•llİllİI JIİırİur •••••ll*I I' 

• avc:1et 'Müdürlüğünde ıtörüllir. ( 10845) BaşYckaict Is~atistik Umum ~tüdürlüğü . ~ !--------------------
Eksiltme ve Ilıale Komisyonundan:, 1 LAN .---, , ~----ıı::m------lmı-~•ı----.. • 

ı - Açık pazarlıkla cl:s"Jtme ve iha1esi yapılacak olan 30 fo~a tahm;n l\laden Kömürü işleri llayanlarımızı aylık üzüntülerinden 
olunan sannyı iı;tatistiğınden 700 nü•ha ve 30 forma tclımin olunan Adliye TürY. Anonim Şirketinin ts-
ıatatist ~ınden 1500 nusha ve 45 forma tahmin olunan Beledıyeler ıstatisti- t:ınbul Bürosunda bulunan 40402 J{urtaran gayet sıhhi, uf ak, yumuşak Ve en 
iınden de 800 nu .. ha ba5tırılacaktır, numı.ralı Telefonumuzu kaldır-

2 - 16 sahifelik beher forması kin 45 şer lira fiyat tahm;n olunmuştur dtğımızdan bundan böyle 41156 dbiseler altında bile belli olmıyan 
.,_ 7 S hesabiyle beher kitap için muvakkat teminat ves.kası verilmesi il- numaraya telefon edilmesi rlc:a 
ıı:a111dıı. 

ince 

F ve 

15 - 11 - 940 

~ ..... ·--~~"'-. ...... _.-..--~"' .......... ,.. .... """ .......... ,...,.""" ...... ~ 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. GaBSon diyor ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tat~· 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman i 
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben b 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, 

Fiatı 50 Kuruı. 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : . 
ı - Hera malı n yuıılara •oe•ie 1af k.an lnrflU 939 doftıtnhı erkek " •1' 

DORT baı tQ'la nf kan Arap bet baı UJ' acıt arıtıma ile aatılacattır. 
l - Arttırma ı-12-940 Paıar ırünO ıut on Q(tc Ankara hlPodromıında 
S - lıılunkkat temV.at bcpıi lçU. BES YUZ ALTJııllS BEŞ liradır. 
4 - Tayların pcdifriteri Ankara, hıan bul, Adana, DorJa, lımir, Sem .... 

Balıknir Veteriner mildürıutlulne sondcrllnı i~tlr. 
Ta,.ıar balrlımda in hat almak istll'eıılcri o bu ınlldllrlilklere •c Hara'J'e m.,.e"ı 

•• lucklittrln arttırma cün •c uatinde Ankara Hipodromunda bulunmala.n llln ol1d91· 

Satd·ık Büyük Baskül 
Düsseldrof'ta. ED. SCHMİDT Co. Fabrikası mamulatından ZZ 

İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden : 
Mı~takamızdan ltalyaya ihr~~ .?l~naca.k_balık yumurta, küçük betil 

van derıleri ve nohut hakkında goruşulmek uzere 15.11.940 Cuma siill 
11 dr. Mmtaka Ticaret Müdürlüiünde bir toplantı yapılacaktır. 

Allkadar ihracatçı tüccarların bu toplantıda hazır bulunmaları. 

~ DOKTOR l' 
1 Clld~ v~ Z~r•!• ~ot!. .... 

Beyo_Rlu Yerli Mallar Pazan kar· 
sısında Posta sokağı kösesinde ı 
M"""1PnPt ,.,.,,.,.tımanı. Tel: 433153 .................... 

İ§çİ Alınacak 
lf, c;deı tesviyeciye ihtiyaç vardır. 

E;:veke çalışını~, olduklan yerlerden 
:ılmı~ oldukları vesaikle müracaatları. 
En faZJa 16.11.940 cumartesi saat 11 
den 13 e kadar. Karaköy G•llçihan 

3 - İhale 1940 !5encsi Birincikllnun ayr:ıın 2 i~c,i Pıu::.u:te.:;i ı:ünil ~:ıat 
1 5 ı:Je Uuıum Mudıi lük b!na .. mda topla "acak olan kom•syonda yapılacaktır. 

Nurrune'er d~ırcde görülür. Ş.ırt.lame komisyon katipliğ:ndcn istene- v· A r i ııx.· ·----DOKTO.R ..... .. 
lı lı - "7701 "10802 •ze fo ıye Hukuk Hlk m .,ınden: Yeni ambalaj ve daha n:ıUtekSmil bir şekilde 8 lik ve 12 lik kutularda yeni- , ' 

" " Vızı:nin Hasbuga köyünden Şefi!{ kı- 1 · 

1 
~ 

KAYIP: Rizenin Pazar kaZS~e 
f~ıs dairesinden nldığım ve için 
kcrı terhis muamelem kayıtlı 
nıır. hUvıyet cüzdanımı k_~Y~l' 
YC?n!sini alacağımdan hükmU '!" 

! ;ı Asime Ceyl~n tarafından kocası I dC'T! piyesaya çıkmıştır. Ec7-anelcrde, tuhafiye ve parfümeri mağazaların- Nurettin K. Irdelp 
'1UlnlllllltlllllllllllllllllllfllUllltlllll lllllllllHlllllllllll .. 

1 
ayni köy.Jen olup mahalli ikameti da ve kadın berberlerinde hizmetlerine hazır olduğunu arzederiz. Jll ' Yeniden bastalarllll kabule 

11 ır.cçlıi.ıl burunan Hol il oğlu Faik a- '9 •••••••••••m•a•••••••Mlm: ••••ır ba ıamıştır 
T 1 1 : l leyJı!ne jkame e.rledi~i bosanın :ı da- ı St..1•••• 

Mitli, Hissi 

: vns.nın yı pılan muhakemesinde: Mild 

: 1 de<ı&leyhir. mahalli tkt.mcli meçhul Eeyo2:1u Aksam Kız Sanat Mektebi Müdürlügun" .. den : 10-11-1940 ta çekilen Türk Maa-:: olchığu:ıdıın ilanen tebligat icntsınn ..., .. 
;: maLkenıecc karar verilmış olduğun- ı - Ni"-anta;,ında Sait Pa1a konağı namile maruf bina bahçesinde bu- rif cemiyeti piyangosunda yerli Aş ki Roman ve :: don. muhakemenin mue1!6k bulundu- lunan natamam betonarmt'! binaıun sökülmesi ve tuğla dıvar örülmesi cibi malı eşya kazanan numaraları 
il' «u JO 11kl(in.:n 940 salı .gilnü taaı 10 itler pua:hkla münııkasaya l:onulmustur. gösterir listedir 

Yazan: Aka Gündüx 
:: da Vize Asliye Hukuk 'Mahkcmesln- ı - Ihal~i 18/ XI / 940 Puaıtcı;i alc$amı nat 15 de Yilkılek Mektepler No. Lir• No. 
:;: de hazır bulunması veya btr vekil Muhasipliği biıusında to::ılanan komia)'on marifctilc yapılıu:aktır. 

Lira 

: ı:;iındcrmesi iliın olunur. ?. - Keşif beöeli 879 lira 66 kuruş Kati ttminat 132 lira.dır. 

Satış yerı: TAN - İstanbul. Fiatı: 100 Kr. 
- .; - İ&tcklilerin bı:lli r.U:ı ve H~ttt. en az b ,. taıhhütte 500 liralık bu lıe 1 benzer iş yaptıklarına dair idarelerinden ve 1940 yılma ait olmak üzere Ti-
: f.:Pdek Aaliye Hvkuk Hlklmllğln· caret Odasından almış oldukları vesikalarla komisyona l:eşif. şartname ve 

1- den: Mıumanmın İslam nıahallesin- mukavele münderec.atına muttali~ olmak için de mektep idaresine müracaat lltrm lltllllll 1tm111111111111mı1111111111ıııı•ıııııtıııııı ıııı den H"' · K ı k Ah t 
a usı-ym ııy ının ·arısı me ctınelen. "10826,, 

kızı Rahime Kaylı a.eyhlnc açmış ol-

Nafıa VekcileHnden : 
Vckaletimiz demir yollar ve limarJar inşaat dairesinin Elbıt - Van -

İran Judut hattı baş mudiırlüğü emrinde çalı§mak Ur.ere azami 210 lira üc
retle dahiliyeci bir doktor almacaktır. Tal.p olanların nı.ifus hüviyet cı.izda
nı, ild:crhk ve hizmet vesikaları. diploma asıl veya musaddak auretlerile 
aa;ıhk ve <loi!rululc kifıtları ve üç kıt'a fotoğraf ilişik olmak üzere bir istida 
ile 15 '12 '940 tarihine kadar \'ekiletimiı demir yollar insaat reidiiine mü
racaat etmeleri !uzumu ilin olunur. "10798., 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulu~ Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000,000 Türk Lirası 

duğu boşanma davasının Erdek Asli-
ye Hukuk Mahkenıeslnde yapılmakta , -••••••••••••••••••••· .. ~ 

~~~huım~~~:;~~~
11

~~:ıaşıı!~a:~~~!~~ il Satdık Büyük Bahl!eli GGzino 1 
aııle>yh R~hıme kaynıının gıyabıııdn 3 
ıpuhakeınE:nin icrasına dair verilen Şişli Tramvay Caddesinde Fransız hastanesi karşısmda, ~arırir. Bü-
knr:mn il!tnen tebliğine karnr veril-ı fe, iki Knrgir Hela, Sandalya ve Ma'l& Koyacak Defo, E~ektrık tesısatı, 
nıt~tir. l\10ddeaaleyhın muhııkcmenin Bahçede havu:ı:, muhtelif ziynet ağaçları, Dans yerı ve sınemaya elve-
bır.lkıldığı 11/12/940 çarşamba saat rışli bulunan $1ŞLf AİLE BAHÇESİ demekle maruf büyük bahçeli 
10 da ınahkernedc b!zzat haıır bu- ı Gazino yeri ile satılıktır. Taliplerin gezmek için aynı mahalde Bakkal 
lunmudığı ve bir vekil göndermcdif;I T<•doriye ve Pazarlık için Galatada Ada Har. Odaba.şısına müracaat. 

takdirde, nıuhakemenin gıyabındn ic-, '9 TELEFON: 81449 •••••••••• 
ı·;ı '!dilecegi gıyap knrarı makamına 

kaim olmcık üzere ilAn olunur, 

1 g 

47 50 3419 25 
70 25 3683 5 

16: 10 3905 10 
291 10 4156 :5 
33G 10 4li3 JO 
752 25 4174 5 
755 10 ·~53 5 
813 1 o 4420 50 
921 10 456.) su 

1088 10 4572 50 
1248 100 4935 JO 
1254 5 4981 5 
1~57 5 5019 25 
1312 25 5027 50 
1629 5 5104 10 
1669 5 5121 10 
1737 10 5237 5 
17.;7 10 52i3 1000 
1884 5 5354 5 
1950 5 5490 5 
2143 5 5720 5 
2151 25 5958 5 
2ıa1 s 59;1 5 
2245 5 6249 25 
2383 l o 6260 5 
2565 5 6301 5 
!!578 10 6332 10 
2600 5 6352 10 

Riz.:nin Pazar kazası Kcı11'1er 1'' 
yesinden Kasap oğullarından O~ 
oğlu 316 dan taahihen 310 dO ı 

Mu,tafa Yılırt' 

KAYIP: Samsun askerlik il . 
den aldığım terhis tezkeremi ~91 
tim. Yçnisinl alacağımdan eS1' 
hükmü k:ılmıımıştır. O, 

1323 doı!jumlu Hasarı 0 

Cemal Kurtnı~ 

Ki V 1 P: 29 Mayıs 934 te sar1!P 
a~ıı topçu taburundan aldığurı ~ 
tezltercn:i kaybettim Yenisini O 
ğımdnn hükmü yoktur. - RI•~~ 
r.ıirhiıar köyünden 325 doğulll 
mail oğlu Ahmet Kurtutuı. 

KAYIP: Ferlköy maliye il" 
• }tl!J den aldığım unvan tezkeremı 

tim. Yenisini alacşğımdan ıı~ 
kaimamıştır. - Ferlköy er9'111p 
caddesi No. 91 elek\rfk milt• 
Johan Vllhelm Mahati, 

Şube ve Ajans adedi : Z65 

Zirai ve ticari her nevi banka moamP.lr.lflri 

A.ydın Aaliye Hukuk Mahkemcaln· 
den: Aydın park karşısında 12 No. da 
1'ecep kızı Bayan Birknn tarafından 
kt)Ca!ı Aydın :ı.tadran otelinde Şükru 
oglu Nüzhet İ~bilen aleyhine <ıçılan 
ltıtarat davasında muddeinlcyh Nüı.
hetın yerı belli olmamasından dolayı 
u:ınen ihtarat icrasına karar veril
miş oldugundan. mumaileyhin işbu 

ilfı'1 tarihinden bir ay zarfında bizzat 
bI:-llğe avdet etmesi ve muhakemenin 
muallak olduğu 13.12.940 ~umn sacıt 
O da mahY..mıcye gelmesi veya b!r 
vekili k:ınuni göndermesi lüzumu ı-

2R51 5 6360 5 
3056 5 6430 2000 

,-ÇOKMüHIM 
Erkek ve kadın farkı yo'(. ~ 

ADEMi IKTID~~ tıi. 
BEL GEVŞEKLI~ 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

ztraıt BankH'nd• kumbaralı ve lhbı raıı tasarruf lıt.upları,.da e" u 50 
tırııı ıtulu"anlar• senede ' defa çeldlecek kura ile a;aOıdal<I plana göre 
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1kra,,.ıye daljıtılacıktır. 
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01 ıc KAT· Rı:-saptan.(l~a1'1 l"~"ıııla• :ı'r •!'nf' ıcınrı~ 'in Urada"" "~a~ı 1n•mı 
enler• ıkrıımıye C'lktı ı tMcdırdt' '!'., 20 razıasıyıe verılPN"fı:tır Kuralaı 

ede t drJa. J EylOJ 1 Bırı:w1 ktıııun. 1 MaM n ı Har.ımn 
.. &arlhl~rlnde cekılrC"ektir 

lilncn tebliğ olunur. ( 1083i) 

iHTİRA ILANI 
"Zincirler vesaire için kuple kili

di,. hakkında alınını:; olan 8/l l/1938 
günlü ve ?587 sayılı ihtira beratı bu 
de!:ı mevkii fiile konmak üzenı nhc
re devrüferaı: veya icar edileceğin
den, talip olnnkrın Galatada ikttsnt 

hanında Robert l!'errf'yc müracaııtl<ırı 
ilan olunur. 

Prof. Dr. Fahrettin Kerim 
Hastalarını Cuma ve Pazardan 

manda ~ünlerde 14 ile 17 arasında 
randc\'U ~1~ kabul etmektedir. 

Düzeltme 
Mal•tya pamuk deneme ıalah ve 

ı.iretme çiftlfğl müdUrll.iı!jUnden: 
Tan gazetesinin 23, 25, 28, 31 Tes

rlntevvel 1940 tar'ihli nU~hrlarında 
intişar eden iUınU"(lızdakl çırçır ma
kinesinin çır:pı.r ,eklinde yanlış ola
rak tertip ~e ııetredlldigi g&rWmus
tür. Tasllih ve ilAn olunur • 

KAYIP· İranın Şahpur şehrinden 

1 

sbuş olduğum 5758 numaralı nil!us 
cflzıiarumı kaybetUm. Yenisini alaca
C:ırr.dan eskisinin hı.ikmU yoktur. 

' Vell Yekta 

, 
KAY ı P· Tatbik miıhilrlhııil kaybet

tim. Yeni.sini alac:ığıından esklaınin 
tiftkmO yoktur. - Sirkeci Ankara ead 
"'eıi 239/241 dukkanda Rasim Songele 1 

Adet Lir:ılik -- --
1 2000 -
3 rnoo _ 
2 750 -

Lira 

2000.-

3000.-

1500.-
4 

8 

3S 

80 
300 

500 == ZOOO.

- 2000.-250 

100 -

50 -
20 -

3500.-

4000.
'1000.-

Türkiye İş Bankasına para yatırmakia 
yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni za

manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

)(~•ideler : 4 Şubat. 2 Mı· ıı 
yıa, 1 A.guıtoa. .3 l k l "citeı. 

rln tarlhlerlnde Yapılır 

l<umbaralı ve ıcu,.,barasız 

hesaplarında en az elli il· 
raıı bulunanlar l<ur, ya 

d•hll edl llrıer. 

3081 10 6458 10 
3097 5 6631 10 
3124 5 7115 10 
3195 5 7326 10 
aa4t s - 7506 25 
i644 10 13383 10 
7694 5 134i0 5 
7717 10 13685 10 
7746 10 13888 10 
77il 10 14140 25 
7931 10 14183 5 
8140 25 14238 50 
8366 G 14253 5 
838~ 5 14269 50 
8465 100 14313 5 
8379 10 14345 5 
8$96 10 14391 5 
8949 50 H405 5 
8965 l o 14438 5 
9113 10 14482 5 
0136 5 14511 5 
912~ 5 14609 10 
9453 5 14670 10 
9466 5 14687 5 

10217 5 14835 5 
10271 5 14905 5 
10280 10 14993 10 
10315 25 15112 s 
10~29 5 15428 5 
10711 5 15683 10 
Nihayeti 46, 68, 73 ile biten numa

ralara birer lir:ılık yerli malı ~ya 
verilecektir. 

Ikramiycler 14/11/1940 dan itiba
ren Ulus meydanında Türk Maarif 
Cemiyeti Genel merkezinden dağıtı
lacaktır 

İştanbulda bulunanlar ikramiyele
rini Yenlpostiıhaoe kaı1-ısında Erzu
rum hanında ikinci katta Türk Ma
arif CemlyP.ti Reunl tıan İsleri Bilro-
6Unda'l alacaklardır • 

10/Şubat/1941 tarfüine kadar alın
nuyan ikramiyeler talfrılatnamenin 8 
ve plAnın 9 uncu maddeleri mucibin
ce Cemiyete bırakılmış sayılır. 

(OEVAMl VAR) 

Sehlp ve Neıriuı MDdGrll: .E..W. UZ.VAN 
Car.tecılil'" Nc.rlut T.L.Ş. : TAN Maıbaa11 

ve zaflyeti umumiyeyc ~ ti 
Hormona fabrika.slnlO 

GLANDOKRA 11~ ~ 
Hahları çaredir. 

Her ecı.ahanede kutul'J 
200 kuruıtur. 

Reçete ile soblır. 

Deniz Harp Okulu ~, 
Lisesi Komutanlığıııcısıı· 

Açık DavetiY' ~ 
Okulumuzun 164 ncil sene! Od~ 

yesf 18/ll /94Cı pazartesi g0tS fi.. 
lul:ınacağındnn, bllfunum eıne~ııı ~ 
nlz erklnı ümera ve sub&Yl~r 
törene iştirak etmek üzere ~ı>'_,J ( 
snb~hleyin 8.45 te hareket e6""-Ş 
lan vapurla te,srif etmeleri rl" 
nur. (10669~ 
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